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Verdrag betreffende de toetreding van Spanje 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. Inleiding 

Op 10 december 1981 werd t i jdens de Minister iële NAVO-Raad te Brussel 
het Protocol ondertekend betreffende de aan de regering van het Koninkri jk 
Spanje te r ichten u i tnodig ing toe te t reden tot het Noord-At lant isch 
Verdrag1 . 

Krachtens artikel 10 van het Noord-At lant isch Verdrag (hierna te 
noemen NAVO-Verdrag) (laatstelijk Trb. 1955, 106) kunnen de Verdragspar-
t i jen eenstemmig elke andere Europese staat, welke de verwezenl i jk ing van 
de beginselen van dit Verdrag kan bevorderen en welke kan bi jdragen tot 
de vei l igheid van het Noord-At lant isch gebied, u i tnodigen tot dit Verdrag 
toe te t reden. 

De ondertekening van bovenbedoeld Protocol vond plaats, nadat op 2 
december 1981 de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken in een brief 
aan de Secretaris-Generaal van de NAVO mededeelde, dat de regering van 
het Koninkri jk Spanje bereid en in staat was de u i tnodig ing tot toetreding 
tot het Noord-At lant isch Verdrag in posit ieve zin te ontvangen en grond-
wettel i jk gerecht igd was o m , wanneer de t i jd daartoe gekomen zou zijn, het 
betreffende toetredingsinst rument neer te leggen. 

Zoals ook geschiedde bij de u i tnodig ing tot toetreding aan Griekenland 
en Turki je (laatstelijk Trb. 1952, 39), en de Bondsrepubl iek Duitsland 
(laatstelijk Trb. 1955, 107), word t de procedure gevolgd dat het feit dat 
Spanje zal worden u i tgenodigd toe te t reden, word t neergelegd in een 
Protocol bij het NAVO-Verdrag. Na ondertekening door de Verdragspart i jen 
volgt goedkeur ing van het Protocol con fo rm de geldende nationale 
wetgev ing van de onderscheiden l id-staten. 

Voor Nederland betekent di t : goedkeur ing door het par lement krachtens 
artikel 60 van de Grondwet gevolgd door bekrachtiging door de Kroon. 

Het Protocol treedt in werk ing wanneer alle Verdragspart i jen de regering 
van de Verenigde Staten hebben geïnformeerd dat het Protocol is aanvaard. 

De Secretaris-Generaal van de NAVO richt vervolgens namens alle 
Verdragspart i jen een u i tnodig ing aan de regering van het Koninkr i jk Spanje 
om toe te treden tot het NAVO-Verdrag. Het Koninkrijk Spanje, aldus 
u i tgenodigd, kan parti j worden bij het NAVO-Verdrag door het neerleggen 
van zijn akte van toetreding bij de regering van de Verenigde Staten van 

' Het Tractatenblad 1982. nr 4 ligt ter inzage A m e r i k a , 
op de bibliotheek. 
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II. Besluitvorming in Spanje 

Ministerraad 

Op 20 augustus 1981 heeft de Spaanse ministerraad het besluit genomen 
dat Spanje zich kandidaat zou stellen voor toetreding tot het Noord-Atlantisch 
Verdrag. Tevens werd besloten de Raad van State om advies te verzoeken 
omtrent de wijze waarop in Spanje het besluit van de ministerraad aan 
goedkeuring zou moeten worden onderworpen. De Raad van State werd 
advies gevraagd of volgens de Spaanse grondwet het besluit van de 
ministerraad tot kandidaatstelling aan nadere goedkeuring onderworpen 
zou moeten worden en in het bevestigend geval of dit zou moeten gebeuren 
middels een referendum of middels een parlementair besluit met gewone 
of met gekwalificeerde meerderheid. Het waren vooral de PSOE en PCE 
(Socialisten en Communisten) in Spanje die aandrongen op een referendum 
over de Spaanse toetreding tot de NAVO. Het advies van de Raad van 
State, uitgebracht op 27 augustus 1981 was om het besluit van de minister-
raad aan normale parlementaire goedkeuring te onderwerpen, overeenkom-
stig artikel 94 van de grondwet, inhoudende, dat internationale verdragen 
van politieke, om militaire aard, of de territoriale integriteit betreffende, 
door het Spaanse parlement goedgekeurd dienen te worden. De Spaanse 
regering heeft dit advies van de Raad van State overgenomen2. 

