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A. ALGEMENE INLEIDING 
De afwijzing door de Franse Assemblee van de behandeling 

van het E.D.G.-Verdrag is te beschouwen als een keerpunt in 
de ontwikkeling der Europese integratie. Die afwijzing kwam 
als een verrassing door de vorm, waarin de Assemblee zich 
tegen het E.D.G.-Verdrag uitsprak. Zij was, als zodanig, niet 
een gebeurtenis, waarmede de Nederlandse Regering geen reke-
ning had gehouden. Van de bijzondere weerstanden, die in 
Frankrijk hadden moeten worden overwonnen om het E.D.G.-
Verdrag te doen aanvaarden, was de Regering zich bewust. De 
tweede ondergetekende heeft er in het openbaar meermalen de 
aandacht op gevestigd, het laatst in zijn rede in de Eerste 
Kamer op 6 Mei j.1. (Handelingen Eerste Kamer blz. 532). 
Uit de verdere gang van zaken is nu wel gebleken, dat die weer-
standen in wezen niet zo zeer de herbewapening van Duitsland 
als het aanvaarden van een „supranationale" gemeenschap op 
defensiegebied — en wellicht ook in meer algemene zin — 
betroffen. De Franse voorstellen ter Conferentie van Brussel 
hadden dit reeds duidelijk gemaakt. Het was het ,,antisupra-
nationaal" karakter dezer voorstellen, dat overeenstemming op 
de Conferentie in Brussel onmogelijk maakte. Het daar door 
de Nederlandse Regering ingenomen standpunt — een stand-
punt dat door de vier andere Regeringen werd gedeeld — werd 
geheel bepaald door haar politiek met betrekking tot het vraag-
stuk der Europese integratie, zoals die in herhaalde uitingen 
tegenover het Parlement is vastgelegd en uiteengezet. Zoals ook 
nog weer in de bovenvermelde rede werd verklaard, is het 
slechts de realiteit ener Europese gemeenschap, die een con-
tinentale gemeenschap aanvaardbaar kan maken voor een volk, 
dat in wezen en historie geen continentaal volk is. Een gedena-
tureerde E.D.G. was daarom niet aanvaardbaar. De daarin 
gelegen nauwe binding aan de groep van Zes zou een belemme-
ring hebben betekend op de weg naar nauwere samenwerking 
met niet daarbij aangesloten landen en wel met name met het 
Verenigd Koninkrijk. Die belemmering te aanvaarden was 
slechts gerechtvaardigd bij een werkelijke gemeenschap. De 
latere ontwikkeling heeft naar de mening der Regering de 
juistheid van het door haar ingenomen standpunt bewezen. 

De Regering heeft het vraagstuk van de Duitse bewapening 
nimmer gezien als een uitsluitend militair probleem, hoezeer 
de deelneming door Duitsland aan de verdediging van West-
Europa ook meer in het bijzonder voor Nederland van essen-
tieel belang is. Het is in hoge mate een politiek probleem, 
omdat het in wezen belangrijker is, welk karakter het zich 
bewapenende Duitsland heeft dan of het niet meer dan een 
bepaald aantal divisies op de been mag brengen. Het aller-
belangrijkste in de doelstelling was en is dat een democratisch 



Duitsland als gelijkwaardig lid in de West-Europese landen-
groep zijn plaats zou vinden. De Regering heeft nooit gesteld, 
dat er, militair gezien, geen alternatief bestond voor de door 
de E.D.G. geboden oplossing van het probleem der Duitse 
bewapening. Ook in de bovenbedoelde rede is uitdrukkelijk 
gezegd, dat er, militair gesproken, andere (wellicht eenvou-
diger) soluties waren voor dat probleem. Dat de Regering, die 
overigens steeds heeft voorgestaan, dat de Duitse Bondsrepu-
bliek ook als lid van de NAVO zou worden toegelaten, het 
E.D.G.-Verdrag heeft getekend en verdedigd, dat het Neder-
landse Parlement de ratificatie heeft goedgekeurd — ondanks 
vele practische bezwaren —, was, omdat de E.D.G. de, ook 
door de Duitse Regering gewenste, oplossing van dat vraagstuk 
bood, door het opnemen van de Bondsrepubliek in een gemeen-
schap met supranationaal karakter, waardoor dus de Duitse 
militaire inspanning zou gericht zijn op de verdediging van ge-
meenschappclijke Europese belangen, met vermijding van het 
scheppen van een Duits nationaal leger onder een Duitse gene-
rale staf. 

Het votum van het Franse Parlement heeft de oplossing van 
het Duitse bewapeningsprobleem langs de weg van het schep-
pen van een defensiegemeenschap geëlimineerd. Dat het 
hierdoor geschapen vacuüm grote politieke gevaren had kunnen 
doen ontstaan behoeft niet nader te worden uiteengezet, ge-
varen waaronder een verandering ih de houding van de Ver-
enigde Staten tegenover de Atlantische samenwerking en een 
reactie in de Duitse binnenlandse politiek niet de minst drei-
gende waren. Een nieuwe oplossing moest worden gezocht, die 
opneming van de Bondsrepubliek, als gelijkgerechtigde, in het 
concert der Westerse landen mogelijk zou maken, zonder de 
weg te openen voor een onbeperkte Duitse bewapening los van 
enig Europees verband; die het Noordatlantische bondgenoot-
schap niet op losse schroeven zou zetten; die de mogelijkheid 
zou blijven openen tot het doen verdwijnen van de Frans-Duitse 
tegenstelling en die een West-Europese samenwerking zou be-
vorderen, waarin het Verenigd Koninkrijk een belangrijke 
actieve rol zou spelen. 

Deze oplossing werd geboden door de door Sir Anthony 
Eden, tijdens zijn reis naar de bij het E.D.G.«Verdrag betrok-
ken landen verdedigde gedachte om Duitsland en Italië op te 
nemen als leden in het zgn. Verdrag van Brussel en tegelijker-
tijd Duitsland als lid op te nemen in de NAVO. Deze gedachte, 
welke, zoals bekend, eerst met de Ministers van Buitenlandse 
Zaken der Benelux werd besproken, vond daar aanstonds weer-
klank en steun en bleek ook voor de Regeringen van de andere 
landen van de E.D.G. aannemelijk. Zij bood de gelegenheid 
Duitsland als volwaardig lid tot de NAVO toe te laten en, 
binnen het kader van het tot West-Europese Unie uit te bouwen 
Verdrag van Brussel, waarborgen te scheppen tegen een Duitse 
bewapening los van de doelstelling der gezamenlijke West-
Europese verdediging. Door enge encadrering van deze Unie 
dn de NAVO kon het scheppen van een „kleine NAVO", in 
de zin van een West-Europese militaire organisatie, worden 
vermeden. In verband met de in de Unie gegeven waarborgen 
werd de aanvaarding van de Duitse Bondsrepubliek als lid van 
de NAVO en dus als souvereine staat voor de Franse Regering 
aanvaardbaar. De overeenstemming over deze oplossing op de 
conferentie te Londen werd mogelijk gemaakt door de binding 
met betrekking tot actieve medewerking aan de verdediging van 
Europa door het onderhouden van 'troepen op het Europese 
continent, welke de Regering van het Verenigd Koninkrijk be-
reid was aan te gaan, alsmede door zekere belangrijke beper-
kingen met betrekking tot de Duitse bewapening, die de Re-
gering van de Bondsrepubliek in het kader van de aldus ge-
organiseerde samenwerking vrijwillig aanvaardde. Zoals bekend 
werden de te Londen bereikte resultaten op de Conferentie van 
Parijs in de bij dit wetsontwerp overgelegde protocollen vast-
gelegd, waarna de toelating van de Bondsrepubliek als lid in 
de NAVO door de in de NAVO vertegenwoordigde regeringen 
kon worden aanvaard. 

Er bestaat alle grond voor grote tevredenheid over de te 
Parijs, na een overleg van zo betrekkelijk korte tijd, bereikte 
overeenstemming, vooral gezien de gevaren, die, voor de toe-
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komst der Westelijke wereld, konden zijn geboren uit de 
situatie, welke door de verwerping van het E.D.G.-Verdrag 
was ontstaan. De nauwere band met het Verenigd Koninkrijk, 
die in de nieuwe afspraken ligt besloten, is verheugende winst, 
die van het geleden verlies zeer veel goed maakt, ook al hoede 
men zich voor het misverstand, als zoude er, bij totstandkoming 
van het E.D.G.-Verdrag, niet ook een enge, zij het minder 
directe band tussen de continentaal Europese landen en het 
Verenigd Koninkrijk op defensiegebied, hebben bestaan. De 
Nederlandse Regering hoopt dat de tot nieuw leven ge-
brachte Unie belangrijke mogelijkheden zal bieden tot ver-
inniging van de West-Europese samenwerking en zij zal, zoals 
bij alle vormen van internationale samenwerking, van harte en 
met volle toewijding medewerken om die verinniging te bevor-
deren. Toch moet zij waarschuwen tegen een begripsverwar-
ring, die dreigt te ontstaan, en die gevaarlijke gevolgen zou 
kunnen hebben, zowel voor de verinniging van die samen-
werking in de West-Europese Unie als voor de uiteindelijke 
verwezenlijking van de zoveel engere samenwerking in het 
kader ener supranationale gemeenschap, zoals die reeds in de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is verwezenlijkt. 
De West-Europese Unie (W.E.U.) is niet een zodanige ge-
meenschap. Zij heeft geen orgaan, dat autonoom voor het 
gemeenschapsbelang verantwoordelijk is, en er is dus, in haar 
opzet, geen orgaan dat aan een gemeenschappelijk parlement 
verantwoordelijk kan worden gemaakt, van hoe groot nut en 
betekenis de te creëren consultatieve Assemblee der W.E.U. 
ook zonder twijfel zal zijn. Als zodanig past de W.E.U. dus 
niet in de ontwikkelingslijn, die met de totstandkoming van de 
K.S.G. en de ondertekening van het E.D.G.-Verdrag is inge-
zet en bedoelde te leiden tot het scheppen van een Europese 
Politieke Gemeenschap, gelijk in de Resolutie van Luxemburg 
van September 1952 voorzien. In hoeverre de West-Europese 
Unie zich op den duur tot een supranationale gemeenschap 
zou kunnen ontwikkelen, valt thans niet te beoordelen. Voors-
hands mag men niet aannemen, dat het Verenigd Koninkrijk 
bereid zal zijn het lidmaatschap van een dergelijke supra-
nationale gemeenschap te aanvaarden. Dit is een van de 
„politieke realiteiten", waar men dezer dagen zo gaarne van 
spreekt, en waarmede de Regering bij het bepalen van haar 
beleid met betrekking tot de vorming van zulke gemeenschap-
pen steeds rekening heeft gehouden. Pogingen om binnen het 
kader van de West-Europese Unie te komen tot het scheppen 
van supranationale gemeenschappen, waaraan het Verenigd 
Koninkrijk niet zou deelnemen, komen de Regering onraad-
zaam voor. Men zou daarmede grote kans lopen om, uit be-
hoefte de supranationale gedachte te redden, tussen twee stoe-
len te gaan zitten. De West-Europese Unie ontleent een groot 
deel van haar betekenis aan de nauwere band, die zij legt tus-
sen de continentaal Europese landen en het Verenigd Konink-
rijk. Die band kan alleen hecht blijven en hechter worden, in-
dien men vermijdt binnen die Unie het Verenigd Koninkrijk 
in een uitzonderingspositie te drijven. De band in de West-
Europese Unie kan sterk zijn, de samenwerking effectief, om-
dat het gezamenlijk doel, de verdediging in Europa, welom-
schreven en in beginsel voor ieder der deelnemers gelijk is. 
Minder duidelijk omschreven doelstellingen, die niet voor alle 
deelnemers dezelfde betekenis hebben, en bij de verwezen-
lijking waarvan niet allen op gelijke wijze betrokken zijn, heb-
ben onvermijdelijk verslapping van die band tengevolge. Het 
besef van dit gevaar is een van de gronden, waarop de ernstige 
aarzeling is gebaseerd, waarmede de Regering de voorstellen 
tot het scheppen van een zgn. „wapenpool" tegemoet treedt. 
Zij moge er in dit verband op wijzen, dat niet alles wat in 
het kader van de E.D.G. verwezenlijkbaar geweest ware, ook 
buiten dat kader aanvaardbaar is. De verantwoordelijkheden 
voor leger en bewapening liggen in de West-Europese Unie 
anders dan zij in de E.D.G. gelegen zouden hebben. Het in-
voeren van meerderheidsbesluiten maakt een vorm van inter-
nationale samenwerking nog niet tot een supranationale ge-
meenschap. De voorstellen tot het tot stand brengen van een 
„wapenpool" zullen door de Regering op hun mérites wor-
den beoordeeld. Voor zover zij bedoelen de bevordering ener 
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efficiënte productie verdienen deze denkbeelden rustige over-
weging. Voor zover bekend, bevatten zij geen element van 
samenwerking in de vorm ener supranationale gemeenschap — 
een element dat in het kader der West-Europese Unie ook niet 
zou passen. Hun aanvaardbaarheid hangt derhalve af van de 
vraag, of de aangewezen weg doelmatig is en of die weg nodig 
is voor het bereiken van de bovenaangegeven practische doel-
stelling. 

