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A. INLEIDING 

Algemeen 

De leden van de PvdA stemden van ganser harte in met het onderhavige 
verdrag. Op zich beschouwd achtten zij het feit dat zulk een verdrag kennelijk 
nodig is om zich beschaafd noemende landen - wel l icht - af te houden van 
de ontwikkel ing van dit soort wapens reeds een bewijs van de perversiteit 
van het denken waartoe de wapenwed loop heeft geleid. Kennelijk zal geen 
middel om mensen te verniet igen onbeproefd worden gelaten als geen ex-
pliciet verbod is geformuleerd. Men kan slechts hopen dat die staten die niet 
uit eigen inzicht de ontwikkel ing van dit soort wapens verwerpen en nalaten 
zich wèl aan een verdrag ter zake gelegen zullen laten l iggen. Dat zulks strikt 
gebeurt is een van de eerste verantwoordel i jkheden van de politieke leiders 
van de staten die het verdrag hebben goedgekeurd. Deze moeten zich in-
dr ingend met het wapenbeheersingsbeleid bezighouden. 

De leden hier aan het woord vroegen zich af of zulks in Nederland in vo l -
doende mate gebeurt. De gebeurtenissen rond de Pakistaanse atoomgeleer-
de Khan hadden hen geschokt. Ook in het buitenland was men perplex over 
de onachtzaamheid en het gebrek aan verantwoordel i jkheidsbesef dat in Ne-
derland ten toon was gespreid. Deze leden zouden graag vernemen of de 
controleprocedures die in ons land gelden met betrekking tot wapenontwik-
keling streng genoeg zijn gedefinieerd en dienovereenkomstig worden ten 
uitvoer gelegd. Ook zouden deze leden gaarne een categorische verklaring 
van de Regering ontvangen met betrekking tot de vraag of in ons land ooit 
onderzoek met betrekking tot biologische en toxinewapens heeft plaatsge-
vonden. 

De leden van de CDA-fractie onderschreven vanzelfsprekend geheel de 
doelstel l ing van de beide wetsontwerpen. Alle pogingen die internationaal 
in het werk worden gesteld om tot wapenbeheersing te geraken, moeten 
door en vanuit Nederland krachtig worden ondersteund. 

De leden van de CDA-fractie realiseerden aich intussen goed, hoe ingewik-
keld het is om ter zake tot sluitende regelingen te komen. In feite biedt dit 
verdrag daarvan een voorbeeld. Wel iswaar wijzen de clausules erop dat par-
t i jen vr i jw i l l ig op zich nemen o m bestaande wapens te verniet igen en komt 
mede aldus de ui tbreiding van het Protocol van Genève uit 1925 tot stand, 
waarvan één van de gevolgen is dat verdere ontwikkel ing van biologische 
wapens word t stopgezet. Aan de andere kant is de regel ing, zoals ook de 
memor ie van toel icht ing aantoont, niet slui tend, zodat er voldoende ruimte 
overbl i j f t voor ondertekenende parti jen om zich aan de verpl icht ingen te 
onttrekken. Het ontbreken van sancties en de gri l l ige paden van de technolo-
gische ontwikkel ing staan voor deze ruimte borg. Niet temin moet langs deze 
weg worden geopereerd, aldus de leden van de CDA-fractie, omdat ook klei-
nere resultaten in de gewenste r ichting positief moeten worden beoordeeld. 

De VVD-fractie had met instemming kennis genomen van de beide wets-
ontwerpen, omdat in het verdrag en dus ook in de ui tvoeringswet «het zijn 
of niet zijn van de mensheid» en de bescherming van de mensheid tegen 
dreigende verniet iging centraal staan. 

De fractie van D'66 was verheugd dat de Regering eindelijk het onderhavi-
ge verdrag ter goedkeuring aan het parlement had voorgelegd. Deze leden 
deelden de mening van de Regering dat het verbod van de ontwikkel ing, de 
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produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en 
toxinewapens een duidel i jke versterking betekent van het Protocol van Ge-
nève van 1925, waarbi j het gebruik van dergeli jke wapens ten t i jde van oor-
log werd verboden. 

In de memor ie van toel icht ing bij de ui tvoer ingswet word t gesteld, dat er 
geen typische biologische wapens bestaan. Hoe moeten de leden van de 
fractie van D'66 deze uitspraak verstaan in het licht van de in het verdrag ge-
bruikte terminologie? 

In verband met de werk ing van de «biologische wapens» zouden genoenv 
de leden het oordeel van de Regering op prijs stellen over de uitspraak van 
de Tsjechische microb io loog Ivan Malèk, die stelt dat de bedreiging van deze 
wapens groter is dan die van chemische en kernwapens vanwege de ver-
houdingsgewijze makkelijke produkt ie. 

De leden van de SGP-fractie namen met belangstel l ing en grotendeels 
met instemming kennis van de wetsontwerpen. Wat er ook zij van de verder-
felijke ui twerking van de moderne conventionele en nucleaire wapens, deze 
leden onderschreven in dezen de mening van de Regering dat geen enkel 
mil i tair voordeel of welke andere reden ook, ooit het gebruik van biologische 
wapens zou kunnen rechtvaardigen. Welke verschil len zijn overigens aan-
wijsbaar in vergel i jk ing met nucleaire wapens op het punt van selectief ge-
bruik en afschuweli jke ui twerking onder de burgerbevolking? 

Naar de mening van de leden van de CPN-fractie vormt het verdrag, dat nu 
ter goedkeuring word t voorgelegd een bescheiden, maar belangri jke stap bij 
de terugdr inging van de bewapeningswedloop, vooral ook omdat het ge-
richt is op het verniet igen van een gruwel i jk soort wapentu ig : de biologische 
wapens, die gericht zijn op massale verniet iging van de mens. 

Ziet de Regering mogel i jkheden tot een initiatief tot verbod van de ver-
vaardiging van het neutronenwapen in een apart soortgeli jk verdrag? 