Parlement 

Op 29 oktober 1981 werd het regeringsbesluit inzake de toetreding door 
het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd met 186 stemmen voor en 146 
stemmen tegen, 18 leden waren afwezig. 

Op 26 november 1981 heeft de Spaanse senaat zich voor toetreding tot 
de NAVO uitgesproken. De stemuitslag in de senaat luidde: 106 stemmen 
voor, 60 stemmen tegen en 1 onthouding. Bij die stemming waren 41 
senatoren afwezig. De parlementaire behandeling van het regeringsbesluit 
was hiermede voltooid. 

Brief aan de Secretaris-Generaal van de NAVO 

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft vervolgens, hiertoe 
gemachtigd door zijn regering, in een besluit van 27 november, op 2 
december 1981 een brief geschreven aan de Secretaris-Generaal van de 
NAVO. In deze brief verzocht de minister aan de Secretaris-Generaal om de 
leden van de Atlantische Alliantie in te lichten dat de regering van het 
Koninkrijk Spanje in staat is in positieve zin een uitnodiging tot het toetreden 
van het Noord-Atlantische Verdrag te ontvangen, alsmede dat de regering 
constitutioneel gemachtigd is om te zijner tijd de akte van toetreding neer 
te leggen bij de regering van de Verenigde Staten van Amerika. 

III. Korte voorgeschiedenis 

Bij de oprichting van de NAVO in 1949 verkeerde Spanje nog in een 
volstrekt politiek en diplomatiek isolement. 
In de daaropvolgende periode heeft Spanje nooit formeel geopteerd voor 
het NAVO-lidmaatschap. Wel werd aansluiting gezocht met de westelijke 
verdediging en in 1953 werd een veiligheidsverdrag met de Verenigde 
Staten gesloten. Daarnaast werd bij voorkomende gelegenheden door de 
Spaanse autoriteiten gewezen op het belang van Spanje voor de westelijke 
verdediging en op de steun die Spanje indirect via het defensieverdrag met 
de Verenigde Staten aan de NAVO verleende. 

Na de dood van Generaal Franco op 20 november 1975 ontstond er in 
Spanje een nieuwe situatie. Er kwam een democratiseringsproces op gang. 
Hervormingen gericht op het verwezenlijken van een parlementaire 
democratie werden ingevoerd. 

2 Het advies van de Raad van State wordt 
niet openbaar gemaakt op grond van het 
bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van 
de Wet op de Raad van State. 
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Ten einde het isolement te doorbreken, waar in Spanje tot dan had 
verkeerd, werd het bui tenlands beleid gericht op aanslui t ing bij het Westen 
en, meer in het bi jzonder, op aanslui t ing bij de Europese Gemeenschappen 
en de NAVO. Reeds in januari 1976 gaf de toenmal ige Spaanse premier 
Arias publ iekel i jk te kennen, dat Spanje gaarne zou toetreden tot de NAVO. 
Te zelfder t i jd kreeg de Spaans-Amerikaanse Raad, ingesteld bij het Spaans-
Amerikaanse vei l igheidsverdrag, als één van zijn taken te werken aan de 
ontwikkel ing van een geëigende vo rm van coördinat ie met de NAVO. Deze 
opdracht bond over igens alleen de Verenigde Staten en niet de andere 
bondgenoten. 

Het off iciële debat in Spanje over toetreding tot de NAVO ving aan op 13 
maart 1978 toen de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken in een rede 
over de Spaanse bui tenlandse poli t iek voor de senaat voor het eerst 
ui tvoer ig inging op de betrekkingen tussen Spanje en de NAVO. 