Wat betreft de toekomst der supranationale gedachte moge 
worden opgemerkt, dat de Regering, blijkens haar uitlatingen, 
van de grote betekenis dezer gedachte voor de eenwording van 
Europa ten volle is doordrongen. Zij heeft steeds gesteld, dat 
overdracht van bevoegdheden aan een gemeenschap noodzake-
lijk en verantwoord is op die gebieden, waar de overheidstaak 
in nationaal verband niet meer voor goede vervulling vatbaar 
is en waar vervulling in internationaal verband niet mogelijk 
is zonder zodanige overdracht. Die overdracht is intussen alleen 
mogelijk op beleidsgebieden, waar de nationale regeringen be-
reid zijn een gedeelte harer verantwoordelijkheid aan een supra-
nationale gemeenschap over te dragen. De tweede ondergete-
kende veroorlooft zich in dit verband te verwijzen naar zijn uit-
voerige uiteenzetting in de Tweede Kamer op 17 December 
1953 (Handelingen Tweede Kamer blz. 691 e.v.). In hoeverre 
de bereidheid tot zodanige overdracht ook thans nog bestaat bij 
alle regeringen, die de resolutie van Luxemburg aanvaardden, 
zal in de toekomst moeten blijken. 

B. SAMENHANG DER STUKKEN 
§ 1. Algemeen deel 

Het nevengaande ontwerp van wet betreft de navolgende 
overeenkomsten, welke op 23 October jl. te Parijs werden 
ondertekend: 
1. Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van 

Brussel, met briefwisselingen (Trb. 179). 
2. Protocol betreffende de strijdkrachten van de West Euro-

pese Unie (Trb. 179). 
3. Protocol betreffende het toezicht op de bewapening, met 

bijlagen (Trb. 179). 
4. Protocol betreffende het Agentschap van de West Europese 

Unie voor het toezicht op de bewapening (Trb. 179). 

5. Protocol bij het Noord Atlantisch Verdrag inzake de toe-
treding van de Bondsrepubliek Duitsland tot het Noord 
Atlantisch Verdrag (Trb. 177). 
Voor de overeenkomsten genoemd onder 1 t /m 5 is be-
krachtiging voorzien; tot de hieronder genoemde overeen-
komst kan Nederland toetreden. 

6. Overeenkomst inzake de aanwezigheid van vreemde strijd-
krachten in de Bondsrepubliek Duitsland (Trb. 180). 

Tijdens de conferenties te Parijs van 20 t /m 23 October jl. 
werden voorts enige andere documenten aanvaard, waarbij 
Nederland rechtstreeks betrokken is, te weten: 
1. Verklaring ter uitnodiging van de Bondsrepubliek Duitsland 

en Italië om tot het Verdrag van Brussel toe te treden 
(Trb. 179). 

2. Resolutie aangaande de vervaardiging en standaardisatie 
van wapens (Trb. 179). 

3. Resolutie ter tenuitvoerlegging van Afdeling IV van de 
Slotacte der Londense Conferentie (Trb. 176). 
(Opmerking: Deze Afdeling betreft de NAVO). 

4. Resolutie van aansluiting van andere Noord Atlantische 
mogendheden bij de gemeenschappelijke verklaring van de 
drie Grote Mogendheden (Trb. 177). 

5. Resolutie aangaande de resultaten van de Vier' Mogend-
heden en Negen Mogendheden Conferentie (Trb. 176). 

Teneinde de samenhang te verduidelijken, welke bestaat 
tussen de zojuist opgesomde documenten en de Slotacte van de 
Londense Conferentie, welke door de tweede ondergetekende 
van de onderhavige Memorie bij missiven van 5 October jl. aan 
de beide Kamers der Staten-Generaal werd toegezonden, moge 
onder § 2 van dit Hoofdstuk hiervan een schematische voor-
stelling worden gegeven. 

Tenslotte zal in § 3 en § 4 een kort overzicht worden gegeven 
van respectievelijk de resultaten van de Negen Mogendheden 
Conferentie van Londen en van de Conferenties der Vier, 
Negen en Veertien Mogendheden te Parijs, teneinde een zo 
volledig mogelijke achtergrond te geven van de overeenkomsten 
welke de Staten-Generaal hiernevens ter goedkeuring worden 
aangeboden. 

§ 2. Schematisch overzicht van de samenhang der stukken 

Beslissingen neergelegd in de 
Slotacte van Londen inzake: Werden te Parijs geregeld in: 

Hierbij waren de volgende 
mogendheden betrokken: 

(Volgorde Slotacte werd aangehouden) 

AFDELING I 

Duitsland. 

AFDELING II 

Verdrag van Brussel. 
1. Uitnodiging aan Duitsland en Italië 

tot het Verdrag toe te treden. 

2. Versterking van het Verdrag van 
Brussel. 

Overeenkomsten tussen de drie Bezet-
tende Mogendheden en de Bondsrepu-
bliek Duitsland, waarvan aan de Staten-
Generaal slechts de Overeenkomst inzake 
aanwezigheid van vreemde strijdkrachten 
in de Bondsrepubliek Duitsland wordt 
overgelegd, aangezien het gewenst voor-
komt, dat Nederland tot die Overeen-
komst toetreedt (Trb. 180). 

Verklaring ter uitnodiging van de 
Bondsrepubliek Duitsland en Italië om 
tot het Verdrag van Brussel toe te treden 
(Trb. 179). 

Protocol tot wijziging en aanvulling 
van het Verdrag van Brussel, met brief-
wisselingen (Trb. 179). 

Drie Bezettende Mogendheden + 
Bondsrepubliek Duitsland. 

Negen Mogendheden, welke aan de 
Conferentie van Londen hebben deelge-
nomen. 

idem. 
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Beslissingen neergelegd in de 
Slotacte van Londen inzake: Werden te Parijs geregeld in: Hierbij waren de volgende 

mogendheden betrokken: 

3. Speciale overeenkomst inzake maxi-
mum van strijdkrachten. 

Protocol betreffende de strijdkrachten 
van de West Europese Unie {Trb. 179). 

Negen Mogendheden, welke aan de 
Conferentie van Londen hebben deelge-
nomen. 

4. Omvang Duitse defensiebijdrage. Protocol betreffende de strijdkrachten 
van de West Europese Unie {Trb, 179). 

idem. 

5. Sterkte en bewapening van de territo-
riale strijdkrachten en van de politie-
macht. 

Protocol betreffende de strijdkrachten 
van de West Europese Unie {Trb. 179). 

idem. 

6. Agentschap voor de controle van 
de bewapening van de leden op het 
continent. 

Protocol betreffende het toezicht op 
de bewapening, met bijlagen {Trb. 179) 

en 

idem. 

Protocol betreffende het Agentschap 
van de West Europese Unie voor het 
toezicht op de bewapening {Trb. 179). 

idem. 

7. Werkgroep ter bestudering van richt-
lijnen inzake wapenproductie en stan-
daardisatie. 

Resolutie aangaande de vervaardiging 
en standaardisatie van wapens {Trb. 
179). 

idem. 

8. Samenwerking met de NAVO. Artikel 3 van het Protocol tot wijzi-
ging en aanvulling van het Verdrag van 
Brussel {Trb. 179). 

idem. 

AFDELING IV 
NAVO. 
1. Uitnodiging aan de Bondsrepubliek 

Duitsland tot het Noord Atlantisch 
Verdrag toe te treden. 

Protocol bij het Noord Atlantisch Ver-
drag inzake de toetreding van de Bonds-
republiek Duitsland {Trb. 177). 

Veertien Atlantische mogendheden. 

2. Uitwerking Afdeling IV van de Slot-
acte van Londen, inzake versterking 
van de structuur der N.A.V.O. 

Resolutie ter tenuitvoerlegging van Af-
deling IV van de Slotacte der Londense 
Conferentie {Trb. 176). 

idem. 

AFDELING V 
Aansluiting van andere mogendheden 

bij de gezamenlijke verklaring van de 
Regeringen van Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten van 
Amerika. 

Resolutie van Aansluiting {Trb. 177). idem. 

§ 3. Kort overzicht van de beslissingen van de 
Londense Conferentie 

I. Opheffing Bezettingsregime en wijziging van de 
Accoorden van Bonn 

Daar de Accoorden van Bonn van 26 Mei 1952 ' ) , welke 
in de plaats moesten treden van het Bezettingsstatuut en het 
Statuut inzake de Geallieerde Hoge Commissie, aan het Ver-
drag tot instelling van de Europese Defensie Gemeenschap 
waren gekoppeld, betekende het negatieve votum van de 
Franse Nationale Vergadering op 30 Augustus jl., dat de drie 
Westelijke Geallieerden een andere weg moesten zoeken om 
het bezettingsregime te beëindigen en aan de Bondsrepubliek 
Duitsland souvereiniteitsrechten te geven. 

Tijdens de Conferentie van Londen legden de Regeringen 
van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frank-
rijk een verklaring af, waarin deze landen onder meer de 
wens uitspraken, dat het Bezettingsstatuut zo spoedig moge-
lijk zou worden opgeheven en waarbij zij zich verplichtten 
haar Hoge Commissarissen te instrueren zich bij de uitoefe-
ning van haar bevoegdheden reeds thans door de geest van 
deze doelstelling te laten leiden. In het bijzonder zouden zij 
geen gebruik dienen te maken van de aan de Bondsregering 
te restitueren bevoegdheden, tenzij in overeenstemming met 
laatstgenoemde. 

Voorts werd overeenstemming verkregen over de wijziging 
van die delen van de Accoorden van Bonn, die voor een 

aanpassing aan de veranderde omstandigheden in aanmerking 
kwamen. Zo werd artikel 1, lid 2, van de „Overeenkomst in-
zake de betrekkingen tussen de Drie Mogendheden en de 
Bondsrepubliek Duitsland" gewijzigd in „the Federal Repu-
blic shall have the full authority of a sovereign state over its 
internal and external af f airs". Verder had men artikel 11, 
waarin de koppeling van de Accoorden van Bonn met het 
E.D.G.-Verdrag is vastgelegd, laten vervallen. 

Tevens werd besloten de Hoge Commissarissen in Bonn 
opdracht te geven om op basis van de te Londen opgestelde 
schets in overleg met de Bondsrepubliek de noodzakelijk ge-
achte wijzigingen der Accoorden van Bonn nader in de vorm 
van ontwerp-teksten uit te werken. Men had hier in de eerste 
plaats op het oog al die bepalingen, welke verband hielden 
met het E.D.G.-Verdrag dan wel niet in overeenstemming 
werden geacht met de gewijzigde internationale positie van 
de Bondsrepubliek. 

Zoals bekend, is Nederland geen partij bij de Accoorden 
van Bonn, doch wel geïnteresseerd bij een aantal daarin op-
genomen bepalingen. 

Teneinde te voorkomen, dat door eventuele wijzigingen in 
de genoemde Accoorden de Nederlandse belangen zouden 
worden geschaad, heeft de Nederlandse Regering reeds vóór 

') Voor een overzicht van de Accoorden van Bonn moge worden 
verwezen naar de Memorie van Antwoord inzake het E.D.G.-Verdrag aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, bijlage III, zitting 1952/1953, 
no. 2911. 
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de bijeenkomst van de Conferentie van Londen aan de drie 
Westelijke Geallieerden verzocht, om op dezelfde wijze als bij 
de voorbereidihg dier Accoorden was geschied, op de hoogte 
te worden gehouden van besprekingen over in de Accoorden 
van Bonn aan te brengen veranderingen, teneinde de gelegen-
heid te hebben eventuele bezwaren te rechter tijd kenbaar 
te maken. 

De Geallieerden hebben aan het verzoek van Nederland, dat 
van de zijde van België en Luxemburg was ondersteund, gevolg 
gegeven en de experts der Beneluxlanden te Bonn regelmatig 
geconsulteerd. 

Deze consultatie werd in het bijzonder van belang geacht 
in verband met mogelijke wijziging van de „Convention on 
the Settlement of matters arising out of the War and the 
Occupation", en wel van die bepalingen, welke betrekking 
hebben op de verdere afwikkeling van de deconcentraties, de 
schadeloosstelling van slachtoffers van het nazi-regime, de 
externe restitutie, het vraagstuk van de herstelbetalingen en 
van het vijandelijk vermogen, de vergoeding van in Duitsland 
geleden materiële oorlogsschade en de gedeeltelijke kwijt-
schelding van de Duitse vermogensheffingen voor onderdanen 
der Geallieerden. 

De beoogde wijzigingen bleken overigens tot weinig op-
merkingen aanleiding te geven, aangezien zij óf wel aangelegen-
heden betroffen, waarbij geen Nederlandse belangen in het spel 
waren, of wel van dien aard waren, dat Nederlandse belangen 
op voldoende wijze werden beschermd. 

Eveneens werd Nederland geraadpleegd bij de hernieuwde 
behandeling van het vraagstuk der deconcentraties. Hoofdstuk 2 
van de reeds genoemde „Settlement Convention" kwam in zijn 
geheel te vervallen, doch aan Hoofdstuk I werden drie arti-
kelen toegevoegd, krachtens welke de thans bijna voltooide 
deconcentraties op basis van geldende geallieerde wetgeving 
worden voltooid. Daarbij werd echter tevens bepaald, dat deze 
artikelen niet mogen prejudiciëren op de voorzieningen be-
treffende concentraties, vervat in het „Verdrag tot de Instelling 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal". 

