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Overeenkomst, op 18 juni 1964 te Parijs tot stand 
gekomen, tussen de Staten die partij zijn hij het Noord-
atlantisch Verdrag, tot samenwerking inzake atoom-
gegevens 

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS 
VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 

's-Gravenhage, 9 november 1964. 
Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 10 november 1964. 
De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onder-
worpen, kan door of namens de Kamer of door ten 
minste dertig leden der Kamer te kennen worden ge-
geven uiterlijk op 10 december 1964. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, en 
onder verwijzing naar artikel 61, lid 3, van de Grondwet, de 
Raad van State gehoord, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge 
hierbij de tekst en de vertaling in het Nederlands van de op 
18 juni 1964 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst tussen 
de Staten die partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag, tot 
samenwerking inzake atoomgegevens (Trh. 1964, 153) l) 
over te leggen. 

Een toelichtende nota bij deze overeenkomst gelieve U 
Hoogedelgestrenge hierbij aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft zal de overeen-
komst alleen voor het Rijk in Europa gelden. 

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
L. DE BLOCK. 

Toelichtende nota 
De onderhavige op 18 juni 1964 te Parijs gesloten Overeen-

komst vervangt de op 22 juni 1955 te Parijs tussen de 
N.A.V.O.-landen gesloten Overeenkomst tot samenwerking in-
zake atoomgegevens (Trb. 1955, 139, zie ook Trb. 1956, 41). 

Reeds in 1958 werden door wijzigingen in de Atomic 
Energy Act de voor de Regering van de Verenigde Staten be-
staande wettelijke mogelijkheden tot verstrekking van nucle-
aire gegevens verruimd. Sedert enige tijd wordt voorts in de 
Noordatlantische Verdragsorganisatie (N.A.V.O.) ernaar ge-
streefd alle leden van het bondgenootschap in grotere mate te 
betrekken bij de planvorming voor het nucleaire gedeelte van 
de defensie. Uitwisseling van de hiervoor noodzakelijke infor-
matie vormt daarbij een essentieel element. 

De in de nieuwe overeenkomst neergelegde regelingen zijn 
aan bovengeschetste ontwikkeling aangepast. 

Algemeen 
Evenals met betrekking tot de Overeenkomst van 1955 het 

geval was is aan de voorliggende overeenkomst het eenzijdig 
karakter ontnomen door in artikel II te bepalen dat andere 
landen dan de Verenigde Staten, onder dezelfde of soortgelijke 
voorwaarden, nucleaire gegevens kunnen verstrekken. 

Artikel I 
De betrokken gegevens kunnen thans, behalve aan de civiele 

en militaire organen van de Noordatlantische Verdragsorgani-
satie zelf, ook aan de afzonderlijke lid-statcn verstrekt worden. 

Artikel III 
De soorten van gegevens welke verstrekt kunnen worden 

zijn ruimer omschreven dan in de Overeenkomst van 1955 
het geval was. 

x) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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Artikelen V en VI 
De hierin vervatte bepalingen betreffende toegang tot en 

beveiliging van de verstrekte gegevens zijn aangepast aan de 
ruimere opzet van de nieuwe overeenkomst. 

Artikel X 
Bepaald wordt dat de overeenkomst in werking treedt, 

wanneer alle partijen aan de Regering van de Verenigde Staten 
hebben kennis gegeven, dat zij door de overeenkomst gebonden 
willen zijn. 

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
DIEPENHORST. 

De Minister van Defensie, 

DE JONG. 


