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Reeds enige malen mocht ik IJ oplichten over de vorde
ringen, welke werden gemaakt net de afsluiting van een Noord-
Atlantisch Verdrag van militaire bijstand tussen de Vijf 
Brusselse Mogendheden en eventuele andere Europese staten, 
de Verenigde Staten en Canada. 

De onderhandelingen zijn thans beëindigd en de uit
eindelijke redactie van de tekst is aan de respectievelijke 
regeringen ter goedkeuring toegezonden, Een exemplaar moge 
ik U hiernevens aanbieden, benevens een korte toelichtende 
nota. 

Aangezien de onaerhand 
oordeel waren, dat de groot 
met de sluiting van het Pac 
regeringen uiterlijk 11 I3aa 
moesten hebben gegeven. Spo 
teit's Ambassadeur te ish: 
dat Nederland met de redact 
te kunnen doen zonder verde 
van Ministers, daar de laat 
waren en grotendeels kwesti 
f en. 

elaars te Washington allen van 
ste. spoed moest worden betracht 
t, is bepaald, dat de betrokken 
rt hun goedkeuring aan de tekst 
edshalve heb ik aan Harer Majes-
ngton telegrafisch medegedeeld, 
ie accoord gaat. Ik meende zulks 
r voorafgaand overleg in de Kaac 
ste wijzigingen niet essentieel 
es van redactionele aard betrof-

Ik moge hieraan toevoegen, dat ik Zaterdag, 12 Maart 
a.s., een uiteenzetting over het Noord-Atlantisch Pact zal 
geven aan de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken 
der Tweede Karaér. 

DE MINISTE;t VAN BUirENLAl-DSE ZAKEN, 

Voor deze, 

De Secretaris-Generaal, 

Aan 
de Heren Min i s t e r s . 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 446
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- H E I M 

NOTA inzake het Noord-Atlantisch Pact, 

'| Aangezien de toepassing van de bepalingen van het Hand
vest van de Verenigde Naties tot dusverre onvoldoende waar
borgen heeft geschapen voor een behoorlijke veiligheid in de 
wereld na de oorlog, is men ertoe overgegaan om binnen deze 
grote groepering van staten kleinere aaneensluitingen te vor
men van landen welker historie en politieke opvattingen nau
we verwantschap vertonen. Sinds Juni 194Ö, hebben de regerin
gen van de Verenigde Staten, Canada en de Vijf Brusselse Mo
gendheden overleg gepleegd over de sluiting van wat thans of
ficieel wordt genoemd het Noord-Atlantisch Pact. Het Brussels 
Pact, dat op 17 Maart 1948 tot stand is gekomen, was reeds 
een voorbeeld van zulk een regionale groep. Het Atlantisch 
Pact kan worden beschouwd als een aanvulling en versteviging 
daarvan en een uitbreiding van de Westerse veiligheids-zone 
met twee machtige staten aan de overzijde van de Atlantische 
Oceaan. 

De onderhandelingen over het Pact hebben grotendeels 
plaats gevonden te Washington tussen de diplomatieke vertegen
woordigers ter plaatse, tezamen met aanvankelijk de Heer 
Lovett, de inmiddels afgetreden Onder-Secretaris van Staat, 
en in het laatste stadium met de Heer Dean Acheson, de Secre
taris van Staat. Daarnaast is op geregelde tijden van gedach
ten gewisseld in de Consultatieve Raad van het Brussels Ver
drag en.in de Permanente Commissie te Londen, de kern van 
het voortdurend overleg tussen de Vijf Mogendheden. 

De ontwerp-tekst van het Verdrag heeft een groot aantal 
redacties gekend, welke tenslotte hebben geleid tot de tekst, 
welke hiernevens is gevoegd. Aan de hand van deze tekst moge 
de volgende toelichting worden gegeven. 

