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Wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 
ondertekend op 17 Maart 1948, te Brussel.

Verslag namens de Commissie voor de Buitenlandse Zaken en de Buitenlandse Handel (1), 
uitgebracht door de Heer DE SCHRYVER

___________________

MEVROUWEN, MIJNE HEREN,

Uw Commissie heeft zich verheugd over de ondertekening van het Vijflanden Verdrag te Brussel op 17 
Maart 1948, omdat zij overtuigd is dat deze overeenkomst de Belgische belangen dient en aan een 
werkelijke noodzakelijkheid beantwoordt. De tekst van het Verdrag werd in de schoot van uwe Commissie 
grondig besproken om de draagwijdte van de wederzijdse verplichtingen te kennen en te meten en om de 
mogelijkheid door het Verdrag geboden nader te onderzoeken.

Het ontwerp van wet, reeds door de Senaat aanvaard — waarbij de goedkeuring wordt verleend opdat het 
Verdrag volledige uitwerking zou hebben, — werd met elf stemmen tegen één en bij één onthouding door 
uwe Commissie aangenomen.

***

Het Brussels Pact biedt duidelijk alle kenmerken eigen aan een regionale overeenkomst; het werd in 
volledige overeenstemming met het Handvest der Organisatie der Verenigde Naties opgevat en uitgewerkt. 
Geen enigszins steekhoudende critiek kan : dienentwege op het Verdrag worden uitgebracht. Het is 
werkelijk een Verdrag van solidariteit en wederzijdse hulpverlening.

Door de loop der gebeurtenissen dezer laatste jaren in Europa heeft de vroeger gevoerde 
zelfstandigheidpolitiek haar grondslag verloren, en thans moet de internationale organisatie de kans op vrede 
helpen te vermeerderen. Na de verplichtingen welke België reeds op zich heeft genomen door de 
ondertekening van het Handvest der Verenigde Naties, betekent de onderschrijving van het Verdrag van 
Brussel het aanvaarden van en het verlenen van nieuwe waarborgen.

De uitbouw en de ontwikkeling der organisatie van de Vrede en de Veiligheid vorderen immers traag en de 
waarborgen die zij tot hiertoe aan landen gelijk België bieden, schijnen verre van afdoende te zijn. Het is 
dan ook begrijpelijk dat ons land, benevens andere, door een aanvullende regeling van louter defensieve 
aard, binnen het kader van het Handvest zijn eigen veiligheid zoekt te verhogen.

Een lid van de Commissie drukt als zijn mening uit dat het Verdrag deze verwachting niet zal vervullen en 
niet zal bijdragen tot de bevestiging van de vrede.

***

Buiten de wederzijdse bijstand in het geval hoge Verdragsluitende partijen dat zij op sociaal gebied nauw 
zullen samenwerken om de levensstandaard van haar volken te verhogen. Ook verplichten de landen er zich 
toe om de geestelijke en culturele waarden die ten grondslag liggen aan hun gemeenschappelijke Westerse 
cultuur in ere te houden, te bevorderen en de diepere betekenis er van nog beter ingang te doen vinden bij 
hun volken.

***

Een der essentiële bepalingen van het Verdrag mag stellig wel artikel l worden geheten, waarbij de Vijf 
Landen er zich toe verbinden een nauwe coördinatie van hun economische politiek tot stand te brengen. De 
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tekst is zó duidelijk en zó bindend tevens, dat hij zware — en naar onze mening — heilzame verplichtingen 
oplegt. Indien wij willen ontsnappen aan de economische versmachting, dan moeten de landen van het 
Westen, en wij voegen er trouwens bij ook deze van Amerika en van Midden- en Oost Europa, een breder 
handelsverkeer mogelijk maken; daartoe zijn financiële en commerciële maatregelen nodig. Hier moeten de 
Vijf Landen het initiatief nemen van een durvende, verreziende economische politiek die trouwens ook de 
vredeskansen in de wereld zal vermeerderen.

De zoeven aangestipte verbintenissen maken een geheel uit. Een lid van de Commissie heeft terecht doen 
opmerken, dat zij tevens aansloten bij en verantwoord waren door de hoge doeleinden in de inleiding van het 
Verdrag aangekondigd. Deze verbintenissen echter zullen slechts in feite kunnen uitgevoerd worden en haar 
uitvoering zal slechts vruchten dragen, in de mate dat de Consultatieve Raad voorzien in artikel 7 doelmatig 
werken zal en de beloften, in het Verdrag gelegd, in verwezenlijkingen zal weten om te zetten. De rol van dit 
organisme is uiterst belangrijk en de door hem te volgen procedure moet snelle actie toelaten. Daar zal het 
bewijs moeten geleverd van de mogelijkheid voor twee grote mogendheden en voor drie kleinere Staten — 
deze drie reeds onderling in economisch opzicht verbonden — om een stevige associatie van belangen te 
vestigen. Daar zullen de Vijf Landen gedurig op de hoogte dienen gehouden van elkaars toestanden, van 
ieders inzichten. Daar zal aan waarachtige gemeenschappelijke politiek, ten bate van het algeheel, hoeven 
gedaan. Daar zullen echte Staatslieden de hoop van tientallen millioenen staatsburgers trachten te vervullen. 
Uwe Commissie wisselde van gedachten omtrent de lichamen die in het leven zouden dienen geroepen om 
een doelmatig optreden van de Consultatieve Raad te verzekeren : permanente organen dienen daartoe 
opgericht.

***

Bij de bespreking van artikel 9 van het Verdrag werd duidelijk onderstreept, dat de toetreding van andere 
Staten de eenstemmigheid van de vijf ondertekenaars vooraf vereist en dat deze alle voorwaarden, waarvan 
de toetreding afhankelijk zal gemaakt, eenstemmig zullen hebben te bepalen.

Dit verslag  werd goedgekeurd met 10 stemmen tegen 2 en 1 onthouding.

De Verslaggever, 
A.-E. DE SCHRYVER.

De Voorzitter, 
Fr. VAN CAUWELAERT.

(1) Samenstelling van de Commissie : de teer Van Cauwelaert, voorzitter; de heren. Beelen, Carton de Wiart, De Schryver, De 
Vleeschauwer, Gilson, Janssens (Arthur), Maes, Merget, Moyer-soen, Vaes. — Blume-Grégoire (Mevr.), Bohy, Buset, Fayat, Hoü-
siaux, Meysmans, Piérard, Van Eynde. — Demany, Van. Hoorick. — Devèze, Rey. 
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