II. Verdrag van Brussel 
(voor de tekst van dit Verdrag vide Stb. I 519) 

Inzake het Verdrag van Brussel werd te Londen besloten: 
1. het Verdrag van Brussel te versterken en uit te breiden 

teneinde het aldus te maken tot een doeltreffend middelpunt 
van Europese eenwording; 

2. de Bondsrepubliek Duitsland en Italië uit te nodigen tot 
dit geamendeerde Verdrag toe te treden; 

3. de voorgenomen versterking van de Organisatie van het 
Verdrag van Brussel voorts tot uitdrukking te brengen door 
met name de Consultatieve Raad, voorzien in artikel 7 van 
het Verdrag, om te zetten in een Raad welke beslissingen zal 
kunnen nemen; 

4. in een speciale overeenkomst het maximum vast te leg-
gen van de defensiebijdragen van elk der zeven Mogend-
heden, partij bij het Verdrag van Brussel, aan de N.A.V.O; 
dit maximum zal slechts met eenstemmige" goedkeuring der 
partijen bij het Brussels Verdrag kunnen worden verhoogd; 

5. de Duitse defensiebijdrage, zowel wat omvang als wat 
algemene aard betreft, gelijk te doen zijn aan de bijdrage, 
welke voor dit land in het kader van de E.D.G. was vast-
gesteld; 

6. de sterkte en de bewapening van de territoriale strijd-
krachten en van de politiemacht vast te leggen in overeen-
komsten, welke tussen de partijen bij het Verdrag van Brussel 
zullen worden aangegaan, waarbij rekening zou worden ge-
houden met de taak en de bestaande sterkte en behoefte van 
deze strijdkrachten en de politiemacht; 

7. als onderdeel van de organisatie van het Verdrag van 
Brussel een agentschap in het leven te roepen voor het toezicht 
— op het vasteland van Europa — van de bewapening van 
de leden van het Verdrag van Brussel. Elders in deze Memorie 

wordt nader op de definitieve taak en bevoegdheden van dit 
Agentschap ingegaan. Te dezer plaatse zij slechts opgemerkt, 
dat te Londen in beginsel reeds overeenstemming omtrent de 
opzet van dit Agentschap werd bereikt (vide Afdeling II, 
§ 1 t /m 13 van de Slotacte); 

8. dat de Raad van het Verdrag van Brussel een werkgroep 
zal instellen, welke tot taak zal hebben een studie te maken 
van een voorstel door de Franse Regering gedaan inzake wa-
penproductie en standaardisatie en van alle andere documenten, 
welke met betrekking tot dit onderwerp alsnog zouden wor-
den ingediend; 

9. dat tussen de Organisatie van het Verdrag van Brussel 
en de NAVO op alle gebieden een zo nauw mogelijke samen-
werking tot stand zal worden gebracht. 

III. Toezeggingen van de Verenigde Staten van Amerika, 
het Verenigd Koninkrijk en Canada 

De Ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde 
Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en van Canada 
hebben met de volgende verklaringen tot uitdrukking gebracht, 
op welke wijze hun Regeringen het tot stand komen van de 
Europese eenheid en de verdere ontplooiing van de Atlantische 
samenwerking zullen blijven bevorderen. 

De Minister van Buitenlandse Zaken der Verenigde Staten 
zette, aan de hand van de volgende verklaring, de bereidheid 
der Verenigde Staten uiteen om de Europese eenwording te 
blijven steunen. 

„Indien het mogelijk zou zijn, met het Verdrag van Brussel 
als kern, een blijvende hoop op eenheid onder de hier ver-
tegenwoordigde landen van Europa te constateren, zodat de 
verwachtingen, gebaseerd op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Defensie Gemeenschap, op goede gronden zouden 
kunnen worden overgedragen op de overeenkomsten, welke 
uit deze Conferentie zullen voortvloeien, dan zou ik onge-
twijfeld genegen zijn om bij de President aan te dringen om 
de verzekering, welke in het afgelopen voorjaar werd gegeven 
in verband met het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Defensie Gemeenschap, te hernieuwen. Dit zou betekenen, dat 
de Verenigde Staten die eenheden van hun gewapende strijd-
krachten zullen blijven stationneren in Europa, Duitsland inbe-
grepen, welke noodzakelijk en geschikt zijn om de hun pas-
sende bijdrage te leveren aan de strijdkrachten, benodigd voor 
de gezamenlijke verdediging van het Noord Atlantische gebied, 
zolang de bedreiging voor dit gebied blijft bestaan en dat zij 
deze strijdkrachten zullen blijven aanwenden volgens de voor 
de verdediging van dit gebied overeengekomen Noord-Atlan-
tische strategie." 

Het Verenigd Koninkrijk bevestigde — bij monde van Minis-
ter Eden — zijn daadwerkelijke deelneming in de Organisatie 
van het Verdrag van Brussel en gaf de volgende verzekering 
omtrent de handhaving van strijdkrachten van het Verenigd 
Koninkrijk op het vasteland van Europa: 

„Het Verenigd Koninkrijk zal ook in de toekomst op het 
vasteland van Europa, met inbegrip van Duitsland, de daad-
werkelijke sterkte van de Britse strijdkrachten, welke thans 
onder de Geallieerde Opperbevelhebber in Europa (SACEUR) 
zijn geplaatst, handhaven: vier divisies en de tactische lucht-
macht, of andere strijdkrachten van naar het oordeel van 
SACEUR overeenkomstige gevechtswaarde. Het Verenigd 
Koninkrijk verbindt zich deze strijdkrachten niet terug te trek-
ken tegen de wens van de meerderheid der Mogendheden, 
welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel, terwijl beslissingen 
terzake eerst zullen worden genomen na kennisname van de 
desbetreffende inzichten van SACEUR. 

Deze toezegging wordt gedaan op voorwaarde, dat wanneer 
in een of meer overzeese gebieden plotseling een noodtoestand 
mocht ontstaan, Harer Majesteits Regering deze procedure 
achterwege kan laten. 
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Indien het handhaven van Britse strijdkrachten op het vaste-
land van Europa te eniger tijd een te zware belasting zou 
vormen van de buitenlandse financiële middelen van het Ver-
enigd Koninkrijk, zal het Verenigd Koninkrijk de Noord 
Atlantische Raad verzoeken de financiële voorwaarden, waarop 
deze eenheden worden gehandhaafd, te herzien." 

Canada bevestigde in de volgende verklaring zijn besluit om 
te voldoen aan de blijvende verplichtingen, welke uit zijn lid-
maatschap van de NAVO en zijn steun aan het streven naar 
Europese eenheid voortvloeien.: 

„Voorzover ons betreft blijft de Noord Atlantische Verdrags 
Organisatie het kernpunt van onze deelneming aan de gemeen-
schappelijke verdediging en van onze hoop op de ontwikke-
ling van een nauwere samenwerking met de andere volkeren 
van de Atlantische Gemeenschap. Dit blijft als zodanig een 
van de grondbeginselen van de Canadese politiek. Terwijl wij 
aldus ons vertrouwen in de Noord Atlantische Verdrags Orga-
nisatie beklemtonen, juichen wij de voorgestelde uitbreiding 
van het Verdrag van Brussel toe. Wij zien uit naar nauwere 
betrekkingen, binnen het kader van de NAVO, met de nieuwe 
Brusselse Verdrags Organisatie, gevormd door landen waar-
mede wij reeds met zulke nauwe banden zijn verbonden." 

IV. NAVO 

Met betrekking tot de Noord Atlantische Verdrags Organi-
satie besloten de Negen Mogendheden te Londen: 

1. op de eerstvolgende ministeriële bijeenkomst van de 
Noord Atlantische Raad voor te stellen, de Bondsrepubliek 
Duitsland uit te nodigen om tot het Noord Atlantisch Verdrag 
toe te treden; 

2. aan de Noord Atlantische Raad aan te bevelen, dat de 
structuur en werkwijze van de NAVO zouden worden ver-
sterkt in de volgende opzichten: 

a. alle strijdkrachten van de NAVO-landen, welke op het 
vasteland van Europa zijn gestationneerd, zullen onder de be-
velen van SACEUR worden geplaatst met uitzondering van 
die strijdkrachten, ten aanzien waarvan de NAVO heeft erkend 
of zal erkennen, dat zij in aanmerking komen om onder natio-
naal bevel te blijven; 

b. alle onder het bevel van SACEUR op het vasteland 
geplaatste strijdkrachten zullen worden opgesteld overeenkom-
stig de strategie van de NAVO; 

c. de dislocatie van deze strijdkrachten zal worden bepaald 
door SACEUR, na overleg en in overeenstemming met de be-
treffende nationale autoriteiten; 

d. de opstelling van deze strijdkrachten op het vasteland zal 
niet worden gewijzigd, noch zullen zij op het vasteland voor 
operationele doeleinden worden gebruikt zonder de toestem-
ming van SACEUR, die daarbij de politieke richtlijnen van de 
Noord Atlantische Raad in acht heeft te nemen; 

e. de onder bevel van SACEUR op het vasteland van 
Europa geplaatste strijdkrachten zullen, voorzover mogelijk en 
met de militaire doeltreffendheid verenigbaar is, worden ge-
integreerd; 

f. door SACEUR zullen regelingen worden getroffen voor 
een nauwere onderlinge samenwerking op het gebied van de 
logistiek; 

g. de omvang en de gevechtssterkte van de op het vaste-
land onder bevel van SACEUR geplaatste strijdkrachten, als-
mede van de bewapening, de uitrusting, de logistiek en de 
reserve-eenheden van deze strijdkrachten op het vasteland, 
zullen worden geïnspecteerd door SACEUR. 

3. Tenslotte stelde de Conferentie als het inzicht van alle 
ter Conferentie vertegenwoordigde Regeringen vast, dat het 
Noord Atlantisch Verdrag diende te worden beschouwd als 
zijnde van onbepaalde duur. 

V. Verklaring van de Regering van de Duitse Bondsrepubliek 
en de gemeenschappelijke verklaring van de Regeringen van de 

Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 

Tot de belangrijkste onderdelen van de Slotacte van de Lon-
dense Conferentie behoren ongetwijfeld ook de verklaring van 
de Regering van de Duitse Bondsrepubliek en de gemeenschap-
pelijke verklaring van de Regeringen van de Verenigde Staten, 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In deze documenten 
wordt op duidelijke wijze uitdrukking gegeven aan de politieke 
beginselen, welke de Bondsrepubliek enerzijds en de Grote Drie 
anderzijds als richtsnoer aanvaarden in de nieuwe situatie, 
welke ontstaat door het toetreden van de Bondsrepubliek als 
souvereine en gelijkgerechtigde mogendheid tot het aangepaste 
Verdrag van Brussel en de NAVO. 

In de eerstgenoemde verklaring verbindt de Bondsrepubliek 
zich een politiek te volgen in overeenstemming met de begin-
selen van het Handvest der Verenigde Naties en de verplichtin-
gen, neergelegd in artikel 2 daarvan te aanvaarden; zich na 
toetreding tot het Noord Atlantisch Verdrag en het Verdrag 
van Brussel te onthouden van elke daad, welke onverenigbaar 
is met het zuiver defensieve karakter dezer beide Verdragen; 
in het bijzonder nimmer haar toevlucht te zullen nemen tot 
geweld, om de hereniging van Duitsland of een wijziging van 
de huidige grenzen van de Bondsrepubliek te bewerkstelligen 
en tenslotte eventuele geschillen met andere staten langs vreed-
zame weg tot een oplossing te zullen brengen. 

In de gemeenschappelijke verklaring van de Verenigde Sta-
ten, Engeland en Frankrijk, welke begint met uitdrukking te 
geven aan hun vastbeslotenheid zich in te spannen om de vrede 
te versterken in overeenstemming met het Handvest van de 
Verenigde Naties, worden de beginselen opgesomd, welke de 
gedragslijn van deze mogendheden ten opzichte van de Bonds-
republiek Duitsland zullen beheersen. 

De Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk verklaren, dat 
zij de Duitse Bondsregering als de enige vrije en wettig ge-
vormde Duitse Regering beschouwen, welke daarom gerechtigd 
is internationaal als de vertegenwoordiger van het Duitse volk 
op te treden. Met de verklaring — welke geheel in overeen-
stemming is met het terzake door de Regering steeds ingeno-
men standpunt (cf. Voorlopig Verslag Tweede Kamer Rijks-
begroting Hoofdstuk III, Zitting 1953—1954, no. 3200, blz. 11 
en Memorie van Antwoord, blz. 11) heeft de Nederlandse Re-
gering door het aanvaarden van de „Resolutie van Aansluiting" 
(Trb. no. 177) haar instemming betuigd. 

Na opnieuw te hebben beklemtoond, dat zij in haar betrek-
kingen met de Bondsrepubliek Duitsland de beginselen, neer-
gelegd in artikel 2 van het Handvest der Verenigde Naties, 
zullen volgen, verklaren de Drie Mogendheden vervolgens, dat 
het verwezenlijken met vreedzame middelen van de hereniging 
van een vrij Duitsland en het sluiten van een vredesverdrag op 
de basis van vrije onderhandelingen van Duitsland en de Ge-
allieerden met dit herenigde Duitsland tot de wezenlijke doel-
einden van haar politiek behoren. 

De verklaring maakt voorts bijzondere melding van Berlijn 
in verband met de quadripartite afspraken, welke te Potsdam 
ten aanzien van deze stad werden gemaakt. De Drie Mogend-
heden verklaren, dat zij haar huidige strijdkrachten in Berlijn 
zullen handhaven en elke aanval op die stad als een aanval op 
haar zelf zullen beschouwen. Op deze wijze wordt de veiligheid 
van de drie Westelijke sectoren van Berlijn, welke een deel van 
de vrije wereld uitmaken, nogmaals gegarandeerd. 