ALGEHEEN 
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ALGEMEEN 

De tekst wordt voorafgegaan door een considerans, waar
in de grondslagen van het Atlantisch Verbond zijn neergelegd, 
Het bevat voorts elf artikelen, waarvan de voornaamsten zijn 
die over de wederzijdse bijstand ingeval van aggressie, en 
die over de oprichting van organen"ter uitvoering van de be
palingen van het Verdrag. In tegenstelling tot het Verdrag 
van Brussel bevat het Atlantisch Pact geen afzonderlijke pa
ragrafen over culturele, sociale en economische samenwerking 
met daaruit voortvloeiende organisaties. V/el is een algemene 
bepaling opgenomen over sociale en economische samenwerking. 
(Artikel 2) 

WEDERZIJDSE BIJSTAND 

De kern van het Verdrag is neergelegd in de artikelen 
3 en 5. Artikel 3 sluit aan op de z.g. "Vandenberg-resolutie", 
aangenomen door de Amerikaanse Senaat op 11 Juni 194$. Arti
kel 5 definieert de bijstand zelf. Laatstgenoemd artikel is 
minder stringent geformuleerd dan de overeenkomstige bepaling 
van het Verdrag van Brussel, volgens welke alle partijen een 
aangevallen verdrags-partner al Ie militaire en an dere hulp 
en bijstand zullen verlenen, welke in haar vermogen ligt. 
(Brussels Verdrag Artikel4) Dat een gelijkluidende bepaling,. 
ondanks ,de wens daartoe van de Europese Regeringen, niet in 
het nieuwe Pact is overgenomen vindt zijn voornaamste oor
zaak in de traditionele Amerikaanse opvatting, dat op gener
lei wijze mag worden getornd aan het recht van het Congres 
om oorlog te verklaren. Weliswaar is van Europese zijde be
toogd, dat ook de ander-e deelnemende landen rekening dienen 
te houden met hun Vertegenwoordigende Lichamen, maar niette
min zijn de Verenigde Staten, en met name leiders van het 
Congresj teruggeschrokken voor een clausule welke zou kunnen 
verplichten"tot automatische oorlogsverklaring. De uiteinde
lijke tekst van artikel 5 vertegenwoordigt het maximum dat 
onder de huidige omstandigheden door de Verenigde Staten kan 
worden aanvaard en is als zodanig ook door alle overige deel
nemers geaccepteerd. Hoewel het aan partijen wordt overgela
ten om te bepalen welke actie zij zullen nemen ingeval van 
aggressie bepaalt het artikel niettemin, dat er terstond actit 
moet worden genomen, waarbij ook militair optreden uitdrukke-

mi 
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uitdrukkelijk is vermeld» Een bepaling houdende dat het Ver
drag moet worden uitgevoerd in overeenstemming met constitu
tionele regelen in de verschillende landen, is opgenomen in 
artikel 11. 

OMVANG VAN HET VERDRAG 

Langdurige onderhandelingen hebben plaats gehad over de 
geographische afbakening van het gebied waarbinnen het ver
drag zal werken. Het desbetreffende artikel 6 bepaalt thans, 
dat het Verdrag in werking treedt bij aanvallen op het terri
toir van partijen in Europa en Noord-Amerika en op schepen, 
vliegtuigen en eilanden onder jurisdictie van partijen in het 
gebied van de Atlantische Oceaan ten noorden van de Kreefts
keerkring'. Bovendien zijn de drie Franse departementen in 
Noord-Afrika in de omschrijving opgenomen, zulks na sterke 
aandrang van Franse zijde aangezien deze gebieden tot het 
Moederland behoren. 

ORGANEN 

Artikel 9 bepaalt, dat organen zullen worden opgericht 
ter uitvoering van de bepalingen van het Verdrag, in het bij
zonder een defensie-comité. Langs deze weg zal het VJ or Neder
land mogelijk zijn mede-zeggenschap te hebben in de bepaling 
van het politieke en militaire beleid der Atlantische Unie. 
Een intensieve samenwerking op militair terrein, welke onmid
delijk na afsluiting van het Verdrag kan worden ingeleid, zal 
een des te grotere waarborg betekenen, dat een aanval op een 
der onderdelen van de Atlantische gemeenschap door deze als 
geheel zal worden beantwoord. 

VERENIGDE NATIES 

Uitdrukkelijk is in de tekst vastgelegd, dat het Pact 
valt binnen het kader van de Verenigde Naties. Het sluit aan 
op artikel 51 van het Handvest, dat spreekt van het recht van 
individuele en collectieve zelf-verdediging. Dit recht houdt 
op wanneer de Veiligheidsraad eveneens tot actie overgaat, het 
geen ten overvloede uitdrukkelijk is vastgelegd in de laatste 
alinea van artikel 5. 