De GPV-fractie achtte het juist dat de Regering goedkeuring vraagt van het 
verdrag. Dit lid had met belangstel l ing kennis genomen van de beschri jv ing 
van de moeizame tots tandkoming van het verdrag. Met de Regering achtte 
dit lid het belang van dit verdrag vooral gelegen in het feit dat het het eerste 
waarl i jke ontwapeningsverdrag kan worden genoemd. 

De positie van Nederland 

Naar het de leden van de PvdA-fractie voorkwam kan men het onderhavi-
ge verdrag typeren als een halteplaats op de snel bergafwaarts voerende 
weg van de bewapeningswedloop. Zij meenden dat Nederland zich tot het 
uiterste moest inspannen om dit soort halteplaatsen te creëren. Helaas 
moesten zij uit het feit dat Nederland een van de laatste landen zou zijn dat 
dit verdrag zou goedkeuren, afleiden dat Nederland op dit gebied niet voor-
op liep maar achteraan sjokte. Zij zouden gaarne verklaard kr i jgen, waarom 
het bijna acht jaar had geduurd voor de Regering dit verdrag aan de Staten-
Generaal ter goedkeuring had aangeboden. Met de ernst en het belang van 
het onderwerp leek hun deze gang van zaken allerminst in overeenstenv 
ming. Was het niet hoognodig , zo vroegen deze leden, om meer mankracht 
en energie voor ontwapeningsvraagstukken beschikbaar te stellen? 
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Het bevreemdde ook de leden van de CDA-fractie dat de Regering eerst na 
verloop van zo'n lange periode dit verdrag ter goedkeuring aan de Staten-
Generaal voorlegt, precies vijf jaar na de inwerkingtreding. Zij vroegen de 
Regering welke juridische problemen toch een eerdere goedkeuringsproce-
dure in de weg hebben gestaan, terwijl zij eveneens benadrukten dat de ge-
loofwaardigheid van Nederland in het internationale wapenbeheersings-
overleg alleen maar is gediend met een snelle nationale afwikkeling van dit 
soort zaken. 

De leden van de VVD-fractie meenden eveneens dat er wel erg veel tijd is 
verstreken sedert het tot stand komen van het verdrag, te meer daar dit ver-
drag reeds op 26 maart 1975 in werking is getreden. De Regering voert als 
motivering voor deze late overlegging aan dat eerst de juridische problemen 
dienden te worden opgelost bij de totstandkoming van de nationale uitvoe-
ringswetgeving. Aangezien deze uitvoeringswetgeving, welke de Staten-Ge-
neraal is aangeboden met stuk 16024, echteropvalt door bondigheid en 
eenvoud, wilden de leden van de VVD-fractie gaarne nader meegedeeld krij-
gen op welke gebieden de juridische problemen daadwerkelijk bestonden 
en op welke wijze deze daadwerkelijk zijn opgelost. 

De leden van de fractie van D'66 betreurden het zeer dat Nederland pas zo 
laat-v i j f jaar na inwerkingtreding - het verdrag ter goedkeuring aan het par-
lement had overgelegd, juist nu Nederland zelf reeds in 1966 en 1967 op de 
tekortkomingen van het Genève-Protocol had gewezen. Daardoor had Ne-
derland niet als volwaardig lid aan de toetsingsconferentie in Genève in dit 
jaar kunnen deelnemen. Door welke factoren is het veroorzaakt dat het bijna 
8 jaar heeft geduurd eer Nederland, zo veel later dan de meeste andere 
EEG-partners, tot bekrachtiging kan overgaan? 

Het was het lid van de GPV-fractie opgevallen dat in de toelichting slechts 
terloops melding wordt gemaakt van de inbreng van het Koninkrijk in de 
Ontwapeningscommissie te Genève. Op welke wijze neemt het Koninkrijk 
deel aan deze besprekingen, in welke hoedanigheid en met welke ambtelijke 
dan wel technische deskundigheid? Heeft het Koninkrijk een zelfstandige in-
breng of wordt primair gestreefd naar een gezamenlijke NAVO-inbreng? 

Het algemene verschijnsel van de late ratificatie van multilaterale 
verdragen door Nederland 

De fractie van D'66 had de indruk dat de late goedkeuring, vooral van mul-
tilaterale verdragen, door Nederland niet een incidenteel, maar een structu-
reel verschijnsel was. Genoemde leden verwezen in dit verband o.a. naar de 
gang van zaken rond het Europees sociaal handvest en de VN-verdragen van 
1966 inzake politieke en burgerrechten. Ter adstructie of eventueel ter ontze-
nuwing van deze stelling zou de genoemde fractie het op prijs stellen, indien 
de Regering een overzicht zou geven van de data waarop de andere wapen-
beheersingsverdragen, genoemd in de memorie van toelichting, door Ne-
derland waren ondertekend (voor zover van toepassing), van de data waar-
op goedkeuring was gevraagd en wanneer uiteindelijk tot bekrachtiging was 
overgegaan. 

Deelt de Regering overigens de opvatting van de D'66-fractie dat de late 
indiening mede wordt veroorzaakt door de wens tegelijk met de goedkeu-
ringswet eventuele ontwerp-uitvoeringswetten aan het parlement voor te 
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leggen? De Regering had van dit beleid melding gemaakt in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag bij de grondwetsvoorstellen inzake de bui-
tenlandse betrekkingen, 15049 nr. 10, blz. 10. Hoeveel waardering opzich-
zelf ook kan bestaan voor de wens tot een volledige en perfecte uitvoering 
over te gaan, toch rijst de vraag of hiermede onder alle omstandigheden het 
belang van de bevordering van de internationale rechtsorde wordt gediend. 
Een nadere uiteenzetting van het gevoerde en wellicht in de toekomst te vol-
gen beleid inzake goedkeuring, zou de fractie van D'66 dan ook op prijs stel-
len, mede in het licht van de evidente nadelen, zoals in het onderhavige ge-
val het niet kunnen deelnemen als volwaardig lid aan de toetsingsconferen-
tie. 