Tenslotte wordt door de Drie Mogendheden verklaard, dat 
een lid van de NAVO, dat, de beginselen van het Handvest der 
Verenigde Naties schendend, zijn toevlucht tot geweld neemt, 
waardoor de integriteit en de eenheid van het Atlantisch Ver-
bond of zijn defensieve bedoelingen zouden worden bedreigd, 
geacht zal worden de vrede en veiligheid van de Drie Mogend-
heden te bedreigen. In dat geval zal het in overtreding zijnde 
NAVO-lid elk recht op garantie en militaire bijstand ingevolge 
het Noord Atlantisch Verdrag verbeuren en zullen zij tegen-
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over dat lid handelen in overeenstemming met artikel 4 van 
genoemd Verdrag. 

Deze gemeenschappelijke verklaring der Drie Mogendheden 
is ook voor Nederland van rechtstreeks belang, aangezien deze 
daarin te kennen hebben gegeven, dat zij voornemens waren 
de overige leden van de NAVO uit te nodigen zich bij deze 
verklaring aan te sluiten. Deze aansluiting heeft inmiddels 
plaats gevonden. 

VI. Verdere procedure 
In paragraaf VI wordt voorts in de Slotacte van de Londense 

Conferentie de verder te volgen procedure uitgestippeld. De 
Vertegenwoordigers van de betrokken Regeringen kwamen 
daarbij overeen, dat de door hen aanvaarde beginselen met 
grote spoed door ambtelijke deskundigen zouden worden uit-
gewerkt. 

Deze deskundigen zouden met hun werkzaamheden voor 
22 October jl. moeten gereed zijn, opdat de Noord-Atlantische 
Raad op die datum op ministerieel niveau zou kunnen bijeen-
komen, teneinde de nodige beslissingen te nemen. 

Deze zitting van de Noord-Atlantische Raad zou dienen te 
worden voorafgegaan, enerzijds door een bijeenkomst van de 
Ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankrijk, 
de Verenigde Staten en de Bondsrepubliek Duitsland voor wat 
betreft het vraagstuk van de Duitse souvereiniteit, en ander-
zijds van de negen Ministers van Buitenlandse Zaken ter be-
studering van de uitwerking, die door de deskundigen zou zijn 
gegeven aan de door hen overeengekomen beginselen, neer-
gelegd in de Slotacte van de Londense Conferentie. 

§ 4. Kort overzicht van de beslissingen der van 19 tot 
23 October 1954 te Parijs gehouden conferenties 

I. De Vier-Mogendheden-Conferentie 
De op 20 October jl. te Parijs bijeengekomen Ministers van 

Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland nebben 
zich vrijwel uitsluitend bezig gehouden met de uitvoering van 
de te Londen met betrekking tot Duitsland genomen besluiten. 
De door de ambtelijke deskundigen te Bonn ontworpen rege-
ling voor het herstel van de West-Duitse souvereiniteit en de 
in verband daarmede noodzakelijke wijzigingen van de Ver-
dragen van Bonn, werden goedgekeurd. Bedoelde regeling is 
vastgelegd in het op 23 October ondertekende „Protocol inzake 
de beëindiging van het bezettingsregime in de Duitse Bonds-
republiek". Krachtens de getroffen regeling zullen de Weste-
lijke mogendheden ook na het herstel van de West-Duitse 
souvereiniteit hun troepen in de Bondsrepubliek mogen hand-
haven. Voorts werd bepaald, dat, in afwachting van de inwer-
kingtreding van de overeenkomsten inzake de Duitse defensie-
bijdrage, de navolgende voorzieningen zullen gelden: 

de rechten der drie Westelijke Geallieerden inzake ont-
wapening en demilitarisatie blijven gehandhaafd; 
de Militaire Veiligheidsraad zal worden ontbonden en 
worden vervangen door een orgaan, bestaande uit ver-
tegenwoordigers der Vier Mogendheden, dat de controle 
op de ontwapening en demilitarisatie zal uitoefenen en 
zijn beslissingen zal nemen met meerderheid van stemmen; 
de Vier Mogendheden zullen een nadere overeenkomst 
sluiten voor de oprichting en organisatie van het hier-
boven bedoelde orgaan. 

Ter nadere verduidelijking moge erop worden gewezen, dat 
deze voorzieningen hun belang ontlenen aan de omstandigheid, 
dat er geruime tijd zal kunnen verlopen tussen het moment, 
waarop het „Protocol inzake de beëindiging van het bezettings-
regime" en de daarmee samenhangende wijziging van de 
„Accoorden van Bonn" van kracht worden en het ogenblik, 
waarop de ratificatie-oorkonden met betrekking tot de toe-
treding van de Bondsrepubliek Duitsland en Italië tot het Ver-
drag van Brussel en de toetreding van de Bondsrepubliek tot 
het Noord Atlantisch Verdrag zullen worden neergelegd. 

Ten aanzien van de status van de troepen van de Grote 
Drie na het aanstaand herstel der Duitse souvereiniteit en het 
intrekken van het bezettingsstatuut diene het volgende. 

Na de beëindiging van het bezettingsregime verliezen deze 
strijdkrachten uiteraard hun bijzondere status van bezettings-
troepen. 

Het recht om ook na het herstel der Duitse souvereiniteit 
troepen op het grondgebied der Bondsrepubliek te handhaven 
ontlenen de Grote Drie aan het bij eerdergenoemd Protocol 
gewijzigde artikel 4 van de „Overeenkomst inzake de betrek-
kingen tussen de Drie Mogendheden en de Bondsrepubliek 
Duitsland", het belangrijkste onderdeel der Bonner Verdragen. 

Tevens vermeldt genoemd artikel 4, dat, na het inwerking 
treden van de regelen voor een Duitse defensiebijdrage strijd-
krachten van dezelfde nationaliteit en daadwerkelijke sterkte 
als op dat tijdstip in West-Duitsland zijn gelegerd, in de Bonds-
republiek mogen blijven gestationneerd. In aansluiting hierop 
wordt voorts bepaald, dat, in verband met het herstel der 
Duitse souvereiniteit, de Drie Mogendheden van hun bevoegd-
heden om troepen in Duitsland te legeren slechts in volle 
overeenstemming met de Bondsregering gebruik zullen maken. 
Een afzonderlijke overeenkomst werd daartoe gesloten, waar-
van de tekst, alsmede de Nederlandse vertaling zijn gepubli-
ceerd in het Trb. 180. 

Bedoelde overeenkomst heeft zowel betrekking op het sta-
tionneren van troepen in de Bondsrepubliek als op de tijde-
lijke aanwezigheid van troepen aldaar, telkens voor maximaal 
dertig dagen, in verband met militaire oefeningen. 

Artikel 2 van deze overeenkomst opent de mogelijkheid, dat 
ook staten, die de overeenkomst niet hebben getekend, toetre-
den. Aangezien thans een squadron van de Nederlandse Lucht-
macht in West-Duitsland is gelegerd en andere onderdelen der 
strijdkrachten voor oefeningen in internationaal verband regel-
matig op Duits territoir verblijven, menen ondergetekenden, 
dat Nederland van de mogelijkheid tot toetreding dient gebruik 
te maken. 

Artikel 3 van het onderhavige ontwerp van wet heeft daarop 
betrekking. Voor een nadere toelichting op bovenbedoelde over-
eenkomst moge worden verwezen naar blz. 12 en 13 van deze 
Memorie. 

Ten aanzien van de voorwaarden, waarop de vreemde troe-
pen in Duitsland zullen verblijven, moge het volgende worden 
opgemerkt. 

Bij de in 1952 tussen de drie Westelijke Mogendheden en de 
Regering van de Bondsrepubliek gesloten Accoorden van Bonn 
was — in de „Convention on the Rights and Obligations of 
Forces and their Members in the Federal Republic of Ger-
many" (het z.g. Truppenvertrag) — een regeling getroffen be-
treffende de rechten en verplichtingen der vreemde troepen in 
West-Duitsland na de beëindiging van het bezettingsregime. 

Aan de sedertdien gewijzigde situatie diende ook het „Trup-
penvertrag" te worden aangepast. Dit is eveneens geschied bij 
het hierboven vermelde „Protocol inzake de beëindiging van 
het bezettingsregime in de Duitse Bondsrepubliek". Hierbij 
werd onder meer bepaald, dat dit „Truppenvertrag" bij het 
herstel der Duitse souvereiniteit in werking zal treden en van 
kracht zal blijven, totdat nieuwe regelingen betreffende de 
rechten en verplichtingen van de strijdkrachten van de Drie 
Mogendheden en andere staten, die troepen op het territoir 
van de Bondsrepubliek hebben, zullen zijn tot stand gekomen. 

Deze regelingen zullen alsdan moeten zijn gegrond op het 
„Verdrag tussen de Staten, die partij zijn bij het Noordatlan-
tisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten" 
(Trb. 1951, no. 114, Nederlandse tekst, jaargang 1953, no. 10). 

II. Conferentie der Negen Mogendheden te Parijs op 21 
October 1954 

Deze Conferentie, die een voortzetting was van de Confe-
rentie van Londen, heeft een aantal documenten, die door amb-
telijke deskundigen ter uitwerking van de Slotacte van de Lon-
dense Conferentie waren opgesteld, aanvaard. 

Een opsomming van deze documenten is gegeven in Hoofd-
stuk B § 2 van deze Memorie. Daarnaast besloot de Confe-
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rentie aan de Noord Atlantische Raad te verzoeken die rege-
lingen, die rechtstreeks op de NAVO betrekking hebben, goed 
te keuren. 

Aangezien op de hierboven bedoelde documenten en rege-
lingen in het laatste deel dezer Memorie een afzonderlijke toe-
lichting wordt gegeven, wordt hier op de resultaten der Con-
ferentie niet nader ingegaan. 

III. Ministeriële zitting van de Noord Atlantische Raad 
te Parijs op 22 October 1954 

Tijdens deze zitting stemde de Noord Atlantische Raad in 
met de ontworpen regelingen inzake uitbreiding en versterking 
van het Verdrag van Brussel en met de overeenkomsten inzake 
de opheffing van het bezettingsstatuut in de Duitse Bonds-
republiek; hij hechtte zijn goedkeuring aan de door de negen 
mogendheden ingediende voorstellen met betrekking tot de toe-
lating van Duitsland tot het Noord Atlantisch Verdrag. 

De instemming van de Raad met de zojuist opgesomde rege-
lingen werd tot uitdrukking gebracht in een „Resolutie inzake 
de goedkeuring van de resultaten van de Vier- en Negen Mo-
gendheden Conferentie", welke is opgenomen in Trb. 176. 

C. TOELICHTINGEN 
De vier Protocollen bij het Verdrag van Brussel 

Naar bekend is werd het Verdrag van Brussel op 17 Maart 
1948 gesloten tussen België, Frankrijk, Groot-Britannië, Neder-
land en Luxemburg. Deze samenwerking beoogde enerzijds de 
Verdragspartners te beveiligen tegen agressie door derden, 
waarbij met name een mogelijke hervatting van een aanvals-
politiek van de zijde van Duitsland werd gevreesd, anderzijds 
een nauwe aaneensluiting op economisch, sociaal en' cultureel 
gebied te bevorderen. Na een veelbelovende beginperiode, waar-
in het geraamte van een militaire organisatie werd uitgewerkt 
en de culturele en sociale coöperatie vruchten afwierp, deed de 
oprichting c.q. de ontwikkeling van andere internationale orga-
nisaties de belangstelling voor verschillende aspecten van de 
Brusselse samenwerking afnemen. 

De Noord Atlantische Verdrags Organisatie immers nam in 
1951 de militaire functie van de Brusselse organisatie over; de 
werkzaamheden van de Organisatie voor de Europese Econo-
mische Samenwerking maakte de uitvoering van de economi-
sche paragraaf (artikel 1 van het Verdrag van Brussel) vrij-
wel overbodig, terwijl de Raad van Europa verschillende taken 
van de Organisatie van het Verdrag van Brussel in wijder ver-
band regelde. Toch bleven de vijf Regeringen en niet in de laat-
ste plaats de Nederlandse Regering daadwerkelijk belangstel-
ling koesteren voor de instandhouding van de Organisatie van 
het Verdrag van Brussel. De reden van deze belangstelling lag 
enerzijds in het feit, dat het Verdrag het Verenigd Koninkrijk 
door de automatische bijstandsclausule van artikel 4 in zeer 
nauwe relatie bracht met de Benelux en Frankrijk en anderzijds 
in de resultaten die in de vertrouwde samenwerking der vijf op 
politiek, sociaal en cultureel gebied konden worden bereikt. 

Toen, na de verwerping van het E.D.G.-Verdrag door het 
Franse Parlement, naar een nieuw kader werd gezocht, waar-
binnen de herbewapening van Duitsland, met de nodige waar-
borgen omringd, zou kunnen worden verwezenlijkt en waarin 
voorts ook het Verenigd Koninkrijk zich zou kunnen voegen, 
leverde het Verdrag van Brussel een goed uitgangspunt. 

De omvorming en versterking van het Verdrag van Brussel 
— waartoe dan Duitsland en Italië zouden moeten toetreden — 
gaf immers de mogelijkheid non-discriminatoire waarborgen te 
scheppen tegen een excessieve ontwikkeling van de Duitse be-
wapening. 