AANVANG. EN DUUR 
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AANVANG EN DUUR 

Het Verdrag treedt in werking na ratificatie door de 
Zeven Mogendheden, die het initiatief tot het Verdrag hebben 
genomen (artikel 11). Het wordt gesloten voor twintig jaar, 
doch na verloop van tien jaar zullen partijen zich opnieuw 
beraden over de inhoud van het Verdrag. 

TOETREDING 

De toetreding van andere staten (artikel 10) is bij 
Voortduring een moeilijk punt gebleken.Reeds in het begin van 
dit jaar zijn doorwegen, Denemarken, IJsland, Ierland en Por
tugal gepolst hierover. Van deze staten toonde Noorwegen ter
stond de grootste bereidheid tot toetreding, terwijl daarnaast 
ook Italië, gesteund door Frankrijk, wenste te worden opge
nomen. Nadat omtrent de toetreding van genoemde staten enige 
tijd onzekerheid had geheerst, is thans te Washington beslo
ten on Noorwegen tot de onderhandelingen toe te laten, en on 
de tekst van het Verdrag, welke op 11 dezer definitief wordt 
vastgesteld, toe te zenden aan de regeringen van Italië*, 
Denemarken, Portugal en IJsland, tezamen met een uitnodiging 
om zich bij het Pact aan te sluiten. Ierland stelt toetreding 
afhankelijk van vereniging met Noord-Ierland en wordt thans 
niet meer uitgenodigd daar deze eis bezwaarlijk door de ver
dragspartners kan worden ingewilligde 

Publicatie van de tekst zal plaats vinden op 15 Maart 
a.s. Getracht wordt de officiële ondertekening, welke waar
schijnlijk te Washington zal geschieden, te doen plaats heb
ben in de eerste dagen van April. Daarna zal het Verdrag 
aan de Staten-Generaal worden voorgelegd. 



G.S. Foto 1 

ONTui^KP-TEKST, MOORD-ATLANTISCH PACT. 

G E H E I M 

PREAMBLE 

'The Statses part ie s to this Treaty re-affirra their 

faith in the purposes and principles of the Charter of 

the United liations and their desire to live in peace with 

all peoples and all Governments. 

They are determined to safeguard the freedora, comraon 

heritage and civilization of their peoples founded on the 

principles of deraocracy, individual liberty and rules of 

law. They seek to promote stability and well-being in the 

North Atlantic area. 

They are resolved to unite their efforts for collect-

ive defence and for the preservation of peace and security 

They therefore agree to this North Atlantic Treaty. 
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G E H E I M 

A r t i c l e 1 

The parties undertake as set forth In the Charter of 

the United Nations to settle any international dispute in 

which they rnay be involved by peaceful means in such a 

raanner that international peace and securitv and justice 

could not be endangered and to refrain from threats or the 

use of force in any inanner inconsistent with the purposes 

of the United Kations. 



G E K E I M 

Article 2 

The parties will contribute towards further developnent 

of peaceful and friendly international relations by strerg-héning 

their f ree institutions, by bringing about a better understanding 

of the principles upon which these institutions are founded, and 

by promoting conditions of stability and well-being. ïhey will 

seek to eliminate conflict in their international economie policies 

and will encourage economie collaboration between any or all of 

thema 



QEIi E I i. 

Article 3 

In order more effectively to achieve the objectives of 

this Treaty the parties, separately and jointly, by neans of 

continuous and effective self-help and nutual aid, will main-

tain and develop their individual and collective capacity to 

resist aggression. 



G E H E I 

Artiele 4 

The perties will consult together whenever in the 

opinion of any of thern the territorial integrity, political 

independence or security of any of the parties is threatened, 



G E H E I M 

A r t i c l e 5 

The parties agree that an arrned attack against one or 

more of them in Europe or North America shall be considered 

an attack against them all; and consequently they agree that 

if such an arned attack occurs each of them in the exercise 

of the right of individual or collective self-defense recog-

nised by Article 51 of the Charter of the United Kations will 

assist the party or parties so attacked by taking forthwith 

individually and in concert with other parties such act ion as 

it deerns necessary, including the use of armed force, to 

restore and naintain the security of the Horth Atlantic Area. 

Any such armed attack and all rnea sur e s taken as a result 

thereof shall.imnediately be reported to the Security Council 

Such measures shall be terminated when the Security Council 

has taken the measures necessary to restore and naintain inter

national peace and security. 