B. HET VERDRAG 

Artikel I 

Artikel I leek de leden van de VVD-fractie op het eerste gezicht zeer realis-
tisch. Desalniettemin zou men kunnen stellen dat voortgaand onderzoek en 
experimenten op het gebied van profylactische, beschermende of andere 
vreedzame doeleinden toch kunnen leiden tot research naar biologische 
agentia en toxines, welke wèl voor militaire doeleinden kunnen worden aan-
gewend. Dat deze wetenschap voldoende is om in een later stadium in een 
eventueel militair conflict te gebruiken is niet ondenkbaar, vooral omdat 
daadwerkelijke produktie en voorraadvorming wel eens binnen korte ter-
mijn te verwezenlijken kunnen zijn. In hoeverre is gedacht aan een controle-
en verificatiesysteem op een dergelijke ontwikkeling? Is wel eens overwo-
gen een soort meldingsplicht - bij voorbeeld bij de Veiligheidsraad - in te 
stellen voor bewuste dan wel onbewuste nieuwe ontwikkeling van agentia 
en toxines? 

Wat betreft de verklaringen van diverse regeringen dat produktie-installa-
ties voor biologische agentia en toxines inmiddels een vreedzame bestem-
ming hadden gekregen, vroegen de leden van de SGP-fractie of er dan nood-
zakelijkerwijs niet gelijktijdig enorme overcapaciteiten ontstaan waar latent 
een bedreigende werking van uitgaat. Welke mogelijkheden biedt het ver-
drag om tot een afbouw van overtollige produktie-installatieste komen, wat 
toch in overeenstemming zou zijn met de verminderde vraag naar vreedza-
me toepassing? 

De leden van de CPN-fractie zetten vraagtekens achter het feit dat op aan-
dringen van het Koninkrijk als uitzondering op het verbod van artikel I over 
het verbod van bezit en produktie van biologische wapens en toxines, is op-
genomen het bezit van biologische agentia en toxines voor «beschermende 
doeleinden». Daarbij wordt met name ook gedacht aan militaire activiteiten. 
Wordt de betekenis van het verbod niet verzwakt, doordat men de uitzonde-
ringsbepalingen aanzienlijk uitbreidt? Is een scherpe afgrenzing van het be-
grip «beschermende doeleinden» wel mogelijk en bemoeilijkt dit niet de ve-
rificatie van deze verbodsbepaling? Overlappen «profylactische doeleinden» 
en «beschermende doeleinden» elkaar niet in sterke mate? 

De GPV-fractie ontving gaarne antwoord op enkele vragen, die de Advies-
commissie inzake vraagstukken van ontwapening en internationale veilig-
heid en vrede heeft geformuleerd in haar rapport «Maatregelen ter voorko-
ming van biologische en chemische oorlogvoering» (Staatsuitgeverij, 1971, 
blz. 28): 
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Geldt het verbod van artikel I voor alle tegen de mens gerichte B-wapens, 
of betreft het alleen de dodeli jke wapens en niet de irr i terende en buitenge-
vechtstel lende str i jdmiddelen? 

Geldt het verbod ook de B-wapens gericht tegen dieren en planten? 
Geldt het verbod alleen bij internationale gewapende conf l icten of ook bij 

andere gewapende confl icten, zoals burgeroor log, enz.? 
Op blz. 10 van de toel icht ing maakt de Regering meld ing van een voorstel 

van het Koninkri jk en Italië om Artikel X toe te spitsen op de ui twissel ing van 
gegevens die zijn verkregen uit onderzoek voor «beschermende doel-
einden» genoemd in Artikel I. Waarom is dit voorstel niet aangenomen? 
Welke landen (of blokken) hebben zich hiertegen verzet en om welke rede-
nen? 

Artikel IV 

Artikel IV vermeldt de verpl icht ing betreffende te nemen nationale maatre-
gelen. De leden van de VVD-fractie waren belangstel lend naar in format ie 
aangaande het aantal landen dat gevolg heeft gegeven aan de verpl icht ing 
en aangaande de wijze waarop dit is gebeurd. 

Artikelen V en VI 

Leden van de VVD-fractie informeerden in hoeverre het gevaar bestaat dat 
de verif icatie en klachtenprocedure, zoals vermeld in de Art ikelen V en VII, 
gedwarsboomd wordt door het vetorecht in de Vei l igheidsraad. Dit gevaar 
lijkt reëel omdat de Volksrepubliek China reeds met een vetorecht dreigde 
bij een door Joegoslavië, Polen en het Verenigd Koninkri jk opgestelde ont-
werp-resolut ie. In hoeverre bestaat er bereidheid van de zijde van de Volks-
republiek China om partij te worden bij dit verdrag? 

De leden van de D'66-fractie hadden begrepen dat het ontbreken van een 
toereikende klachtenprocedure een centrale rol had gespeeld t i jdens de toet-
singsconferentie en dat een voorstel o m de verif icatie en klachtenprocedu-
res te versterken geen meerderheid had gevonden. Een nadere toel icht ing 
van de Regering ter zake zouden zij zeer op prijs stellen. 

Naar aanleiding van de op blz. 8 van de memor ie van toel icht ing genoem-
de beschermende maatregelen die op zich als mil i tair kunnen worden aan-
geduid, maar die aan de andere kant ook niet voor afschrikking mogen wor-
den gebruikt, vroegen de leden van de SGP-fractie aan welke concrete activi-
teiten hier is gedacht. 

Welke mogel i jkheden ziet de Regering, nu een inhoudeli jke verif icatiere-
gel ing ontbreekt, voor een behoorl i jke naleving waar een klacht nu direct in 
de polit ieke oordeelsvorming word t betrokken? Als er dan al een feiteli jk on-
derzoek word t gelast, welke instanties buiten de Vei l igheidsraad zouden 
daarvoor dan in aanmerking komen? Is niet al te zeer aan de wens van de 
communist ische landen tegemoet gekomen? 