Het eerste Protocol — als resultaat van de reis van Minister 
Eden reeds in eerste ontwerp aan de Negen Mogendheden-
Conferentie te Londen voorgelegd en als zodanig als bijlage 
aan de Slotacte toegevoegd — beoogt het Verdrag van Brussel 
aan te passen aan de nieuwe situatie, welke ontstaat door het 
toetreden van Duitsland en Italië. In verband hiermede wor-
den nieuwe taken en verantwoordelijkheden toevertrouwd aan 
de Raad van de West-Europese Unie. 

De Protocollen II, III en IV hebben onderscheidenlijk be-
trekking op de omvang van de strijdkrachten der West-Euro-
pese Unie; het toezicht op de bewapening en het Agentschap 
van de West-Europese Unie voor het toezicht op de bewape-
ning. 

1. Protocol tot wijziging en aanvulling van het 
Verdrag van Brussel 

Artikel I. Duitsland en Italië treden hierbij toe tot het 
gewijzigde en aangevulde Verdrag van Brussel. 

In dit artikel wordt voorts onderstreept, dat de Protocollen 
betreffende de strijdkrachten van de West-Europese Unie 
(Protocol II) , betreffende het toezicht op de bewapening (Pro-
tocol III) en inzake het Agentschap (Protocol IV) , welke alle 
hierna behandeling vinden, als integrerend onderdeel van het 
onderhavige Protocol moeten worden beschouwd. 

Deze Protocollen immers kunnen niet onafhankelijk van 
elkaar, noch van de regelingen die in het kader van het Noord 
Atlantische Verdrag zijn getroffen ten aanzien van de inpas-
sing van Duitsland in de Westerse defensie, worden bezien en 
behoren als één geheel te worden beoordeeld. 

Artikel II. Reeds eerder zijn in de Permanente Commissie 
van de Organisatie van het Verdrag van Brussel suggesties ge-
daan om de Bondsrepubliek te betrekken bij de werkzaamheden 
der organisatie. 

Daartoe strekkende voorstellen zijn evenwel steeds afgestuit 
op het argument dat de tekst van het Verdrag zich tegen een 
lidmaatschap c.q. associatie van Duitsland verzette, in verband 
met de verwijzing in de preambule en in artikel VII (oud) 
van het Verdrag naar een eventuele hervatting van een aan-
valspolitiek van de zijde van Duitsland. Zoals bekend heeft 
de Nederlandse Regering indertijd slechts node ingestemd met 
de vermelding van Duitsland in dit verband (zie Memorie van 
Toelichting op het Ontwerp van Wet tot Goedkeuring van het 
Verdrag van Brussel, Bijlagen Handelingen II 1947—1948, 
no. 774, stuk 3) . 

Nu werd besloten de Bondsrepubliek uit te nodigen tot het 
Verdrag toe te treden, dienden ook de passages, die betrekking 
hebben op één der oorspronkelijke doelstellingen van het Ver-
drag — het voorkomen van een hernieuwde agressie van de 
zijde van Duitsland — aan de gewijzigde omstandigheden te 
worden aangepast. 

Dit is geschied door onder meer in de considerans de zin-
snede „de maatregelen te nemen, die nodig geacht worden in 
geval van hervatting van een aanvalspolitiek van de zijde van 
Duitsland" te doen vervallen. Teneinde uitdrukking te geven 
aan het onverminderd in de West-Europese volkeren voort-
levend ideaal, is als nieuwe doelstelling van het Verdrag in de 
considerans opgenomen „de bevordering en aanmoediging van 
de eenheid en geleidelijke integratie van Europa". 

Artikel III. Dit artikel bevat een nieuw aan het Verdrag 
toe te voegen artikel IV, dat ten doel heeft vast te leggen, dat 
de NAVO en de West-Europese Unie zo nauw mogelijk zullen 
samenwerken en voorts aan te geven dat, teneinde duplicering 
te voorkomen, de West-Europese Unie haar inlichtingen en 
militaire adviezen zal vragen aan de militaire autoriteiten van 
de NAVO. 

Artikel IV. Dit artikel geeft een aantal wijzigingen, welke 
in het oude artikel VII (thans artikel VIII), waarin de instel-
ling van een Consultatieve Raad is voorzien, worden aan-
gebracht. '"*l 

1. Ook hier wordt bij het instellen van een Raad ter uit-
voering van het Verdrag en zijn Protocollen — evenals in 
artikel II — de op een hervatting van een aanvalspolitiek van 
de zijde van Duitsland betrekking hebbende zinsnede uit het 
vroegere artikel, vervangen door een verwijzing naar Europese 
eenheid en integratie. 

2. Deze Raad van het Verdrag van Brussel zal voortaan 
heten: Raad van de West-Europese Unie. Hiermede is tevens 
de naam van de gehele organisatie vastgelegd. 
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Bij de aanvaarding van het Verdrag van Brussel in 1948 
werd de officiële naam der organisatie niet geformuleerd. In 
de loop der jaren sprak men echter algemeen van de Organi-
satie van het Verdrag van Brussel, terwijl het militaire gedeelte 
gewoonlijk als Westerse Unie werd betiteld. In het spraak-
gebruik werden deze termen wel eens verwisseld. Teneinde 
in den vervolge verwarring te voorkomen werd overleg ge-
pleegd omtrent de naamvaststelling. Er werd besloten de orga-
nisatie als West-Europese Unie aan te duiden. 

3. Par. 3 werd onveranderd van het oude artikel VII over-
genomen. 

4. In de Consultatieve Raad van het Verdrag van Brussel 
vond de besluitvorming uitsluitend met algemene stemmen 
plaats. 

Thans echter zijn in de hierna te behandelen Protocollen 
regelingen getroffen, waarbij de Raad van de West-Europese 
Unie in bepaalde gevallen besluiten zal kunnen nemen bij 
enkelvoudige of gekwalificeerde meerderheid. 

Artikel V. Dit artikel (artikel IX nieuw) bevat het besluit 
tot instelling van een orgaan binnen het kader van de West-
Europese Unie, waaraan de Raad jaarlijks rapport zal uit-
brengen aangaande zijn werkzaamheden en in het bijzonder 
met betrekking tot de controle op de bewapening. Dit orgaan, 
Assemblee genaamd, zal zijn samengesteld uit de leden van de 
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa afkomstig 
uit de landen van de West-Europese Unie. 

De Assemblee van de West-Europese Unie zal tot taak heb-
ben de bespreking en beoordeling van bovenbedoeld Jaarrap-
port. Alhoewel dit oordeel een consultatief karakter zal dragen, 
mag worden verwacht, dat de discussies in de Assemblee van 
grote betekenis zijn. 

Intussen zal het artikel ongetwijfeld nog een nadere uit-
werking en concretisering behoeven, waarbij de bevoegdheden, 
organisatie en werkwijze der Assemblee duidelijker worden 
omschreven. 

Over deze uitwerking zal, naar de mening van ondergeteken-
den, in eerste instantie overleg moeten worden gepleegd in de 
zg. Interim-Commissie, die thans te Londen de inwerking-
treding van de Protocollen voorbereidt. De Regering zal echter 
niet nalaten over deze aangelegenheid nauw overleg te plegen 
met de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. 

Artikel VI. De aandacht moge worden gevestigd op het 
feit, dat dit Protocol en de in artikel I genoemde andere Proto-
collen niet in werking treden dan wanneer alle acten van be-
krachtiging bij de Belgische Regering zijn gedeponeerd, als-
mede wanneer de acte van toetreding van Duitsland bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag is gedeponeerd bij de Regering der 
Verenigde Staten. Hiermede wordt wederom de samenhang 
van alle Protocollen onderstreept. 

Bij het „Protocol tot wijziging en aanvulling van het Ver-
drag van Brussel" behoort tevens een briefwisseling tussen 
de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van Italië 
enerzijds en de overige bij het Verdrag aangesloten Regerin-
gen anderzijds, waarin eerstgenoemden de rechtsmacht van het 
Internationaal Gerechtshof aanvaarden. Deze briefwisseling is 
noodzakelijk, aangezien artikel VIII (oud) van het Verdrag 
van Brussel een regeling geeft voor de beslechting van geschil-
len, welke tussen de Verdragsluitende Partijen kunnen rijzen. 

Het tweede lid van dit artikel bepaalt, dat, voor de duur van 
het Verdrag alle geschillen, welke zijn bedoeld in artikel 36, 
lid 2 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof (dit 
zijn rechtsgeschillen), voor dit Hof zullen worden gebracht. 

In artikel 36 van het genoemde Statuut worden twee wijzen 
aangegeven waarop de rechtsmacht van het Hof kan worden 
aanvaard, n.1.: 

1. het aangaan van internationale overeenkomsten daarom-
trent (zie artikel 36, lid 1); 

2. de aanvaarding der verplichte rechtsmacht door het af-
leggen van eenzijdige verklaringen (zie artikel 36, lid 2, in de 
wandeling de facultatieve clausule genaamd, omdat de aanvaar-
ding facultatief is). 

De aanvaarding van de rechtsmacht van het Internationaal 
Gerechtshof in artikel VIII, lid 2 van het Verdrag van Brussel, 
geschiedt dus, formeel gezien, op basis van artikel 36, lid 1 van 
het Statuut van het Hof. Aangezien echter de Staten die tot 
nu toe partij waren bij het Verdrag met betrekking tot de in 
artikel 36, lid 2 opgesomde rechtsgeschillen mede door middel 
der daar bedoelde eenzijdige verklaring de verplichte rechts-
macht van het Hof hadden aanvaard en daarbij reserves hadden 
gemaakt, achtten zij het gewenst die reserves ook te handhaven 
bij de aanvaarding van de rechtsmacht in de zin van artikel 
VIII van het Verdrag. Dit geschiedde met het oog op een even-
tuele uitbreiding van de kring der verdragsstaten (zie Memorie 
van Toelichting op het Ontwerp van Wet tot Goedkeuring van 
het Verdrag van Brussel, Bijlagen Handelingen II 1947/1948, 
nr. 774, stuk 3). 

De toetreding van Duitsland en Italië brengt met betrekking 
tot artikel VIII de moeilijkheid met zich mede, dat deze beide 
landen niet partij zijn bij het Statuut van het Internationaal 
Gerechtshof en dus, blijkens de bewoordingen van artikel 36, 
lid 2, van dat Statuut, nimmer op de voet dier bepaling de 
verplichte rechtsmacht hebben kunnen aanvaarden. Wel opent 
artikel 35, lid 2, de mogelijkheid dat zodanige Staten toegang 
tot het Hof verkrijgen indien zij voldoen aan voorwaarden vast 
te stellen door de Veiligheidsraad. Dit is geschied bij een 
resolutie van die Raad van 15 October 1946 (zie Document 
der Verenigde Naties S/INF/2, blz. 12). Krachtens die reso-
lutie kunnen de bedoelde Staten toegang tot het Hof verkrijgen 
door het afleggen van een bepaalde verklaring bij de Griffie 
van het Hof. Zodanige verklaring kan betrekking hebben op 
een speciaal geschil dan wel op alle of bepaalde categorieën 
geschillen. In het geval dat de verklaring een algemeen karakter 
heeft kan de betrokken Staat krachtens die resolutie ook de 
verplichte rechtsmacht van het Hof aanvaarden in de zin van 
artikel 36, lid 2, van het Statuut, zij het ook dat'deze aanvaar-
ding in de verhouding tot de partijen bij het Statuut slechts 
volledig effect krijgt wanneer daaromtrent een overeenkomst 
met laatstbedoelde Staten bestaat. Tot nu toe evenwel hebben 
Duitsland en Italië nimmer een dergelijke algemene verklaring 
afgelegd. 
' De bedoeling is dus, en daarop heeft betrekking de brief-
wisseling (Trb. no. 179), dat de Duitse en Italiaanse Regering 
vóór het inwerkingtreden der onderhavige verdragsregelingen 
verklaren de verplichte rechtsmacht van het Hof te aanvaar-
den, voorzover zulks nodig is in verband met artikel X (vroe-
ger artikel VIII) van het Verdrag. Daarbij kunnen beide Rege-
ringen dan reserves maken, terwijl zij zich hebben verplicht 
deze reserves aan de overige verdragsstaten ter kennis te 
brengen. Op deze wijze komen, althans wat de toepassing van 
artikel X betreft, Duitsland en Italië practisch in dezelfde 
positie als de Staten die thans reeds partij bij het Verdrag zijn. 

Het laatste lid van artikel X (vroeger artikel VIII) laat 
ruimte voor afwijkende regelingen terzake van de beslechting 
van geschillen. Dit slaat mede op in de toekomst te sluiten 
regelingen (zie ook de hogergeciteerde Memorie van Toe-
lichting). De derde alinea van de Duitse en Italiaanse brieven 
bevestigt dus wat reeds geldend recht is. Hieruit vloeit voort 
dat, indien daaraan behoefte mocht zijn, juridisch geen be-
zwaren bestaan tegen een bijzondere geschillenregeling terzake 
van geschillen die verband houden met de interpretatie en toe-
passing van de onderhavige verdragsregelingen. 

2. Protocol II betreffende de strijdkrachten van de West-
Europese Unie 

In dit Protocol wordt geregeld de vaststelling van de omvang 
van die land- en luchtstrijdkrachten van de leden der W.E.U., 
welke onder het gezag van de NAVO worden geplaatst, alsmede 
de procedure voor de eventuele uitbreiding van deze omvang. 
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Alvorens hierop nader in te gaan, zij vermeld, dat zoals uit 

het hieronder (blz. 16) gestelde blijkt, in de NAVO is afge-
sproken, dat alle strijdkrachten in het bevelsgebied van de 
Geallieerde Opperbevelhebber in Europa onder NAVO-bevel 
zullen komen, met uitzondering alleen van strijdkrachten, 
welke bestemd zijn voor de territoriale verdediging en voor de 
verdediging van overzeese gebiedsdelen. 