G E H E I M 

A r t i c l e 6 

For the purpose of Article 5 an armed attack on one 

more of the parties is deerned to include an armed attack 

the territory of any of the parties in Kurope or Korth An 

on the Algerian departments of Francs: on the occupation 

of any party in Europe: on islands under the jurisdiction 

any party in the IJorth Atlantic area north of the Tropic o 

Cancer or on the vessels or aircraft in this area of any 

the parties. 
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Artiele 3 

G E H E I M 

Each party declares that none of the international 

engagements now in force between it and any other of the 

parties or any third state is in conflict w'ith the pro-

visions of this Treaty and undertakes not to enter any 

international engagement in conflict with this Treaty. 



G E H E I M 

Article 9 

The parties hereby establish a Gouncil on which each 

of then shall be represented to consider and report on raatters 

concerning the implenientation of this Treaty. The Council 

shall set up such subsidiary bodies as may be necessary; 

in particular it shall establish iramediately a defence com-

raittee which shall recorornend measures for the implenientation 

of articles 3 and 5. 



G E H E I M 

Article 10 

ïhe parties niay by agreement invite any other European 

state in a position to further the principles of this 

Treaty and to contribute to the security of the Morth 

Atlantic area to accede to this Treaty» Any state so in-

vited may become a party to the Treaty by depositing its 

instrument of accession with the Government of the United 

States of America. The Government of the United States of 

America will inform each of the parties of the deposit of 

each such instrument of accession. 



G E H E I M 

Artiele 11 

This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by 

the parties in accordance with their respective Constitutional pro-

cesses. The instruments of ratification shall be deposited as soon 

as possible with the United States Government. It shall enter into 

force between the States which have ratified it as soon as the 

ratifications of the majority of the signatories,; including Belgium, 

Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and 

tl ie United States, have ueen deposited and shall corae into effect 

with respect to other States on the date of the deposit of their 

ratifications. After the Treaty has been iri. force for 10 years, or 

at any time thereafter, the parties shall, if any of thera so re-

quest, consult together for the purpose of reviewing this Treaty, 

having regard for the factors then affecting peace and security in 

the North Atlantic area, including the development of universal as 

well as regional arrangements under the Charter of the United Nations 

for the maintenance of international peace and security. 

Af ter this Treaty has been in force for 20 years, any party may 

cease to be a party one year after its noti'ce of denunciation has 

been given to the United States Government. 

The United States Government shall infora the Governments of 

the other parties of the deposit of each instrument of ratification 

and each notice of denunciation. 

In witness whereof the un ersigned plenipötentiaries have signed 

this Treaty and affixed thereto their seal. 

Done at Washington this .......day pf March next, 1949, in Knglish 

and i'rench, each text being equally authentic, the original of which 

shall be deposited in the Archives of the United States Government ai. 

of which certifiéd copies shall be transmitted by that Government to 

each of the other parties. 
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A T 

VOOR DE MINISTERRAAD VAM 21 Kaart 1949 

D i r e c t i e 

P o l i t i e k e Zaken, 

t r ave i ihpr -e , 19 Htt ïi» 

I J K 

Ten vervolge op raijn nota van 10 dezer, Nr. 25926-2713 G.S., 
waarbij U de Engelëe ontwerp-tekst van het Koord-Atlantisch Ver
drag werd aangeboden, moge ik U thans een exemplaar toezenden van 
de Nederlandse tekst van het Pact. Zoals U zal blijken, zijn nog 
enkele tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang aangebracht. 
Het oorspronkelijke artikel 11 is verdeeld over een aantal' artike
len, zodat het Verdrag in zijn uiteindelijke redactie 14 artike
len telt. 

De publicatie van de tekst heeft op 18 Maart plaats gevonden 
gelijktijdig in alle betrokken hoofdsteden. De officiële onderte
kening van het Verdrag, waarvoor aanvankelijk als datum 4 April 
a.s. was bepaald, zal vermoedelijk reeds op 2 April a.s. plaats 
vinden te Washington. 