Chemische wapens; artikel IX 

Het was de leden van de PvdA-fractie opgeval len dat de westeli jke landen 
zich in de Ontwapeningscommissie hadden verzet tegen een gezamenli jke 
behandel ing van chemische en biologische wapens. Voor deze gezamenli jke 
behandel ing maakten de communist ische en ongebonden landen zich sterk. 
Het had deze leden bevreemd dat de westel i jke landen een gezamenli jke be-
handel ing hadden afgewezen met een argumentat ie die verwees naar het 
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feit dat biologische wapens nog nooit waren gebruikt en chemische wapens 
we l . Ook het argument dat chemische wapens eerder dan biologische wa-
pens geschikt waren voor gebruik op het slagveld maakte op deze leden niet 
veel indruk. Hoe kon daarin, gelet op de verschrikkingen die chemische wa-
pens reeds hadden teweeggebracht, een reden zijn gelegen om niet tot tota-
le afwijzing te wi l len geraken? 

Ook werd door de westeli jke landen aangevoerd dat de verif icatieregeling 
voor een controle op het verbod van biologische wapens niet zo uitgebreid 
zou behoeven te zijn als voor chemische wapens. De hier aan het woord zijn-
de leden vroegen zich af of het insisteren op zeer gedetai l leerde verificatiere-
gel ingen niet tot gevolgen had geleid tegengesteld aan die welke men voor 
ogen had. Zou men, zo vroegen deze leden zich af, niet kunnen stellen dat 
het voor de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten veel moeil i jker zou zijn om 
zich heden ten dage zo nadrukkelijk op actieve chemische oor logsvoer ing 
voor te bereiden als voor chemische wapens hetzelfde regime zou gelden 
als voor wat betreft biologische en toxinewapens was neergelegd in het on-
derhavig verdrag? 

Deze leden waren bijzonder verontrust over de belangstel l ing die met na-
me in Amerikaanse kringen momenteel aan de dag word t gelegd o m , in re-
actie op wat deze leden beschouwden als Russisch wangedrag ter zake, te 
komen tot een vergrot ing van de capaciteit van de NAVO o m met chemische 
middelen oor log te voeren. Zij zouden gaarne van de Regering horen dat de-
ze zich categorisch tegen de ontwikkel ing, de produktie en de aanleg van 
voorraden van chemische wapens verklaart en zich steeds tegen een ver-
meerder ing van de hoeveelheden van deze wapens zal verzetten. Zij ver-
zochten de Regering zich tot het uiterste te wi l len inspannen om tot een to-
taal verbod van chemische wapens te geraken. 

Wat v indt de Regering van de opvatt ing van generaal Rogers - die zich 
eerder reeds voor de zgn. neutronenbom uitsprak - over de noodzaak om 
meer chemische wapens te produceren teneinde ze in onderhandel ingen te 
kunnen hanteren als zgn. «Bargaining chips»? Deze leden herinnerden eraan 
dat diegenen die eerst wi l len besluiten tot hogere bewapening omdat daar-
na beter over ontwapening gepraat zou kunnen worden dezelfde argumen-
tatie hadden gehanteerd in het debat over de «moderniser ing» van de kern-
wapens van de NAVO. Tot nu toe had het besluit tot moderniser ing echter 
slechts bi jgedragen tot een verslechtering van de verhoudingen tussen Oost 
en West, terwi j l onderhandel ingen verder weg leken dan ooit. 

Uit de memor ie van toel icht ing was de leden van de CDA-fractie gebleken 
dat parti jen niet erin zijn geslaagd om ook de ui tbanning van chemische wa-
pens onder de werking van dit verdrag te brengen. Zijn inmiddels, zo vroe-
gen deze leden, op het gebied van de chemische wapens nog nadere ontwik-
kelingen te vermelden? Waar l iggen op dit punt de problemen? Zet Neder-
land zich in bijzondere mate in dat op dit terrein voor tgang word t geboekt, 
dit mede tegen de achtergrond van de uitspraken van generaal Rogers ter 
zake van chemische wapens aan Russische zijde t i jdens een rede op 19 
maart j l . in Noorwegen? 

De leden van de VVD-fractie informeerden hoe de positie van het Konink-
rijk was ten opzichte van de vraag of de chemische en biologische wapens 
gescheiden of gezamenli jk moesten worden behandeld. De leden van de 
VVD-fractie vroegen zich overigens af, waarop de mening is gebaseerd, dat 
biologische wapens in de praktijk nog geen ernstige bedreiging vormen. 
Hoewel de afschaffing van deze wapens mogeli jkerwijze geen uitgebreide 
verif icatieregeling vereist, is het niet ondenkbaar dat verwerving van deze 
wapens vri j ongemerkt zou kunnen plaatsvinden, terwi j l juist daar controle 
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en verif icatie noodzakelijk zijn. De leden van de VVD-fractie bleven het te-
leurstel lend v inden, dat niet eveneens een verdrag tot verbod van de ontwik-
kel ing, produktie en het in voorraad hebben van chemische wapens tot 
stand is gekomen. 

De leden van de SGP-fractie onderschreven de mening dat er een nauwe 
band bestaat tussen biologische en chemische wapens. Is ook het techni-
sche onderscheid niet aan het vervagen door de z.g. toxines die zowel langs 
biologische als langs chemische weg kunnen worden vervaardigd? Welke 
consequenties heeft dit vervagen voor de wetgeving op het terrein van wa-
penbeheersing en de naleving daarvan? 

Toch vernamen de leden van de SGP-fractie gaarne de mening van de Re-
ger ing over de schatt ingen van verschil lende westerse regeringen waaruit 
zou bli jken dat 15 tot 20 procent van de Sovjet-munit ie chemische wapens 
betreft. Zij verwezen hierbij naar de publikatie van het Stockholm lnternati-
onal Peace Research Institute (SIPRI), The problem of chemical and biologi-
cal warfare. Vol. II. Ook vroegen zij de aandacht voor een artikel in de lnter-
national Herald Tr ibune van 24 januari j l . Daarin werd gesproken over ver-
slagen van overgelopen Afghaanse legerofficieren die spraken van chemi-
sche bommen die Soman bevatten. 