De artikelen 1 en 2 van dit Protocol hebben betrekking op 
de sterkte van de strijdkrachten der leden, waarbij in artikel 1 
de land- en luchtstrijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk 
en Luxemburg uitdrukkelijk worden aangegeven, terwijl voor 
de andere leden wordt verwezen naar de „Bijzondere Overeen-
komst" bij het E.D.G.-Verdrag. Met betrekking tot de zee-
strijdkrachten van de landen der W.E.U. verwijst artikel 2 
naar de jaarlijkse „Annual Review" van de NAVO. 

Het nieuwe element is thans, dat deze sterkte-cijfers in de 
toekomst als maxima zullen moeten worden beschouwd. De 
wijze waarop deze maxima kunnen worden verhoogd, zal hier-
onder nader aan de orde komen bij de bespreking van artikel 3 
van het Protocol. 

Dat de sterkte-cijfers voor het overige het karakter van 
streefcijfers behouden, een karakter, dat zij dus ook in de 
NAVO hebben, wordt nogmaals uitdrukkelijk gesteld in lid 3 
van artikel 1. 

De verwijzing voor wat betreft de land- en luchtstrijdkrachten 
naar de „Bijzondere Overeenkomst" gevoegd bij het E.D.G.-
Verdrag en voor de marine-strijdkrachten naar de „Annual 
Review", heeft ten aanzien van de opbouw van de Nederlandse 
strijdkrachten geen rechtstreekse gevolgen; de huidige opbouw-
plannen zullen kunnen worden aangehouden. Aangezien het 
echter in het algemeen zou kunnen voorkomen, dat de sterkte-
cijfers uit de „Bijzondere Overeenkomst" bij het E.D.G.-Ver-
drag, welke immers reeds dateert uit 1952, in details niet nauw-
keurig meer overeenkomen met de huidige plannen en teneinde 
aan deze bepaling ook voldoende flexibiliteit te geven om even-
tuele organisatorische wijzigingen toe te laten, mede voor zover 
de invloed van nieuwe wapens op de oorlogvoering in de toe-
komst daartoe zou nopen, opent artikel 1, lid 2, de mogelijk-
heid om het aantal der eenheden te wijzigen. De voorwaarde 
hierbij is slechts, dat de gevechtswaarde van de bijdrage van 
een land en het totaal aantal manschappen, dat in die bijdrage 
is begrepen, daardoor niet worden verhoogd. 

De maxima, die in de artikelen 1 en 2 worden vastgesteld, 
zullen blijkens artikel 3 slechts kunnen worden verhoogd op 
grond van desbetreffende aanbevelingen, die tijdens de NAVO-
„Annual Review" worden gedaan en waarvan de aanvaarding 
door het betrokken land de eenstemmige goedkeuring heeft ver-
kregen van de leden der W.E.U. Dit betekent dus, dat de 
militaire planning geheel in NAVO-verband blijft geschieden 
en dat het onderzoek in de NAVO-,,Annual Review" de basis 
zal blijven vormen voor de beoordeling door de bondgenoten 
van de feitelijke defensie-bijdrage van ieder land. 

Het nieuwe element hierbij is, dat, voor zover de aanbeve-
ling, tijdens de „Annual Review" tot een land gericht, 
een verhoging van de bijdrage van het betrokken land boven de 
in dit Protocol vastgelegde maxima zou betekenen, dit land 
een dergelijke aanbeveling slechts mag opvolgen nadat zijn 
bondgenoten in de W.E.U. daaraan eenstemmig hun goedkeu-
ring hebben gehecht. 

Teneinde het de Raad van de W.E.U. mogelijk te maken 
zich ervan te vergewissen, dat de in de artikelen 1 en 2 vast-
gestelde maxima niet worden overschreden, zal hij — aldus 
wordt in artikel 4 voorgeschreven — regelmatig de desbetref-
fende inlichtingen ontvangen, die SACEUR heeft verkregen 
tijdens de inspecties, die deze op grond van zijn algemene 
taak en bevoegdheden uitvoert. SACEUR zal een hooggeplaatst 
officier aanwijzen om dergelijke inlichtingen aan de Raad aan 
te bieden. 

Zoals in artikel 5 wordt bepaald, zullen de sterkte en de 
bewapening van de strijdkrachten voor de territoriale verdedi-
ging en de politie-troepen op het Europese vasteland worden 
vastgelegd in binnen het kader van de W.E.U. nader te slui-
ten overeenkomsten. Daarbij zal worden uitgegaan van de taak 

van de betrokken eenheden, alsmede van de thans bestaande 
omvang. Voor Nederland zal deze bepaling geen aanleiding 
geven om tot wijziging in de huidige legerplannen over te gaan. 

Tenslotte zij vermeld, dat in artikel 6 van het onderhavige 
Protocol is vastgelegd, de toezegging van het Verenigd Konink-
rijk om bepaalde strijdkrachten op het vasteland van Europa 
te handhaven, welke toezegging, zoals ondergetekenden hier-
boven reeds hebben gesteld, van zo fundamenteel belang is 
geweest voor de gelukkige uitkomst van de Londense bespre-
kingen. 

3. Protocol III: Betreffende het toezicht op de bewapening 

De Protocollen III en IV hebben betrekking op de controle 
van de bewapening, een gedachte, die aansluit bij de wens om 
in het kader van de bepalingen en de structuur van de West 
Europese Unie vastlegging van de maxima van de defensie-
inspanning te bereiken. 

In Protocol III is vastgelegd op welke categorieën oorlogs-
materieel de controle zal plaats vinden. Protocol IV heeft be-
trekking op het Agentschap dat met deze controle zal worden 
belast. 

Het essentiële kenmerk van deze controle is, dat zij zal be-
perkt blijven tot het vasteland van Europa. 

Protocol III onderscheidt twee categorieën wapenen, t.w. die, 
ten aanzien waarvan Duitsland van productie afstand heeft ge-
daan en die, welke wèl gefabriceerd mogen worden, doch 
waarvan de voorraden aan bepaalde maxima zullen zijn gebon-
den. Deze onderscheiding is ontleend aan artikel 107 van het 
Verdrag inzake de Europese Defensie Gemeenschap; t.a.v. de 
eerstgenoemde categorie is echter niet overgenomen de idee van 
een strategische zone, waarin de productie van bepaalde wa-
pens verboden zou zijn. In de loop der besprekingen in Londen 
is duidelijk tot uitdrukking gekomen, dat de gedachte van een 
strategische zone, waaronder eigenlijk alleen Duitsland zou 
vallen — ook al zou dit nog nader moeten worden vastgelegd 
—, bij de huidige stand van de ontwikkeling op het gebied van 
aanvalswapens niet meer houdbaar was. Erkend werd, dat 
politieke overwegingen op dit punt destijds een doorslaggevende 
rol hebben gespeeld. Een en ander heeft tenslotte de West-
Duitse Bondskanselier aanleiding gegeven vrijwillig een ver-
klaring af te leggen, vervat in Bijlage I van dit Protocol, dat 
de Bondsrepubliek zich verbindt om af te zien van de pro-
ductie van atomische, biologische en chemische wapens op 
haar grondgebied voor de duur van dit Verdrag. Van deze 
wapens, de zgn. ABC-wapens, wordt een nadere omschrij-
ving gegeven in Bijlage II van dit Protocol. Het ligt in de 
bedoeling deze omschrijving, welke ook weer is ontleend aan 
de omschrijving vervat in Bijlage II van artikel 107 van het 
E.D.G.-Verdrag t.z.t. scherper te definiëren. 

Voorts is de Bondskanselier bereid geweest (artikel 2) boven-
genoemde verklaring uit te breiden tot een viertal andere soor-
ten wapentuig, t.w. de geleide en lange afstands-projectielen en 
magnetische en accoustische mijnen, de middelzware en zware 
oorlogsschepen en de strategische bommenwerpers, zoals deze 
thans zijn omschreven in Bijlage III van dit Protocol. De in 
deze bijlage gegeven opsomming kan echter worden gewijzigd, 
indien daartoe het voorstel wordt gedaan door de terzake be-
voegde Opperbevelhebber van de NAVO en indien Duitsland 
op grond daarvan een dergelijk verzoek richt tot de Raad van 
de W.E.U. en deze dit verzoek aanvaardt met een tweederde 
meerderheid. 

Voor de andere landen geldt echter wel de beperking, opge-
nomen in artikel 3 van dit Protocol. Hierin wordt bepaald, dat 
wanneer de ontwikkeling van de zgn. ABC-wapens op hun 
grondgebied in Europa het experimentele stadium is gepas-
seerd en de productie ervan een aanvang heeft genomen, door 
de Raad met meerderheid van stemmen zal worden beslist, 
welke voorraden de betrokken regeringen van deze wapens 
zullen mogen aanhouden op het vasteland van Europa. De pro-
ductie van deze wapens buiten het vasteland van Europa valt 
dus niet onder deze bepaling. 
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Vervolgens zijn er de categorieën wapens, waarvan de voor-
raden zullen worden gecontroleerd door het Agentschap op de 
wijze zoals omschreven in Protocol IV bij dit Verdrag (arti-
kel 4). Deze wapens zijn omschreven in Bijlage IV van dit 
Protocol. De lijst van deze Bijlage kan slechts door eenstem-
mige beslissing van de Raad worden gewijzigd (artikel 5). Ook 
voor deze lijst is het E.D.G.-Verdrag wederom het uitgangs-
punt geweest, mét dien verstande, dat in Londen is overeen-
gekomen, dat uit het E.D.G.-Verdrag alleen de zware wapens 
alsmede enkele met name genoemde onderdelen zouden worden 
overgenomen. Dat thans ook vliegtuigbommen en munitie voor 
de te controleren wapens zijn opgenomen moet worden ver-
klaard uit het feit, dat de Franse delegatie hierop bijzonder 
sterk heeft aangedrongen, terwijl de andere landen zich daarbij 
tenslotte hebben neergelegd. Voorts zij nog vermeld, dat van 
Franse zijde sterk erop is aangedrongen ook de machines en 
installaties, nodig voor de vervaardiging van de te controleren 
wapens, op te nemen in Bijlage IV. Aangezien in Londen uit-
drukkelijk was overeengekomen alleen de zware wapens zelve 
onder toezicht te stellen en niet de productie-capaciteit, mede 
omdat zulks tot vele complicaties zou kunnen leiden, is de 
Franse delegatie tenslotte bereid geweest deze wens te laten 
vallen. Hierbij werd harerzijds aangetekend, dat zij dit punt 
eventueel alsnog bij de bestudering van de voorstellen inzake de 
zgn. „wapenpool" aan de orde zouden kunnen stellen. 

4. Protocol IV: Het Agentschap van de West Europese Unie 
voor de controle van oorlogsmateriaal 

In Protocol IV zijn de regels neergelegd voor het in te 
stellen controle-agentschap, dat onder de Raad van de West 
Europese Unie zal ressorteren en dat er op zal moeten toe-
zien, dat 

a. inderdaad de hand wordt gehouden aan de terzake af-
gelegde verklaring betreffende de wapens, opgesomd in de 
Bijlagen II en III van het reeds eerder besproken Protocol III, 

b. geen grotere voorraden worden aangehouden van de 
wapens, opgesomd in Bijlage IV van Protocol III, dan vereist 
wordt voor de behoefte der overeengekomen strijdkrachten, 
rekening houdende met eventuele voorraden voor export en 
met te verkrijgen buitenlandse hulp. 

Achtereenvolgens zullen thans de artikelen worden bespro-
ken van het Protocol, waarin de bovenstaande opzet, waar-
omtrent in Londen reeds overeenstemming was verkregen, 
nader is uitgewerkt. Deze artikelen kunnen in drie groepen 
worden gesplitst, t.w.: 

de artikelen 1 t/m 6, betrekking hebbende op de organisatie 
van het Agentschap; 

de artikelen 7 t/m 12, welke een omschrijving geven van de 
taak van het Agentschap; 
1 de artikelen 13 t/m 23, welke nader omschrijven de omvang 
van de voorraden, welke mogen worden aangehouden en het 
verslag dat het Agentschap aan de Raad moet uitbrengen. 

1. De organisatie van het Agentschap 
Artikelen 1, 2 en 5. Het Agentschap, dat verantwoordelijk 

zal zijn aan de Raad, zal onder leiding staan van een Directeur, 
bijgestaan door een Plaatsvervangend Directeur en beschikken 
over een staf, welke, in een redelijke verhouding, zal worden 
gerecruteerd uit de onderdanen van de leden-staten. 

De kosten van het Agentschap komen ten laste van de be-
groting van de West Europese Unie. Een raming van deze 
kosten zal door de Directeur via de Secretaris-Generaal van 
de West Europese Unie, onder wie het Agentschap admini-
stratief zal ressorteren, worden voorgelegd aan de Raad. 

Artikel 3. De Directeur zal door de Raad met eenstemmig-
heid worden benoemd voor een periode van 5 jaar. Hij zal na 
afloop van deze 5 jaar niet herbenoemd kunnen worden. 

Artikel 4 regelt de organisatie van het Agentschap. 

Artikel 6 betreft de geheimhoudingsplicht van de functio-
narissen van het Agentschap. 