Bij haar streven naar aanslui t ing tot de NAVO heeft de Spaanse regering 
zich laten leiden door o.a. de volgende overweg ingen: 

Vanaf september 1953 was Spanje, zoals eerder vermeld , voor wat 
betreft zijn vei l igheid verbonden met het Westen middels een bilateraal 
verdrag met de Verenigde Staten. Dit verdrag voorzag onder meer in 
defensiesamenwerking, economische hulp en mil i taire bi jstand. De huidige 
Spaanse regering heeft bli jk gegeven het niet gewenst te achten, dat de 
vei l igheidssituat ie van Spanje voornamel i jk word t bepaald door dit 
bilaterale vei l igheidsverdrag met de Verenigde Staten. Zij heeft verklaard 
eraan te hechten de samenwerk ing met de Verenigde Staten te behouden, 
doch deze te plaatsen in een ruimer mult i lateraal verband, zoals dat door 
het Noord-At lant isch Bondgenootschap word t geboden. 

In afwacht ing van toetreding tot het NAVO-Verdrag heeft de Spaanse 
regering het bi laterale verdrag met de Verenigde Staten, dat in september 
1981 ver lengd had moeten worden , opgeschort . 

Daarnaast is gebleken dat de Spaanse regering streeft naar aansluit ing 
bij de westel i jke democrat ieën. Van dat streven maakt het verzoek tot 
toetreding tot het NAVO-Verdrag, naast het verzoek tot toetreding tot de 
Europese Gemeenschappen, deel uit. 

In het voorjaar van 1981 werd informeel contact gezocht met de NAVO. 
De Spaanse toetreding kwam reeds t i jdens de NAVO-ministerraad in Rome 
in mei 1981 aan de orde. Daarbij heeft geen land zich verklaard tegen de 
gedachte van Spaanse toetreding. Aan Spaanse zijde is dit zeer wel 
geregistreerd. 

Bovendien kwam de zaak van de mogel i jke Spaanse toetreding in de 
permanente NAVO-raad in jun i 1981 opn ieuw aan de orde. Bij die gelegen-
heid kon de Secretaris-Generaal van de NAVO constateren dat, op grond 
van de standpunten van alle l id-staten, er een algemeen gunst ige atmosfeer 
was ten opzichte van de Spaanse toetreding. De Secretaris-Generaal achtte 
zich daarom gemacht igd deze indruk aan de Spaanse regering over te 
brengen. 

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkri jk, de Bondsrepubliek 
Duitsland en Frankrijk spraken zich in deze zelfde periode in het openbaar 
uit voor het Spaanse l idmaatschap. In Denemarken en Noorwegen werden 
verklar ingen ui tgegeven naar aanleiding van bilaterale bezoeken van de 
Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, waar in de Spaanse toetreding 
werd verwe lkomd. 

Nadat op 26 november 1981 in Spanje de parlementaire behandel ing van 
het regeringsbesluit was afgerond, heeft de Nederlandse Regering op 1 
december haar s tandpunt ten aanzien van de toetreding van Spanje to t de 
NAVO aldus ve rwoo rd : «zoals de situatie zich nu heeft ontwikkeld, is de 
Nederlandse Regering bereid zich bij de consensus binnen de NAVO aan te 
sluiten». 
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IV. Toelichting op de positie van de Nederlandse Regering inzake de 
toetreding van Spanje tot de NAVO 

De Regering heeft zich bij haar opstelling laten leiden door een aantal 
overwegingen waarop thans nader zal worden ingegaan. 

Verzoek Spaanse regering 

Uitgangspunt bij de opstelling van de Regering was dat de Spaanse 
regering zelf de wens te kennen heeft gegeven toe te treden tot het NAVO-
Verdrag. Het besluit hiertoe is volgens constitutionele procedures tot stand 
gekomen, waarbij de wegen die de democratisch tot stand gekomen 
grondwet aangeeft zijn gevolgd. De beide Kamers van de Spaanse Volks-
vertegenwoordiging hebben zich uitgesproken ten gunste van toetreding. 
Deze uitspraak moet als de uitspraak van Spanje worden gerespecteerd. 

Daarnaast heeft de Regering toetreding getoetst aan de maatstaven 
welke voor toelating van een nieuw lid tot het Bondgenootschap in het 
algemeen dienen te worden aangelegd. Tevens heeft de Regering uiteraard 
relevante buitenlands-politieke en binnenlandse factoren in haar oordeels-
vorming betrokken. 