De leden van de CPN-f ractie meenden dat ten onrechte, met name door 
toedoen van de NAVO-landen, de chemische wapens buiten dit verdrag zijn 
gehouden. De beperking tot biologische wapens doet afbreuk aan de beteke-
nis van dit verdrag, ook omdat het niet alt i jd duideli jk is of een bepaalde wa-
pentechniek als biologisch dan wel als chemisch moet worden aangeduid. 

De pleidooien van de zijde van de NAVO-opperbevelhebber Rogers om ar-
senalen van chemische wapens uit te breiden zagen de leden van de CPN-
fractie als een gevaarli jk verschijnsel dat niet veronachtzaamd mag worden. 
Wat is het standpunt van de Regering hieromtrent? 

Hoe staat de Regering tegenover het standpunt zoals dat door de Verenig-
de Staten t i jdens de onderhandel ingen over het verdrag is ingenomen, na-
melijk dat een verbod van chemische wapens niet «doeltreffend» is indien 
de naleving ervan niet op adequate wijze kan worden geverif ieerd? Welke 
mogel i jkheden ziet de Regering om deze barrière uit de weg te ruimen? 

Tegen deze achtergrond hechtten de leden van de CPN-f ractie grote waar-
de aan de ui tvoering van artikel IX van het verdrag, dat vooral onder druk 
van de niet-gebonden landen werd opgenomen. Dit artikel bepaalt dat de 
onderhandel ingen over een doeltreffend verbod van chemische str i jdmidde-
len moeten worden voortgezet. Welke init iatieven zijn er genomen sinds de 
tots tandkoming van dit verdrag om een doeltreffend verbod van chemische 
str i jdmiddelen tot stand brengen? Zijn er door de Nederlandse Regering 
stappen ondernomen om de onderhandel ingen weer op gang te brengen? 

De GPV-fractie had kennis genomen van de redenen waarom het verdrag 
niet van toepassing is ten aanzien van chemische wapens. Zij las dat vooral 
de communist ische landen in de Ontwapeningscommissie hadden gepleit 
voor een behandel ing van biologische en chemische wapens in één verdrag 
(blz. 4, memor ie van toel icht ing). In hoeverre ziet de Regering nog mogeli jk-
heden om in de toekomst te komen tot een internationaal verbod van chemi-
sche wapens? Of meent zij dat een dergeli jke wens niet realistisch kan zijn 
vanwege de grote problemen die zijn verbonden aan de verificatie van de 
naleving van een verbod? 
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De vraag rijst in hoeverre de wensen van de Sovjet-Unie ter zake zich niet 
zouden keren tegen dat land zelf. In een artikel in «Nato's Fifteen Nations» 
van juni/juli 1977 schrijft John Marriott dat de Sovjet-Unie chemische oor-
logsvoering beschouwt als een van de middelen om oorlog te voeren. Elke 
Sovjet-divisie zou een aparte eenheid voor chemische oorlogsvoering bezit-
ten. Deelt de Regering de conclusie die de auteur hieruit trekt dat de NAVO-
landen hier tegenover slechts het gebruik van nucleaire middelen kunnen 
stellen? Wat is het oordeel van de Regering over de conclusie van John Mar-
riott dat chemische wapens zowel in defensief als in offensief opzicht voor-
delen hebben, vooral omdat ze de beslissing tot het gebruik van kernwapens 
een tijdlang kunnen uitstellen? Wat is de reactie van de Regering op het plei-
dooi van de opperbevelhebber van de NAVO, generaal Rogers, om in West-
Europa chemische strijdmiddelen te concentreren ter afschrikking van een 
mogelijke chemische aanval van de Sovjet-Unie (NRC/Handelsblad, 19 
maart 1980)? 

De naleving van het verdrag; artikel XII 

De leden van de PvdA-fractie hadden kennis genomen van beschuldigin-
gen van de Verenigde Staten aan het adres van de Sovjet-Unie over het ont-
wikkelen van biologische wapens in Sverdlovsk. Verwacht de Regering dat 
de in het verdrag voorziene klachtenprocedure in werking zal worden 
gesteld? Hoe kon de regering van de Verenigde Staten met zulke stelligheid 
de schending van het verdrag veronderstellen waar de memorie van toelich-
ting op wetsontwerp 16 024 vermeldt dat er geen typische biologische wa-
pens bestaan? Hoe oordeelt de Regering over de veronderstelling dat het 
hier een illegitieme of illegale produktie van biologische agentia betrof, me-
de gelet op de verklaringen verstrekt door de regering van de Sovjet-Unie? 

De leden van de CDA-fractie vroegen in hoeverre tot op dit ogenblik van 
een positief effect van het verdrag kan worden gesproken. De verdragspartij-
en hebben klaarblijkelijk plechtig toegezegd om alle bestaande wapens die 
onder de werking van het verdrag vallen te vernietigen. Is dit inderdaad ge-
beurd en is dit voor honderd procent te controleren? 

Ook deze leden ontvingen gaarne een nadere toelichting van de Regering 
op de mogelijke ontwikkeling van een bacteriologisch wapen in de USSR, 
zulks mede naar aanleiding van verklaringen van Amerikaanse zijde als zou-
den het afgelopen jaar in Sverdlovsk honderden personen zijn omgekomen 
als gevolg van een explosie in een onderzoekcentrum, waar een dergelijk 
wapen zou worden ontwikkeld. 

Wat de toetsingsconferentie betreft zouden de leden van de fractie van 
D'66 gaarne in de nota naar aanleiding van dit verslag een evaluatie zien op-
genomen, mede betreffende de betekenis van de slotverklaring. 

