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KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot uit-
voering vanartikel IV van het op 10 april 1972 te Londen, Moskou en Wash-
ington tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de pro-
duktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en 
toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Trb. 1972, 142) 
(Uitvoeringswet verdrag biologische wapens). 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 30 januari 1980 Juliana 

ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het noodzakelijk is regels te 

stellen ter uitvoering van artikel IV van het Verdrag tot verbod van de ontwik-
keling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biolo-
gische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Trb. 
1972,142); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

1. Voor de toepassing van deze wet worden onder biologische agentia 
verstaan: 

a. levende organismen die zich in mens, dier of plant kunnen vermenig-
vuldigen; 

b. uit die organismen verkregen infectueuze bestanddelen, die zich in 
mens, dier of plant kunnen vermenigvuldigen; 
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c. stoffen, die door levende micro-organismen worden geproduceerd, 
met inbegrip van in identieke samenstelling langs chemische weg vervaar-
digde stoffen; 

voor zover die organismen, bestanddelen of stoffen ziekte of dood kun-
nen veroorzaken bij mens dier of plant. 

2. Onze Ministervan Landbouw en Visserij en Onze Ministervan Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne wijzen ieder voor zoveel hem betreft de ambte-
naren aan die met het oog op de uitvoering van deze wet zijn belast met het 
toezicht op de ontwikkeling, de produktie, het in voorraad hebben, de ver-
werving of het bezit van biologische agentia. 

Artikel 2 

1. Onze Minister van Landbouw en Visserij dan wel Onze Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan, na overleg met zijn genoemde 
ambtgenoot en in overeenstemming met Onze Minister van Defensie de ont-
wikkeling, de produktie, het in voorraad hebben, de verwerving of het bezit 
van biologische agentia verbieden, indien hij redenen heeft om aan te ne-
men dat deze geëigend zijn om als strijdmiddel te worden gebruikt. 

2. Er is reden om aan te nemen dat biologische agentia geëigend zijn om 
als strijdmiddel te worden gebruikt indien daarvan de soort of de aanwezige 
hoeveelheid onder de omstandigheden van het moment niet kan worden 
gerechtvaardigd uit hoofde van profylactische, beschermende of andere 
vreedzame doeleinden. 

3. Onze Minister, die een verbod ingevolge dit artikel uitvaardigt, kan 
daarbij voorschriften geven omtrent de wijze waarop en de termijn waarbin-
nen de desbetreffende biologische agentia dienen te worden vernietigd, als-
mede het toezicht waaronder de vernietiging dient plaats te vinden. 

4. Het in het vorige lid bedoelde verbod wordt de betrokkene bij aangete-
kende brief medegedeeld of bevestigd. Alvorens een verbod uit te vaardigen 
wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld te worden gehoord, tenzij 
naar het oordeel van Onze betrokken Minister geen uitstel kan worden ge-
doogd. 

Artikel 3 

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is het een ieder verboden biologi-
sche agentia te ontwikkelen, te produceren, in voorraad te hebben of op eni-
gerlei andere wijze te verwerven of te bezitten, indien hij weet of redelijker-
wijs moet vermoeden dat deze zijn of zullen worden bestemd om als strijd-
middel te worden gebruikt. 

Artikel 4 

Het is een ieder verboden wapens, uitrusting of verspreidingsmiddelen te 
ontwikkelen, te produceren, in voorraad te hebben of op enigerlei andere 
wijze te verwerven of te bezitten, indien hij weet of redelijkerwijs moet ver-
moeden dat deze zijn of zullen worden bestemd om te dienen voor het ge-
bruik van biologische agentia als strijdmiddel. 

Artikel 5 

De in de artikelen 2 en 3 bedoelde agentia, de in artikel 4 bedoelde voor-
werpen, alsmede de in artikel 7, onder e, van de Wet op de economische de-
licten bedoelde voorwerpen worden steeds verbeurd of aan het verkeer ont-
trokken verklaard. Voor het overige zijn de artikelen 33-35 en 36a-36c van 
het Wetboek van Strafrecht van toepassing. 
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Artikel 6 

1. Waar dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is zijn de 
in het tweede lid van artikel 1 bedoelde ambtenaren bevoegd inlichtingen en 
inzage van bescheiden te verlangen, goederen aan onderzoek te onderwer-
pen en daarvan monsters te nemen, alsmede alle niet tot woning bestemde 
plaatsen te betreden en zich daartoe desnoods met behulp van de sterke 
arm toegang te verschaffen. 

2. leder is verplicht om de in het vorige lid bedoelde ambtenaren alle me-
dewerking te verlenen, welke deze met het oog op de vervulling van hun 
taak behoeven. 

Artikel 7 

Een ieder die bij de uitvoering van deze wet de beschikking krijgt over ge-
gevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan tenzij uit hoofde van het 
ambt dat hij bekleedt enig ander voorschrift van toepassing is. 

Artikel 8 

Aan artikel 1, onder 1°, van de Wet op de economische delicten wordt toe-
gevoegd: 

de Uitvoeringswet verdrag biologische wapens, de artikelen 2, eerste en 
derde lid, 3 en 4. 

Artikel 9 

1. Deze wet kan worden aangehaald als «Uitvoeringswet verdrag biologi-
sche wapens». 

2. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de plaatsing in de 
Nederlandse Staatscourant van een mededeling omtrent de nederlegging 
van de akte van bekrachtiging van het Verdrag tot verbod van de ontwikke-
ling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologi-
sche) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens. Zij treedt 
op 1 januari 1990 buiten werking. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Landbouw en Visserij, 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

De Ministervan Defensie, 
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