NA V0- Verdrag 

a. Algemeen 
Wat nu de toetsing van het verzoek tot toetreding aan het NAVO-Verdrag 

betreft zij allereerst opgemerkt dat er geen specifieke criteria voor toetreding 
tot dat Verdrag bestaan. Wel vloeien uit het Verdrag zelf een aantal normen 
voort. Artikel 10 van het Verdrag stelt hierover het volgende: «De partijen 
kunnen eenstemmig elke andere Europese staat, welke de verwezenlijking 
van de beginselen van dit verdrag kan bevorderen en kan bijdragen tot de 
veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied uitnodigen tot dit verdrag toe te 
treden». 

b. Beginselen 
In zijn brief van 2 december 1981 onderschrijft de Spaanse minister van 

Buitenlandse Zaken namens zijn regering de democratische beginselen en 
uitgangspunten neergelegd in de preambule van het Verdrag. Tevens 
committeert Spanje zich met name tot de verplichting van alle lid-staten 
van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, zoals vastgelegd in de z.g. Ot-
tawa Verklaring3 om het democratisch karakter van hun samenleving te 
versterken. 

Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht, dat de Spaanse regering de 
democratische beginselen is toegewijd en dat het aanvaarden van deze 
beginselen ten grondslag ligt aan de toetreding van Spanje tot het Noord-
Atlantisch Verdrag. 

c. Verplichtingen 
Een andere norm, die bij toetreding moet worden gehanteerd is uiteraard 

de bereidheid de verplichtingen van het Verdrag op zich te nemen. De 
Spaanse regering heeft zich bereid verklaard tot het NAVO-Verdrag toe te 
treden, wanneer hiertoe uitgenodigd, zonder hieraan enige voorwaarden te 
verbinden. 

d. Geografische ligging 
De derde norm is de geografische ligging. Artikel 10 van het Verdrag 

specificeert, dat alleen Europese staten kunnen worden uitgenodigd tot het 
Verdrag toe te treden. Daarnaast is in Artikel 6 van het Verdrag de geografi-
sche begrenzing van het toepassingsgebied van het Verdrag omschreven: 
namelijk het grondgebied van de Partijen in Europa en Noord-Amerika, het 
grondgebied van Turkije en de eilanden vallende onder de rechtsmacht van 
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de Partijen in het Noord-Atlantisch gebied ten noorden van de Kreeftskeer-
kring. 

Dit betekent voor Spanje, dat het gehele Spaanse grondgebied binnen 
het toepassingsgebied van het Verdrag valt met uitzondering van Ceuta en 
Melilla, de Spaanse enclaves op de kust van Noord-Afrika en de administratief 
daarbij behorende eilanden. 

Oost-West-verhouding 

De Regering heeft bij haar standpuntbepaling ten aanzien van de Spaanse 
wens tot toetreding tot het NAVO-Verdrag laten meewegen het mogelijke 
effect van een toetreding op de politieke situatie in Europa en op de 
Oost-West-betrekkingen in het algemeen. 

De Regering is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake zal zijn van 
een wezenlijke verandering in de militaire strategische verhoudingen in 
Europa, met name aangezien Spanje reeds sinds 1953 nauw betrokken is bij 
het westelijk veiligheidssysteem middels het bilaterale verdrag met de 
Verenigde Staten. 

De Regering heeft evenmin reden om aan te nemen dat van de Spaanse 
toetreding een negatief effect zal uitgaan op de situatie van enig aan het 
Warschau Pact grenzend land. 

Ten slotte heeft de Regering geconstateerd dat toetreding van Spanje tot 
het NAVO-Verdrag in overeenstemming is met de CVSE Slotakte, waarin 
de beginselen die de onderlinge betrekkingen van de aan de CVSE deelne-
mende Staten leiden, zijn vastgelegd. 

Het eerste beginsel betreffende soevereine gelijkheid en eerbiediging 
van de rechten die inherent zijn aan de soevereiniteit bevat de bepaling, 
dat de deelnemende Staten het recht hebben al dan niet te behoren tot 
internationale organisaties, al dan niet partij te zijn bij bilaterale of multila-
terale verdragen, waaronder begrepen het recht al dan niet partij te zijn bij 
bondgenootschappelijke verdragen. 