Deze leden memoreerden dat de VS, het Verenigd Koninkrijk en de Sov-
jet-Unie in 1975 hebben verklaard, dat zij geen biologische wapens (meer) 
bezaten. Welke opheldering kan er in dit verband worden gegeven inzake de 
berichten dat in de buurt van Sverdlovsk in het voorjaar van 1979 een groot 
aantal slachtoffers zou zijn gevallen, mogelijkerwijs als gevolg van verbo-
den bacteriologische (biologische) wapens? 

Volgens artikel XII van het verdrag zal 5 jaar na de inwerkingtreding een 
conferentie belegd worden om de werking van het verdrag te onderzoeken, 
waaronder nadrukkelijk ook begrepen de naleving van de bepalingen over 
onderhandelingen inzake chemische strijdmiddelen. De leden van de CPN-
fractie vroegen wat de resultaten waren van deze conferentie. 
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Op blz. 4 van de toel icht ing maakt de Regering meld ing van de verklar ing 
in 1970 van Canada, het Verenigd Koninkrijk en Zweden dat zij geen biologi-
sche wapens bezaten noch wensten te verwerven. Wat was de reden - zo 
vroeg het l id van de GPV-fractie - dat deze landen dit verklaarden? Was er 
sprake van want rouwen bij anderen ten aanzien van de gezindheid van deze 
landen op het punt van de bacteriologische bewapening? Heeft Nederland 
ook een dergeli jke verklaring afgelegd? Wat was de reden dat het Verenigd 
Koninkri jk op 18 maart 1975 in de Ontwapeningscommiss ie blijkbaar ten 
tweeden male te kennen gaf geen biologische wapens te bezitten? 

De GPV-fractie las op blz. 8 van de toel icht ing dat de Sovjet-Unie op 24 juni 
1975 een verklar ing heeft afgelegd dat zij geen biologische wapens bezat. De 
vraag is evenwel in hoeverre aan deze uitspraak geloof kan worden gehecht. 
In februari 1979 en maart 1980 circuleerden in de westerse pers hardnekkige 
berichten dat honderden inwoners van de Russische stad Sverdlovsk zijn 
omgekomen ten gevolge van een ongeluk bij proefnemingen met bacterio-
logische wapens. Deze fractie zou het op prijs stellen de visie van de Rege-
ring op deze berichten te vernemen. Wi l de Regering, al of niet via de NAVO, 
inl icht ingen verzamelen ten einde ter zake tot een verantwoord oordeel te 
komen? Heeft één van de verdragspart i jen de Sovjet-Unie hierover reeds om 
ophelder ing gevraagd, of een klacht op grond van Artikel VI ingediend? 

Het ontbreken van een verbod van «gebruik» 

Het van Warschau-pact-zi jde zijnde voorgestelde verdrag van 1971 bevat-
te geen verbod van het gebruik van biologische wapens. In de uiteindeli jke 
tekst is dit gebruiksverbod inderdaad niet opgenomen, hoewel de doelstel-
l ing dat iedere mogel i jkheid van gebruik word t ui tgesloten, helder is gefor-
muleerd. Biedt het Protocol van Genève van 1925 formeel inderdaad vo l -
doende zekerheid, zoals de communist ische landen hebben betoogd? 

De leden van de CDA-fractie wensten te weten welke materiële overwegin-
gen bij de desbetreffende landen voorts ertoe hebben bi jgedragen dat een 
gebruiksverbod niet in het verdrag is opgenomen. Heeft een en ander te ma-
ken met de snelheid van de technologische vooru i tgang, zodat een sluitende 
regeling eigenli jk tot de onmogel i jkheden behoort en een dientengevolge 
ontstaand wan t rouwen leidt tot het openhouden van een veil igheidsklep? In 
dit verband zou een permanente begeleiding van het verdrag met het oog 
op aanpassing aan gewijzigde omstandigheden tot de mogel i jkheden beho-
ren. Is dit aan de orde geweest? Kan de Regering te dezen niet een initiatief 
nemen met het oog op versterking van de controle? 

Het feit dat de term «gebruik» niet in het nieuwe verdrag was opgenomen 
gaf de leden van de D'66-fractie aanleiding tot de vraag naar de verhouding 
tot het eerder genoemde Protocol van Genève. 

De leden van de SGP-fractie betreurden het dat de westeli jke landen zich 
uiteindeli jk toch hebben neergelegd bij het n iet-opnemen van een gebruiks-
verbod evenals bij het afzien van een onderzoek naar feiten voorafgaand aan 
de eigenli jke klachtenprocedure. 

Is het wel zo vanzelfsprekend dat de clausule van lid 2 van artikel XIII ook 
in dit toch wel bijzondere ontwapeningsverdrag is overgenomen? Staat de 
opzet van het categorische verbod van biologische wapens dat onder alle 
omstandigheden geldt, zelfs bij wijze van represaille, hieraan niet in de weg? 

Het voorbehoud van vergelding met gelijke middelen dat een aantal sta-
ten bij het Protocol van 1925 heeft gemaakt, verl iest zijn praktische betekenis 
voor die staten die partij worden bij dit verdrag (memor ie van toel icht ing, 
blz. 9). Voor welke staten, zo vroegen de leden van de SGP, blijft dit voorbe-
houd derhalve gelden? 
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Niet-toetreding dóór en voorbehouden van enkele landen 

De leden van de CDA-fractie stelden de vraag waarom Frankrijk zich niet 
bij de verdragsluitende partijen heeft aangesloten. Heeft Frankrijk wel deel-
genomen aan de onderhandelingen? 

Blijkens de bij de toelichting afgedrukte verklaringen maakt de regering 
van de staat Koeweit een voorbehoud dat zover gaat dat de bepalingen van 
het verdrag niet gelden ten opzichte van de staat Israël. Is deze verklaring 
niet in strijd - zo werd uit de VVD-fractie gevraagd - met de algemene 
grondslag van het verdrag? 

De leden van de D'66-fractie stelden de vraag waarom Frankrijk het ver-
drag niet had ondertekend en om welke reden de Bondsrepubliek nog niet 
tot toetreding was overgegaan. 