Formele uitnodigingen tot toetreding zijn op 17 dezer door 
de Amerikaanse Regering, mede namens de overige Regeringen, ge
zonden aan Denemarken, IJsland, Portugal en Italië. Het is vrijwel 
zeker, dat Denemarken, IJsland, en ook Italië, zullen besluiten 
toe te treden. Omtrent de houding van Portugal heerst nog enige on
zekerheid o 

Door de onderhandelaars te Washington is overeengekomen, aan 
bepaalde begrippen en artikelen van het Pact een bepaalde inter
pretatie te geven. Te Uwer informatie laat ik bedoelde "interpre
taties" hieronder volgen: 

1. De eventuele deelneming van Italië aan het Hoord-Atlantisch 
Pact heeft geen invloed op de bepalingen van het Italiaanse 
Vrede sverdrag„ 

2. Wederzijds* 

Aan 
de Heren Ministers. 



2. Wederzijdse hulp bedoeld in artikel 3 betekent de bijdrage 
• welke elke partij, overeenkomstig haar geografische ligging 
en haar hulpbronnen, redelijkerwijs kan worden verwacht te 
kunnen opbrengen, zulks in de vorm welke zij die het best 
kan leveren: bijv0 manpower, productie-capaciteit of mili
taire uitrusting. 

3o Artikel 4 is van toepassing in geval van een bedreiging 
van de veiligheid van een der partijen in enig deel van de 
wereid; hierbij is inbegrepen een bedreiging van de veilig
heid van de overzeese gebiedsdelen van partijen. 

4„ De "gewapende aanval" bedoeld in artikel 5 en 6 wordt ge
acht te zijn een gewapende aanval van voldoende ernst om de 
handhaving van internationale vrede en veiligheid in gevaar 
te brengen. 

5o De bezettingstroepen bedoeld in artikel 6 omvatten mede de 
Britse en Amerikaanse troepen in Triest. r 

6. Ter uitleg van artikel Ö diene, dat geen enkele vroegere 
internationale verbintenis, waarbij een van de deelnemende 
staten partij is, op enigerlei wijze in strijd is ratt de 
tenuitvoerlegging van de verplichtingen ingevolge het At
lantisch Verdrag. 

7» De Raad, bedoeld in artikel' 9, zal aangelegenheden betref
fende de,tenuitvoerlegging van het Pact in behandeling ne
men en ondergeschikte organen, welke nodig mochten zijn, in
stellen. Dit is eerder een ruime dan een gespecificeerde om
schrijving van de functies van de Raad, en het is niet be
doeld om bij voorbaat uit te sluiten, dat andere vormen van 
organisatie worden gevonden, wike partijen in gemeen over
leg noodzakelijk mochten vinden. 

PP De partijen zijn het erover eens, dat het primaire doel van 
dit Verdrag is om te voorzien in collectieve zelfverdediging. 
Immers partijen hebben een gemeenschappelijk belang in het 
Noord-Atlantisch gebied, waarbij zij opnieuw bevestigen de 
reeds tussen hen bestaande verplichtingen voor de handhaving 
van de vrede en de regeling van onderlinge geschillen. 
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10. 

Tenslotte is overeengekomen, dat partijen in hun openbare 
verklaringen over het Pact dit primaire doel zullen onder
strepen, zoals dit is erkend en neergelegd in artikel 51 H 
van het Handvest van de Verenigde Naties en dat zij bij vo< 
keur geen bijzonder verband zullen leggen met Hoofdstuk * 
of met andere artikelen van het Handvest. 

Het begrip "Noord-Atlantisch gebied" in artikel 10 en el
ders wordt bepaald door de definitie daarvan in artikel 6. 

DE MD TER VAN BUI'; 

Voor de Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

I 
Artikel 51 

ii 

**&V lic 
lectie 
aanval 
eeni tri 

ets in dit Handvest aal afbreuk doen aan 
tuurlijke recht tot individueele of col-
ve'zelfverdediging, 
plaats heeft tegen 

e Naties, totdat de 
gelen heeft genomen 

indien een gewapende 
een Lid van de Ver-
Veiligheidsraad .de 
, die noodig zijn voor 

haven van internationale vrede en veilig
heid. Maatregelen genomen door Leden in de uitoefe
ning van dit recht tot zelfverdediging moeten on
middellijk ter kennis worden gebracht van den Vei
ligheidsraad en zullen in geëntrlei opzicht het ge
zag en de verantwoordelijkheid van den Veiligheids
raad krachtens dit Handvest om te allen tijde zoo
danig op te treden als hij noodzakelijk oordeelt om 
internationale vrede en veiligheid te handhaven of 
te herstellen, aantasten. 
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MET-OFEICIELE VERTALING 