2. De taak van het Agentschap 
Artikelen 7 en 10. In de eerste plaats zal het Agentschap 

zich ervan moeten vergewissen, dat de wapens uit de Bijlagen 
II en III van Protocol III inderdaad niet gefabriceerd worden 
in de Bondsrepubliek; in de tweede plaats zal het Agentschap 
van de wapens uit Bijlage IV van Protocol III de voorraden 
op het vasteland moeten controleren. Deze controle zal zich 
ook tot de productie en de import kunnen uitstrekken, doch 
alleen in de mate waarin zulks vereist is om het toezicht op de 
voorraden effectief te maken. In artikel 10 wordt hierover 
nader vastgelegd, dat door het Agentschap alleen aan die ge-
rede wapens en die onderdelen welke uitdrukkelijk zijn ge-
noemd in de Bijlagen II, III en IV van Protocol III aandacht 
zal worden besteed en niet aan het eigenlijke productieproces. 
Dit betekent dus o.m. dat het Agentschap geen recht zal heb-
ben de productie van niet met name genoemde onderdelen van 
de wapens uit bovengenoemde bijlagen te controleren noch 
een onderzoek mag instellen naar de research en de ont-
wikkeling. 

Tenslotte wordt door artikel 10 controle op materialen en 
producten voor civiel gebruik, uitdrukkelijk uitgesloten. 

In verband met de hierboven aangegeven controletaak zal 
het Agentschap: 

a. statistische en budgetaire gegevens van de leden-staten 
ontvangen; 

b. steekproeven, mogen doen, bezoeken mogen brengen en 
inspecties mogen verrichten in fabrieken, in depots en bij de 
strijdkrachten; 

c. van zijn bevindingen verslag uitbrengen aan de Raad. 
Artikel 9 vermeldt nogmaals, dat het Agentschap zijn activi-

teiten zal moeten beperken tot het grondgebied van de leden-
staten op het vasteland. Dit brengt dus mede, dat geen inspectie 
zal worden verricht in fabrieken en depots in Engeland, noch 
in de Franse fabrieken en depots in Noord-Afrika. 

Artikelen 8, 11 en 12. Teneinde doublures bij de inspectie 
te voorkomen, bepaalt artikel 8, dat de steekproeven en in-
specties met betrekking tot de strijdkrachten, welke zijn ge-
plaatst onder het gezag van de NAVO, zullen worden uitge-
voerd door de daarvoor aangewezen autoriteiten van de 
NAVO, welke terzake zullen rapporteren aan de Raad. 

De inspecties, welke het Agentschap zelf rechtstreeks zal 
doen, zullen het karakter van steekproeven dragen. De Direc-
teur zal nog een nadere regeling aan de Raad voorstellen met 
betrekking tot de inspecties, welke o.m. zal moeten voorzien 
in een behoorlijke rechtsbescherming van particuliere belangen. 

Voor deze inspecties en steekproeven zal het Agentschap 
vrije toegang hebben tot fabrieken en depots en op zijn verzoek 
inzage kunnen krijgen van de nodige cijfers en documenten. 
De nationale autoriteiten zullen op hun verzoek te allen tijde 
kunnen deelnemen aan bovengenoemde inspecties. Onderge* 
tekenden stellen zich voor de hiertoe nodige voorzieningen op 
korte termijn te treffen. 

3. De omvang van voorraden 
Artikel 13. Teneinde te kunnen beoordelen of de voorraden 

van de wapens, welke onder de controle vallen, inderdaad rede-
lijk zijn en niet groter dan noodzakelijk, moet het Agentschap 
enerzijds weten welke voorraden nodig zijn bij de overeen-
gekomen sterkte der strijdkrachten en anderzijds, hoe groot de 
aanwezige voorraden zijn. De leden-staten zullen deze gegevens 
moeten verstrekken. Tevens zullen zij moeten opgeven welke 
hoeveelheden zij voornemens zijn in het eigen land te laten 
fabriceren, respectievelijk te importeren en welke zij als buiten-
landse hulp verwachten. Deze gegevens zullen zowel betrek-
king hebben op de strijdkrachten, welke onder de NAVO 
ressorteren, als op hun overige strijdkrachten en politietroepen. 
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Artikel 14. Voor zover de hoeveelheden, welke krachtens 
het voorgaande artikel aan het Agentschap zijn opgegeven, be-
trekking hebben op de strijdkrachten gesteld onder het gezag 
van de NAVO, zal het Agentschap in overleg met de betrokken 
NAVO-autoriteiten nagaan of deze gegevens in overeenstem-
ming zijn met de in NAVO-verband erkende behoeften en de 
gegevens uit de NAVO-Annual Review. 

Artikelen 15, 16 en 17. De gegevens omtrent de voorraden, 
welke de leden-staten opgeven met betrekking tot de overige 
strijdkrachten, t.w. die, welke bestemd zijn voor de territoriale 
verdediging, de politietroepen en de strijdkrachten bestemd 
voor de verdediging van de overzeese gebiedsdelen, zullen over-
een moeten komen met de omvang en de taak dier strijdkrach-
ten. Het Agentschap zal de opgegeven omvang der noodzake-
lijke bewapening als juist moeten aanvaarden. 

Voor wat betreft de strijdkrachten voor de territoriale ver-
dediging en de politietroepen zal het Agentschap kunnen na-
gaan of de daarvoor bestemde hoeveelheden blijven binnen de 
grenzen, welke zijn neergelegd in de nog nader te sluiten over-
eenkomsten over de sterkte en de bewapening dier strijdkrach-
ten en troepen. 

Artikel 18. Voor de ABC-wapens geldt de hiervoor reeds 
vermelde regeling van artikel 3 van Protocol III, dat bij be-
sluit van de Raad van de West-Europese Unie zal worden be-
paald hoe groot de voorraden van deze wapens op het vaste-
land mogen zijn. 

Artikelen 19 en 20. Het Agentschap zal aan de Raad rappor-
teren, welke omvang de voorraden zullen mogen hebben en 
welke de voorraden in feite zijn. Constateert het Agentschap, 
dat in de Bondsrepubliek wapens worden geproduceerd van het 
type, waarvan dit land uitdrukkelijk heeft afgezien, of con-
stateert het Agentschap, dat in een bepaald land voorraden aan-
wezig zijn welke de erkende behoefte van de strijdkrachten van 
dit land te boven gaan, dan rapporteert het Agentschap dit 
onverwijld aan de Raad. Zijn de afwijkingen gering, dan zal 
gemakkelijk een oplossing gevonden kunnen worden als in het 
tweede lid van artikel 20 is aangegeven. Is de afwijking echter 
groot, dan zal het betrokken lid daarvan binnen een bepaalde 
termijn uitleg aan de Raad moeten geven. Wordt de verstrekte 
toelichting onbevredigend geacht, dan zal de Raad volgens een 
nader vast te stellen procedure de nodige maatregelen treffen. 

Opgemerkt zij, dat alle beslissingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 20 met meerderheid van stemmen worden genomen. 

Artikelen 21 tot en met 23. De leden-staten zullen, behalve 
de gegevens genoemd in artikel 13, ook aan het Agentschap 
opgeven de namen en plaatsen van de depots en de fabrieken, 
welke voor controle door het Agentschap in aanmerking 
komen. Voorts zullen de leden het Agentschap op de hoogte 
houden van de hoeveelheden van de betrokken wapens, welke 
zullen worden geëxporteerd. Het Agentschap zal bovendien de 
bevoegdheid hebben na te gaan of de export ook werkelijk 
heeft plaats gehad en zo nodig zelfs een onderzoek kunnen in-
stellen naar de exportorders, indien het meent dat de voor-
raden abnormaal groot zijn. 

Voorts zal de Raad aan het Agentschap alle inlichtingen 
doorgeven, welke hij van de Regering der Verenigde Staten 
en van Canada ontvangt met betrekking tot de buitenlandse 
hulp, welke zal worden geleverd aan de strijdkrachten van de 
leden op het vasteland. 

5. Protocol bij het Noord Atlantisch Verdrag, betreffende de 
toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland tot het Noord 

Atlantisch Verdrag 
Het Noord Atlantisch Verdrag behelst in artikel 10 een rege-

ling voor de toelating van nieuwe leden, welke luidt als volgt: 
„De Partijen kunnen eenstemmig elke andere Europese 

Staat, welke de verwezenlijking van de beginselen van dit Ver-
drag kan bevorderen en kan bijdragen tot de veiligheid van het 
Noord Atlantisch gebied uitnodigen tot dit Verdrag toe te 

treden. Elke Staat welke aldus is uitgenodigd kan Partij wor-
den bij het Verdrag door het nederleggen van zijn akte van 
toetreding bij de Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika. 

De Regering van de Verenigde Staten van Amerika zal elk 
der Partijen in kennis stellen met het nederleggen van elke 
akte van toetreding." 

De Ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van 
het Noord Atlantisch Verdrag zijn tijdens de laatste ministeriële 
bijeenkomst van de Noord Atlantische Raad te Parijs overeen-
gekomen, dat de Bondsrepubliek Duitsland aan de vereisten, 
welke aan het lidmaatschap van het Noord Atlantisch Verdrag 
zijn verbonden, voldoet en hebben mitsdien besloten haar tot 
toetreding uit te nodigen. 

Deze eenstemmige beslissing is vastgelegd in het onderhavige 
Protocol (Trb.no. 177). 

Preambule 
Hierin wordt verwezen naar: 
1. de verklaring, welke Bondskanselier Adenauer op 3 Oc-

tober 1954 te Londen heeft afgelegd en waarin de Bondsrepu-
bliek op zich neemt de verplichtingen, voortvloeiende uit arti-
kel 2 van het Handvest der Verenigde Naties, na te leven en 
zich te onthouden van elk optreden, dat onverenigbaar zou zijn 
met het zuiver defensief karakter van het Noord Atlantisch 
Verdrag. 

2. De verklaring van de Regeringen van de Verenigde Sta-
ten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk van dezelfde datum, 
waarbij de overige landen, partij bij het Noord Atlantisch Ver-
drag, zich hebben aangesloten en waarin zij hun positie bepalen 
o.m. ten aanzien van de status van de Westduitse Regering, de 
hereniging van Duitsland, de positie van Berlijn en ten aanzien 
van de mogelijkheid, dat één der bondgenoten zijn toevlucht zou 
nemen tot geweld, waardoor de integriteit en eenheid van de 
coalitie of haar defensieve doeleinden zouden worden bedreigd. 

Artikel I. Zodra het onderhavige Protocol in werking zal 
zijn getreden, zal de Regering van de Verenigde Staten, namens 
alle Verdragspartijen, de Regering van de Bondsrepubliek Duits-
land uitnodigen tot het Noord Atlantisch Verdrag toe te treden. 

Vervolgens zal de Bondsrepubliek partij worden bij het Ver-
drag op de dag, dat zij de acte van toetreding neerlegt bij de 
Regering van de Verenigde Staten. 

Hier worden dus duidelijk twee phasen onderscheiden, welke 
moeten worden doorlopen alvorens Duitsland als volgerechtigd 
lid aan de werkzaamheden van de Noord Atlantische Verdrags-
organisatie zal kunnen deelnemen. 

Artikel II. Voor het in werking treden van het Protocol 
dienen een drietal voorwaarden te worden vervuld, te weten: 

1. Alle partijen bij het Noord Atlantisch Verdrag moeten 
aan de Regering van de Verenigde Staten hebben kennis gege-
ven van haar aanvaarding van het Protocol. 

2. Alle acten van bekrachtiging van het „Protocol tot wijzi-
ging en aanvulling van het Verdrag van Brussel" moeten zijn 
neergelegd bij de Belgische Regering. 

3. Alle acten van bekrachtiging of goedkeuring van de 
„Overeenkomst inzake de aanwezigheid van vreemde strijd-
krachten in Duitsland" moeten zijn neergelegd bij de Regering 
van de Bondsrepubliek. 

Artikel III. De beide officiële talen van de Noord Atlanti-
sche Verdragsorganisatie zijn Engels en Frans; dit verklaart de 
vaststelling van de authentieke tekst in deze beide talen. 

Evenals het geval is bij het Noord Atlantisch Verdrag zelf, 
zijn ook hier de Verenigde Staten staat van depot. 

6. Overeenkomst inzake de aanwezigheid van vreemde 
strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland 

In de considerans van deze overeenkomst komt nogmaals 
duidelijk tot uitdrukking, dat de aanwezigheid van buiten-

http://Trb.no
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landse troepen in de Bondsrepubliek rechtstreeks voortvloeit 
uit de huidige internationale situatie en dat de opdracht van 
deze strijdkrachten geen andere is dan de verdediging der vrije 
wereld tegen de nog steeds bestaande dreiging uit het Oosten. 
Deze opvatting strookt geheel met de zienswijze van onderge-
tekenden en behoeft naar het voorkomt geen nadere toelich-
ting. In dit verband moge er nog de aandacht op worden ge-
vestigd, dat Nederland evenals de andere staten, die troepen in 
West-Duitsland onderhouden, voor de ondertekening van de 
overeenkomst door de verdragsluitende partijen werd geraad-
pleegd. Ook dit heeft ertoe geleid, dat de inhoud dezer over-
eenkomst voor Nederland aanvaardbaar kan worden geacht. 

Artikel 1, lid 1. Met de in dit artikel genoemde regelingen 
voor de Duitse defensiebijdrage wordt bedoeld het voorstel 
om de Bondsrepubliek op te nemen in het gewijzigde en aan-
gevulde Verdrag van Brussel en het Noord Atlantisch Verdrag. 