Waarom heeft het Koninkrijk tijdens de onderhandelingen de kwestie niet 
aan de orde gesteld in hoeverre reserves bij de ratificatie door staten toelaat 
baar zijn? De SGP-leden vroegen zich af in hoeverre de aard van dit wapen-
beheersingsverdrag dat zich categorisch richt tegen biologische wapens 
toestaat deze delicate kwestie aan de algemene regels van het Weense Ver-
drag over te laten. 

Hoe verhoudt zich in dit verband het Zwitserse voorbehoud om eenzijdig 
te beslissen welke wapens, uitrusting of middelen voor verspreiding onder 
de definitie van het verdrag vallen met het categorische Artikel I? Deelt de 
Regering de mening van de regering van de VS dat dit voorbehoud niet pas-
send is? 

Met belangstelling had de GPV-fractie kennis genomen van de opvatting 
van de Regering dat ten aanzien van het essentiële verbod van Artikel I geen 
voorbehoud toelaatbaar is. Zij vroeg in hoeverre dit een vrijblijvende opvat-
ting is van de Nederlandse Regering en welke mogelijkheden de verdrags-
partijen hebben om te verhinderen dat een bepaald land toch ten aanzien 
van Artikel I een voorbehoud maakt. 

In dit verband wilde deze fractie ook graag vernemen of het naar de me-
ning van de Regering mogelijk en toelaatbaar is dat een verdragspartij bij 
het bekrachtigen van het verdrag verklaart de verdragsbepalingen 
niet jegens alle verdragspartijen toe te passen (verklaring Koeweit jegens ls-
raël). In hoeverre is er dan nog sprake van een reële acceptatie van de bepa-
lingen van het verdrag? Deze fractie zou ook de visie van de Regering op het 
eerste voorbehoud van Zwitserland willen vernemen. Accepteert de Rege-
ring dit Zwitserse voorbehoud of maakt zij daartegen bezwaren? 

C. DE UITVOERINGSWET 

De niet-invoering van een vergunningenstelsel 

De bewindslieden merken op dat het verdrag niet beoogt een legitiem ge-
bruik van de vele soorten produkten, waarop het betrekking heeft aan ban-
den te leggen, omdat de verdragsbepaling nadrukkelijk stelt dat het in de na-
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tionale wetgeving te stellen verbod zal dienen te blijven beperkt tot ontoe-
laatbare toepassingen. Deze vraag wordt beantwoord door de aan die agen-
tia en toxines toe te kennen bestemming, hetgeen de leden van de VVD-frac-
tie een juiste aanpak achten. 

Evenzeer kon de VVD-fractie onderschrijven dat in het wetsontwerp is af-
gezien van een vergunningenstelsel omdat een dergelijk stelsel zich moeilijk 
zou verdragen met de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek. Ook zou een 
vergunningenstelsel een aanzienlijke administratie en een extra belasting 
van de betrokken overheidsdiensten met zich brengen, die niet in verhou-
ding staan met de waarschijnlijkheid, waarmee de door het verdrag verbo-
den gedragingen zouden kunnen worden geconstateerd. Bovendien moet 
worden betwijfeld of degenen, die van zins zijn de door het verdrag verbo-
den handelingen te verrichten, een vergunning zouden aanvragen of zich 
melden. Ten slotte merken de bewindslieden terecht op dat geen enkel an-
der land het nodig heeft geoordeeld voor de uitvoering van het verdrag een 
bijzonder vergunningenstelsel in het leven te roepen. 

De D'66-fractie had er eveneens begrip voor dat in de uitvoeringswet niet 
een specifiek vergunningenstelsel was opgenomen. In grote lijnen konden 
deze leden zich met de gegeven motivering ter zake verenigen. Wel zouden 
zij nader willen worden geïnformeerd over het speciale team van deskundi-
ge toezichthoudende ambtenaren, dat werd voorgesteld in verband met de 
preventieve controle, met name over aantal, plaatsing en werkwijze van dit 
speciale team. Hoeveel nieuwe ambtenaren zouden hiervoor worden aange-
trokken? 

De leden van de CPN-fractie vroegen welke mogelijkheden individuele 
burgers of plaatselijke gezagsdragers hebben om een onderzoek naar het 
verwerven of in bezit hebben van een bepaalde biologische agens of toxine 
te bevorderen. Welke mogelijkheden hebben belanghebbenden om tegen 
een beslissing van de Minister in beroep te gaan? 

Geldt de opmerking dat biologische agentia altijd vodr vreedzame doel-
einden aan te wenden zijn ook voor multi-resistente bacteriën? Is het niet no-
dig ten aanzien van de vraag of een bepaalde hoeveelheid stof niet meer 
voor vreedzame of beschermende doeleinden kan worden gerechtvaardigd 
minder vage criteria te stellen? Wat wordt bedoeld met de zin op blz. 6 van 
de memorie van toelichting bij de uitvoeringswet: «Daartoe zou alleen uit 
militair oogpunt behoefte kunnen bestaan»? Wordt daarmee bedoeld het 
opslaan van biologische agentia of toxines voor «beschermende doel-
einden»? 

Artikel 1 

Uit de CPN-fractie kwam de vraag of in artikel 1.1 .c. niet na het woord 
«identieke» moet worden toegevoegd: «en vrijwel identieke». Het is immers 
niet ondenkbaar dat er toxines geproduceerd worden die een iets andere sa-
menstelling hebben, maar dezelfde giftige uitwerking op het menselijke or-
ganisme. 

In de toelichting op artikel 1 wordt een opsomming gegeven van wat be-
grepen wordt onder «biologische agentia». Waarom worden daarbij de vi-
roïden niet genoemd? 