K O O R D - A T L A N T I S C H V E R D R A G 

PREAMBULE 

De ondertekenaars van dit Verdrag bevestigen opnieuw hun 
vertrouwen in de doeleinden en beginselen van het Handvest van 
de Verenigde Naties en hun wens on in vrede te leven met.alle 
volleen en allé .legeringen» 

Zij zijn vastbesloten on de vrijheid, het gemeenschappe
lijk erfdeel en de beschaving van hun volken, welke zijn ge
grondvest op beginselen -van democratie, persoonlijke vrijheid 
en rechtsorde, veilig te stellen. Zij zullen zich beijveren de 
stabiliteit en de welvaart in het Noord-Atlantisch gebied te 
bevorderen. 

Zij zijn besloten hun krachten te verenigen voor de gemeen
schappelijke verdediging en voor het behoud van vrede en veilig
heid,. 

Derhalve sluiten zij dit Koord-Atlantisch Verdrag. 

Artikel 1 

De partijen nemen op zich om, gelijk is geregeld in het 
Handvest der Verenigde Naties, alle internationale geschillen 
waarin zij mochten worden gewikkeld langs vreedzame weg te be
slechten op zodanige wijze, dat internationale vrede en veilig
heid en gerechtigheid niet in gevaar worden gebracht en om-in 
haar internationale betrekkingen zich te onthouden van bedrei
ging met of gebruik van geweld op enige wijze welke onverenig
baar is met de doeleinden van de Verenigde Naties» 

Artikel 2 

De partijen zullen bijdragen tot een verdere ontwikkeling 
van vreedzame en vriendschappelijke internationale betrekkiz 
gen door haar vrije instellingen te versterken, door een be
ter bejrio ,t̂  wekken voor de grondslagen waarop deze instel
lingen berusten en door stabiliteit en v/ejvaart te bevordere 
Zij zullen traelïteh tegenstellingen in haar internationale 
economische politiek uit ue ;veg te rj.luien en zij zullen eco
nomische samenwerfcrag •aunnöedigeh. -/tussen énige of alle oar-
tijen. 

artikel 3 
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Artikel 3 

Ten einde de doeleinden-van dit Verdrag beter te verwe
zenlijken zuilen de partijen, ieder var zich en tezamen, haar 
individueel en collectief vermogen om een gewapende aanval te 
weerstaan handhaven en ontwikkelen, door voortdurend en op 
doelmatige wijze zich zelf te versterken en elkander hulp te 
verlenena 

Artikel 4 

De partijen zullen onderling overleg pigen telkens wan
neer naar de mening van een van haar de territoriale onschend
baarheid, politieke onafhankelijkheid of veiligheid van een 
der partijen wordt bedreigd. 

Artikel 5 

De partijen komen overeen dat een,gewapende aanval tegen 
een of meer van haar in Buropa of Noord-Amerika als een aan
val tegen haar allen zal worden beschouwd; zij komen bijge
volg overeen dat, indien zulk ̂ en gewapende aanval plaats 
vindt, ieder van haar de aldus aangevallen partij of partijen 
zal bijstaan, in de uitoefening van het recht tot individuele 
of collectieve zelfverdediging erkend in Artikel 51 van het 
Handvest van de Verenigde Naties, door terstond, individueel 
en in samenwerking met de andere partijen, op te treden op de 
wijze, die zij nodig oordeelt - met inbegrip van het gebruik 
van gewapende macht - om de veiligheid van het Noord-Atlantiscï 
gebied te herstellen en te handhaven. 

Elke gewapende aanval van dien aard en alle dientengevol
ge genomen maatregelen moeten terstond ter kennis worden ge
bracht van de Veiligheidsraad. Deze maatregelen zullen wórden 
opgeheven zodra de Veiligheidsraad de nodige maatregelen zal 
hebben genomen, om de internationale vrede en veiligheid te 
herstellen en te handhaven. 

Artikel 6 

Voor de toepassing van Artikel 5 wordt mede als een ge
wapende aanval op een of meer der partijen beschouwd een ge
wapende aanval op het grondgebied van een der partijen in 
Europa of Noord-Amerika; op de Algerijnse departementen van 
Frankrijk; op de bezettingstroepen van een der partijen in 
Europa; op eilanden vallende onder de rechtsmacht van een der 
partijen in het Noord-Atlantisch gebied ten noorden van de 
Kreeftskeerkring of op de schepen of luchtvaartuigen van een 
der partijen in dit gebied. 