Militaire aspect 

De militaire integratie van Spanje in de NAVO zal geleidelijk geschieden. 
Voor zover nu kan worden overzien zal er nauwelijks sprake zijn van 
wezenlijke verschuivingen voor het Spaanse defensie-apparaat, waarvan 
de taak primair de verdediging van het eigen grondgebied blijft. De 
praktische uitwerking van de militaire integratie zal, evenals de andere 
regelingen betreffende de toetreding, eerst geschieden nadat de Spaanse 
toetreding een feit is. 

De Regering heeft ook aandacht gegeven aan de mogelijke nucleaire 
aspecten van de Spaanse toetreding tot de NAVO. 

In het verleden zijn wel uitspraken gedaan over een mogelijk Spaans 
streven naar een autonome kernmacht. Uit de parlementaire discussie, 
welke aan de besluitvorming in Spanje inzake toetreding tot de NAVO is 
voorafgegaan, is duidelijk naar voren gekomen dat dergelijke uitspraken 
geen regeringsbeleid vertolken. 

De Spaanse regering heeft de bereidheid te kennen gegeven haar tot 
dusver afwijzende standpunt ten aanzien van het Verdrag inzake de 
niet-verspreiding van kernwapens, laatstelijk Trb. 1978, 164, te heroverwe-
gen, wanneer de Spaanse toetreding tot de NAVO zal zijn geëffectueerd. 

De Regering heeft gegronde reden om aan te nemen, dat een dergelijke 
heroverweging positief zal uitvallen. Spanje is immers nog geen partij bij 
het non-proliferatieverdrag en zal na toetreding tot het NAVO-Verdrag met 
uitzondering van Frankrijk het enige NAVO-land zijn, dat het non-proliferatie-
verdrag niet heeft ondertekend. De desbetreffende uitspraak van de 
Spaanse regering wordt dezerzijds dan ook van groot belang geacht. 

Het stemt de Regering in dit verband tot voldoening, dat Spanje wel 
reeds alle installaties op nucleair gebied onder controle van de IAEA heeft 
gesteld. 
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Conclusies 

De Regering acht het streven van de Spaanse regering naar aanslui t ing 
bij het democrat ische Westen van groot polit iek belang. Tegen die achter-
grond probeert zij te bevorderen dat de onderhandel ingen over de Spaanse 
toetreding tot de Europese Gemeenschappen met succes worden bekroond. 
Voor wat betreft de Spaanse toetreding tot het Noord-At lant isch Bondge-
nootschap geldt dat naar de overweging van vele waarnemers het alsnog 
terugwi jzen van Spanje, terwi j l het al op de drempel van het l idmaatschap 
staat, een negatief effect zou kunnen hebben voor het democrat isch bestel 
daar te lande. 

Voor de Regering is dit democrat ische karakter doors laggevend voor 
toetreding van Spanje tot het Noord-Atalant isch Bondgenootschap. 
Wanneer de democrat ie in Spanje zou worden aangetast zou een basis-
voorwaarde voor toetreding verval len. 

Uiteraard zou evenzeer een n ieuwe situatie ontstaan indien in Spanje een 
regering zou optreden, die voor wat betreft de toetreding van dit land tot 
het Bondgenootschap een ander standpunt zou volgen. 

De Regering zou gaarne hebben gezien dat Spanje gel i jkt i jd ig tot zowel 
de Europese Gemeenschappen als de NAVO zou hebben kunnen toetreden. 
De Regering is evenwel van mening dat het t i jdst ip van de Spaanse 
toetreding tot de Europese Gemeenschappen niet bepalend hoeft te zi jn 
voor toetreding van Spanje tot de NAVO. Uit de voorgaande toel icht ing 
blijkt dat er tegen een u i tnodig ing aan Spanje om toe te treden tot het 
NAVO-Verdrag geen doorslaggevende polit ieke of technische bezwaren 
bestaan. 

Ten slotte zij vermeld , dat het onderhavige Protocol evenals het NAVO-
Verdrag zelf, voor wat het Koninkri jk betreft, alleen voor Nederland zal 
gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
M. van der Stoel 

De M in is te rvan Defensie, 
H. A. F. M. O. van Mier lo 
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