Artikel 1, lid 3. Deze bepaling is voor Nederland van bij-
zonder belang, aangezien de Nederlandse strijdkrachten sedert 
geruime tijd veelvuldig gebruik maken van oefenfaciliteiten 
in West-Duitsland. Ook niet door Nederland onder de bevelen 
van de NAVO geplaatste troepenonderdelen zullen, voor maxi-
maal 30 dagen achtereen, voor oefendoeleinden in de Bonds-
republiek kunnen verblijven, op gelijke voet als de aan het 
Geallieerde Opperbevel in Europa (SACEUR) toegevoegde 
strijdkrachten. 

Artikel 1, lid 4. Dit lid is uitsluitend van belang voor 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, 
welke landen tevens troepen in Oostenrijk hebben gestation-
neerd. 

Artikel 2. Aangezien op 23 October 1954 reeds Neder-
landse troepen in de Bondsrepubliek waren gestationneerd, ont-
leent Nederland aan deze bepaling het recht tot de overeen-
komst toe te treden. 

Artikel 3, lid 1. Krachtens dit artikel neemt de overeen-
komst een einde op het ogenblik dat een vredesverdrag met 
Duitsland wordt gesloten. Deze regeling sluit aan bij de ook 
door ondergetekenden gedeelde opvatting dat de met de Bonds-
republiek gesloten accoorden in het algemeen de mogelijkheid 
tot herziening in geval van een vredesverdrag en de daaruit 
voortvloeiende hereniging van Duitsland dienen open te laten. 

Artikel 3, lid 2. Artikel 10 van de „Overeenkomst inzake de 
betrekkingen tussen de Drie Mogendheden en de Bondsrepu-
bliek" naar hetwelk hier wordt verwezen luidt als volgt: 

The Signatory States will review the terms of the present 
Convention and the related Conventions 

(a) upon request of any one of them, in the event of 
the reunification of Germany, or an international under-
standing being reached with the participation or consent 
of the States parties to this Convention on steps towards 
bringing about the reunification of Germany, or the cre-
ation of a European Federation; 

or 
(b) in any situation which all of the Signatory States 

recognize has resulted from a change of a fundamental 
character in the conditions prevailing at the time of the 
entry into force of the present Convention. In either case 
they will, by mutual agreement, modify the present Con-
vention to the extent made necessary or advisable by the 
fundamental change in the situation." 

Artikel 4. De overeenkomst treedt in werking nadat alle 
ondertekenende staten deze hebben bekrachtigd of hebben 
goedgekeurd en nadat ook de acte van toetreding van de 
Bondsrepubliek tot het Noord Atlantisch Verdrag is neder-
gelegd. 

D. COMMENTAAR 
1. Resolutie niet betrekking tot productie en standaardisatie 

van de bewapening 
De onderhavige resolutie is het gevolg van een Frans voor-

stel betreffende de standaardisatie der bewapening en de ver-
deling van de orders voor oorlogsmateriaal door een speciaal 
orgaan van de Raad. Dit voorstel, dat pleegt te worden aan-
geduid als dat van „wapenpool" en waarover in de Algemene 
Inleiding dezer Memorie werd gesproken, stuitte reeds in Lon-
den op verzet. Tweede ondergetekende heeft er bij die gelegen-
heid op gewezen, dat de consequenties van de Franse voorstellen 
inderdaad belangrijk waren en dat het verwezenlijken van mo-
gelijkheden om een beter gecoördineerde en meer efficiënte 
wapenproductie in Europa te verkrijgen, een aangelegenheid 
was, welke de grootst mogelijke aandacht verdiende, maar dat 
dit blijkens de ervaringen van de laatste jaren een zeer gecom-
pliceerde zaak zou zijn, welke onmogelijk binnen de weinige 
dagen der conferentie tot een goede oplossing zou kunnen wor-
den gebracht. 

De suggestie van de Franse Premier om zonder meer die 
bepalingen uit het E.D.G.-Verdrag, welke op de programme-
ring en aanschaffing van de bewapening betrekking hadden, 
over te nemen, leek en lijkt ondergetekenden nog steeds 
niet voor practische verwezenlijking vatbaar, omdat de opzet 
en de supra-nationale structuur van de E.D.G. nu eenmaal niet 
zijn overgenomen en bestaan in het herziene Verdrag van 
Brussel. 

Het eindresultaat van de uitvoerige discussie over deze 
aangelegenheid in Londen is tenslotte geweest, dat het 
Franse voorstel, ter bestudering is verwezen naar een werk-
groep, welke t.z.t. door de Raad van de West-Europese Unie 
zou worden ingesteld. Deze werkgroep zal dan tevens eventuele 
andere voorstellen, welke op dit onderwerp betrekking hebben, 
in haar studie kunnen betrekken. 

In Parijs bleek, dat van Franse zijde de wens bestond deze 
studie reeds op korte termijn aan te vangen en niet daarmee te 
wachten totdat de voorstellen van de conferentie van Londen 
en Parijs in alle landen zouden zijn geratificeerd en de Raad 
van de W.E.U. officieel zou zijn ingesteld. Naar aanleiding 
daarvan is bezorgdheid uitgesproken over de eventuele invloed, 
welke de behandeling in de Parlementen op het verloop van 
deze studie of het resultaat er van zou kunnen hebben. 

Wat het Franse Parlement en de Franse Regering betreft, 
heeft de Franse Premier uitdrukkelijk verklaard, dat de rege-
ling van deze kwestie geen prealabele voorwaarde zou zijn en 
dat hij er slechts op stond de indruk te vermijden, dat de be-
studering ad calendas graecas zou worden uitgesteld. Besloten 
is tenslotte de bestudering dezer voorstellen op 17 Januari a.s. 
in Parijs te doen aanvangen. 

2. De Resolutie van de Noord Atlantische Raad ter tenuitvoer-
legging van Afdeling IV van de Slotacte der 

Londense Conferentie 
Ter gelegenheid van de uitnodiging aan de Bondsrepubliek 

om tot de Noord Atlantische Verdragsorganisatie toe te treden, 
heeft de Atlantische Raad tevens nog eens de noodzaak van 
versterking van de structuur van de Noord Atlantische Ver-
dragsorganisatie en van de apparatuur van de gezamenlijke 
verdediging van Europa onderstreept. 

In herinnering brengend, dat de opbouw der individuele 
bijdragen aan de gezamenlijke verdediging jaarlijks aan een 
diepgaand gezamenlijk onderzoek wordt onderworpen om aldus 
te kunnen komen tot een vaststelling van de gezamenlijke 
streefcijfers, legde de Raad vast, dat indien het op enig mo-
ment wenselijk mocht blijken de bijdrage van enig land op 
te voeren tot boven het voor dat land in het „Protocol inzake 
de strijdkrachten van de West Europese Unie" vastgestelde 
maximum, deze uitbreiding door het betrokken land slechts 
zou mogen worden aanvaard en ten uitvoer gelegd na ver-
kregen eenstemmige goedkeuring door de landen van de 
West Europese Unie. 
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Daartoe bepaalde de Raad, dat alle strijdkrachten in het 

bevelsgebied van de Geallieerde Opperbevelhebber in Europa 
onder bevel van deze Opperbevelhebber of andere NAVO-
bevelhebbers komen, met uitzondering alleen van strijdkrach-
ten bestemd voor de verdediging van overzeese gebiedsdelen, 
en van strijdkrachten, welke door de NAVO zouden zrjn of 
worden erkend als geëigend voor plaatsing onder nationaal be-
vel. Alle landen werd verzocht nauwkeurig op te geven, welke 
strijdkrachten zij onder deze uitzonderingen wensten begrepen 
te zien en welke redenen zij hiervoor aanwezig achtten. 

Voor wat betreft de aan de Geallieerde Opperbevelhebber 
in Europa ter beschikking te stellen strijdkrachten werd nog-
maals uitdrukkelijk vastgelegd, dat de opstelling van de betref-
fende eenheden in overeenstemming moet zijn met de verde-
digingsplannen; dat de operationele dislocatie van die strijd-
krachten wordt bepaald door de Geallieerde Opperbevelhebber, 
zij het niet dan na overleg en in overeenstemming met het be-
trokken land; en dat ingrijpende veranderingen in de dislocatie 
of operationele inzet van deze strijdkrachten slechts met toe-
stemming van de Geallieerde Opperbevelhebber kan geschieden. 

In het bijzonder omdat de ontwikkeling van de oorlogvoering 
door de invoering van nieuwe wapens de noodzaak had onder-
streept, legerkorpsen zo hecht mogelijk te maken, besliste de 
Raad voorts dat, met handhaving overigens van de reeds tot 
stand gebrachte integratie op Legergroep- en Tactische Lucht-
machtniveau (in de Noordelijke en Zuidelijke Legergroepen 
en de 2e en 83e Tactische Luchtmachten) de integratie der 
strijdkrachten in de regel zal plaats vinden op legerniveau, dat 
wil zeggen dat nationale homogeniteit tot in de legerkorpsen 
bewaard zal blijven. 

Integratie op lager dan legerniveau zal slechts plaats vinden 
daar, waar militaire doelmatigheid dit toelaat, doch dan ook 
zover als mogelijk zal blijken. Dit zal zich in het bijzonder 
bij de luchtmacht kunnen voordoen, zowel omdat de organi-
satie daarvan zich meer leent tot integratie van lagere een-
heden, als omdat de luchtmachten van de NAVO-landen in 
hun bevelvoering en onderlinge communicatie reeds groten-
deels eentalig zijn. 

Om de Geallieerde Opperbevelhebber beter in staat te stel-
len, zich van zijn taak en verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de gezamenlijke verdediging van Europa te kwijten, gaf de 
Raad ook nog uitbreiding aan zijn bevoegdheden op het ge-
bied van de materiële verzorging van de onder zijn bevel ge-
stelde strijdkrachten. Was zijn bevoegdheid in dit opzicht tevo-
ren in het algemeen beperkt tot het doen van aanbevelingen, 
hem werd nu o.a. het recht verleend, in overleg met de natio-
nale autoriteiten, de behoeften aan verzorgingsfaciliteiten, in 
de vorm van verzorgingseenheden en reserve-voorraden, vast 
te stellen; in overeenstemming met de nationale autoriteiten de 
locatie daarvan te bepalen; in overleg met de nationale autori-
teiten logistieke voorrang te geven aan de opbouw en de uit-
rusting van bepaalde eenheden. Aan de Geallieerde Opperbe-
velhebber in Europa werd ook het recht verleend om, voor 
zijn behoeften, het gebruik te bepalen van die voorraden en 
verzorgingseenheden, welke hem in het bijzonder ter beschik-
king zijn of zullen worden gesteld. Mede werd hem nog de 
coördinatie van en het toezicht op het gebruik voor verzorgings-
doeleinden van de gemeenschappelijke infrastructuur en van de 
hem ter beschikking gestelde nationale infrastructuur-voorzie-
ningen opgedragen. 

Tenslotte bevestigde de Raad nogmaals de bevoegdheid van 
de Geallieerde Opperbevelhebber om reeds in vredestijd, door 
leiding te geven aan de opleiding en de oefening, de hem ter 
beschikking gestelde nationale bijdragen tot één doeltreffend 
geïntegreerd geheel samen te smeden, alsook de plicht van 
de landen om hem daartoe alle gelegenheid te geven, in het 
bijzonder hem in staat te stellen zich steeds te vergewissen van 
de wijzen van opleiding en oefening van de voor hem be-
stemde strijdkrachten. 

In een slotparagraaf legde de Atlantische Raad nog een 
bijzondere verbinding met de Raad van de West Europese 
Unie door te bepalen, dat een hooggeplaatst officier van het 
Geallieerde Opperbevel zal worden aangewezen om geregeld 

de Raad van de West Europese Unie in kennis te stellen van 
alle bevindingen ten aanzien van de strijdkrachten van de 
West Europese Unie op het vasteland van Europa, verkregen 
uit rapporten van en inspecties in de betrokken landen, om op 
deze wijze de Raad van de West Europese Unie in de gelegen-
heid te stellen toezicht uit te oefenen op de inachtneming van 
de maxima, genoemd in het Protocol inzake de strijdkrachten 
van de West Europese Unie. 

3. Resolutie van Aansluiting 

Tijdens de vergadering van de Noord Atlantische Raad te 
Parijs op 22 October 1954 werd met algemene stemmen de 
z.g. „Resolutie van Aansluiting" aanvaard. Daarin wordt door 
de andere leden van de Noord Atlantische Verdragsorgani-
satie met voldoening kennis genomen van de Verklaring van de 
Regering van de Bondsrepubliek enerzijds en van de Gemeen-
schappelijke Verklaring van de Regeringen van de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk anderzijds, waar-
van reeds in Hoofdstuk B, § 3, melding werd gemaakt. 

Voorts vormt deze resolutie het antwoord op de uitnodiging 
van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk aan de overige 
leden van de NAVO om zich bij hun gemeenschappelijke ver-
klaring van Londen aan te sluiten. 

De resolutie constateert met voldoening, dat genoemde ove-
rige leden van de NAVO — waaronder dus ook Nederland — 
zich bij de verklaring der Drie Mogendheden aansluiten. Op 
deze wijze is, naar de mening van ondergetekenden, een waar-
borg geschapen, dat er in de politiek van het Westen tegen-
over de Bondsrepubliek en het Duitse probleem in het alge-
meen, eenheid van beginselen en doeleinden zal zijn, hetgeen 
niet anders dan tot voldoening kan stemmen. 
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