Artikel 7 
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# Artikel 7 

Dit Verdrag doet geen afbreuk aan en mag niet worden uit
gelegd als op enige wijze afbreuk te doen: «an de rechten en v.er 
plichtingen welke voor partijen, die Lid zijn van de Verenigde 
Naties, uit het Handvest voortvloeien, of aan de primaire ver
antwoordelijkheid van de Veiligheidsraad voor de handhaving van 
internationale vrede en veiligheid* 

Artikel & 

Elk der partijen verklaart, dat geen der internationale 
verbintenissen, op het ogenblik van kracht tussen haar en een 
der andere partijen of een derde staat, in strijd is met de 
bepalingen van dit Verdrag, en neemt op zich geen enkele in
ternationale verbintenis aan' te gaan in strijd met dit Verdrag, 

Artikel 9 

De partijen richten hierbij een Raad op waarin elk van 
haar zal zijn vertegenwoordigd ten einde aangelegenheden de 
tenuitvoerlegging van dit Verdrag betreffende in behandeling 
te nemenB De Raad moet zo worden georganiseerd, dat hij te 
allen tijde terstond zal kunnen samenkomen* De Raad zal de 
hulp-organen oprichten welke nodig nochten zijn; in het bij
zonder zal de Raad ènverwijld een defensie-comité oprichten, 
hetwelk maatregelen voor de tenuitvoerlegging van artikel 3 
en artikel 5 zal aanbevelen» 

Artikel 10 . 

't 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* 
Elke Staat, welke aldus is uitgenodigd kan partij worden bij 
het Verdrag door het nederleggen van zijn akte van toetreding 
bij de Regering.van de Verenigde Staten van Amerika» De Rge-
ring van de Verenigde Staten van Amerika zal elk der partijen 
in kennis stellen met het nederleggen van elke akte van toe
treding» 

Artikel 11 

Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de bepalingen daarvan 
zullen door de partijen worden tenuitvoergelegd overeenkom
stig haar onderscheiden Grondwettelijke procedures. 

De akten 
« - 4 -
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De akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk 
worden nedergelegd bij de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika, die alle andere ondertekenaars in kennis zal 
stellen met elke nederlegging. Het Verdrag zal in werking 
treden voor de Staten welke het hebbjen bekrachtigd zodra 
de bekrachtigingen van de meerderheid van de ondertekenaars, 
met inbegrip van België, Canada, Frankrijk, Luxemburg, Ne
derland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van 
Aiarika, zijn nedergelegd en het zal van kracht worden met 
betrekking tot andere Staten op de dag waarop hun bekrachti
ging is nedergelegd» 

V Artikel 12 

Nadat het Verdrag gedurende 10 jaar van kracht is geweest 
of te eniger tijd daarna, zullen partijen, op verzoek van 
een van haar, zi.ch met elkander verstaan omtrent herziening 
van dit Verdrag, met inachtneming van de factoren welke als
dan van invloed zijn op de vrede en veiligheid in het Koord-
Atlantisch gebied, met inbegrip van de verdere ontwikkeling 
van algemene zowel als van regionale, binnen hét kader van 
het Handvest van de Verenigde Naties Vallende, regelingen voor 
het handhaven van internationale vrede en veiligheid* 

Artikel 13 

Nadat dit Verdrag gedurende 20 jaar van kracht is ge
weest kan elke partij ophouden partij te zijn één jaar na
dat zij van deze opzegging kennis heeft gegeven aan de Re
gering van de Verenigde Staten van Amerika, die de Regerin
gen van de andere partijen in kennis zal stellen net 'het 
nederleggen van elke kennisgeving van opzegging. 

Artikel 14 

Dit Vex^drag, waarvan de engelse en de Franse teksten 
gelijkelijk authentiek zijn, zal worden nedergelegd in het 
archief van de Regering van de Verenigde Staten van Ameri
ka. Gewaarmerkte afschriften daarvan zullen door deze Rege
ring worden overgelegd aan de Regeringen van de andere onder
tekenaars* 

Ter oorkonde waarvan de ondergetekende gevolmachtigden 
dit Verdrag hebben ondertekend. 

Gedaan te Washington, de*...... April 1949*. 
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