Artikel 2, eerste lid 

De Minister van Landbouw en Visserij (dan wel de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne) kan in overleg en overeenstemming met de Mi-
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nister van Defensie de ontwikkel ing, de produkt ie en het in voorraad heb-
ben, het verwerven of het bezit van biologische agentia verbieden, indien hij 
redenen heeft om aan te nemen dat deze geëigend zijn om als str i jdmiddel 
te worden gebruikt. De Minister behoeft daarbi j niet vast te stellen wat de 
bedoel ingen zijn van de bezitter van die stof. A ldus word t een objectivering 
van het cr i ter ium gehanteerd, gebaseerd op de aard en hoedanigheid van de 
agentia. 

De VVD-fractie kon deze gedachtengang alleszins onderschr i jven. Wel 
miste de VVD-fractie in de redactie van het wetsart ikel het verhandelen van 
de biologische agentia. Zeer wel is nameli jk denkbaar dat iemand agentia 
verhandelt zonder deze zelve te hebben verworven of in het bezit te hebben. 
Tevens kan hierbi j ook worden gedacht aan «het doen verhandelen». 

De leden van de CDA-fractie vroegen of deze bepaling een absoluut ver-
bod inhoudt van wetenschappel i jk onderzoek naar biologische oor logvoe-
r ingsmiddelen. 

Artikel 2, tweede lid 

De VVD-fractie had twee opmerkingen inzake de redactie van de eerste 
zinsnede, die duidel i jk betrekking heeft op de laatste zinsnede van lid 1. In 
dat eerste lid word t echter gesproken van «redenen» hebben om aan te ne-
men dat deze geëigend zijn om als str i jdmiddel te worden gebruikt, terwi j l 
l id 2 spreekt van «reden». Zou het niet logisch zijn ook in lid 2 te spreken van 
«redenen»? Niet duidel i jk is waarom in lid 1 een meervoudsvorm en in lid 2 
een enkelvoudsvorm zou moeten worden gebezigd. De VVD-fractie gaf de 
voorkeur aan de volgende redactie: «redenen als bedoeld in lid 1, laatste 
zinsnede, worden geacht aanwezig te zijn indien ». 

Een andere redactiemogel i jkheid zou zijn dat lid 2 als volgt word t geredi-
geerd: «Biologische agentia worden geacht geëigend te zijn om als str i jd-
middel te worden gebruikt, indien de soort of de aanwezige hoeveelheid on-
der de omstandigheden van het moment niet kan worden gerechtvaardigd 
uit hoofde van profylactische, beschermende of andere vreedzame doel-
einden.» 

Artikel 2, vierde lid 

Hier word t de betrokkene in de gelegenheid gesteld te worden gehoord 
omtrent een uit te vaardigen verbod. Hoe is de structuur van dit «horen» na-
der uit te werken? De VVD-fractie achtte een dergeli jke nadere ui twerking ge-
wenst. 

Met betrekking tot de laatste zinsnede merkte de VVD-fractie op dat het 
duideli jk is dat dit horen achterwege blijft wanneer het te geven verbod geen 
uitstel gedoogt. Zal echter óók, wanneer het verbod word t gegeven zonder 
het horen van de betrokkene, deze daarna nog de gelegenheid kri jgen zijn 
standpunt te mot iveren en zich zo mogeli jk te verdedigen? 

Artikel 3 

Ook ten aanzien van deze bepaling stelde de VVD-fractie dat het gewenst 
is «het verhandelen of doen verhandelen» in de wetstekst op te nemen. 

De VVD-fractie achtte het voorts juist dat de in de artikelen 2 en 3 bedoelde 
agentia alsmede de in artikel 4 bedoelde voorwerpen alsmede de in artikel 7, 
onder 3, van de Wet op de economische delicten bedoelde voorwerpen wor-
den verbeurdverklaard of aan het verkeer onttrokken. Dit is duideli jk een 
aanwijzing aan de economische polit ierechter of de economische meervou-
dige kamer, die een strafzaak te behandelen kri jgt wegens een overtreding 
van de in het wetsontwerp omschreven verbodsbepal ing c.q. "bepalingen. 
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Uiteraard zal deze bepaling geen effect hebben wanneer de Minister ge-
bruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid als omschreven in artikel 2, lid 3. 
Of is het de bedoeling dat ook in dat geval de rechter de door de Minister be-
volen vernietiging alsnog middels zijn vonnis op dit punt sanctioneert? 

Artikel 4 

De leden van de CPN-fractie constateerden dat dit artikel geen bezitsver-
bod formuleert voor wapens, uitrusting of verspreidingsmiddelen die be-
stemd zijn voor het gebruik van biologische agentia. Waarom niet? Zou een 
dergelijk verbod bepaalde risico's niet uitsluiten? 

Artikel 6, eerste lid 

Blijkens deze bepaling wordt aan de ambtenaren als omschreven in het 
tweede lid van artikel 1 van het ontwerp de bevoegdheid gegeven inlichtin-
gen en inzage in de bescheiden te verlangen, goederen aan onderzoek te on-
derwerpen en daarvan monsters te nemen. De VVD-fractie miste in deze 
wetstekst de mogelijkheden van inbeslagneming van bescheiden en goede-
ren c.q. biologische agentia. 

Artikel 6, tweede lid 

Deze redactie is duidelijk, aldus de VVD-fractie. Maar welke sanctie bestaat 
er wanneer de daarin bedoelde persoon niet de volledige medewerking ver-
leent? 

Artikel 8 

De Wet economische delicten is van toepassing verklaard op de betrokken 
wet. De leden van de fractie van D'66 vroegen welke motivering hieraan ten 
grondslag heeft gelegen. Zou het gewone strafrecht ter zake niet van toepas-
sing kunnen worden verklaard? 

Artikel 9, tweede lid 

De VVD-fractie kon onderschrijven dat aan de wet een beperkte geldig-
heidsduur wordt toegekend. In de praktijk zal moeten blijken of het thans ge-
kozen stelsel adequaat is en dient te worden gecontinueerd dan wel moet 
worden verbeterd of gecorrigeerd door een ander stelsel, met andere con-
trolemogelijkheden. 

De voorzitter van de vaste commissie, 
Ter Beek 

De griffier van de vaste commissie, 
De Beaufort 
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