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Algemeen 

Het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg 
van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inza-
ke de vernietiging van deze wapens van 10 april 1972 (Trb. 1972,142) legt de 
daarbij aangesloten Staten een aantal verplichtingen op welke alle beogen 
bij te dragen tot de verwezenlijking van de met het verdrag beoogde doel-
stellingen. De uit de artikelen II en III voortvloeiende verplichtingen, te weten 
het vernietigen of aanwenden voor vreedzame doeleinden van bestaande 
voorraden biologische wapens en daartoe bestemde biologische agentia en 
het tegengaan van proliferatie van deze stoffen en wapens, kunnen recht-
streeks toepassing vinden en behoeven geen verdere uitvoering in de legi-
slatieve sfeer. De effectuering van de in artikel IV bedoelde verplichting 
vraagt daarentegen wel om uitvoeringswetgeving. Het verbieden of verhin-
deren van de ontwikkeling, produktie, aanleg van voorraden, verwerving of 
het bezit van de agentia, toxines, wapens, uitrusting en verspreidingsmidde-
len genoemd in artikel I van het verdrag, vereist voorzieningen in de nationa-
le strafwetgeving aan de hand waarvan over concrete gevallen kan worden 
geoordeeld. 

Het verdrag beoogt niet, dat een legitiem gebruik van de vele soorten pro-
dukten waarop het betrekking heeft aan banden wordt gelegd. Evenmin 
heeft het ten doel de ontwikkeling van nieuw te ontdekken biologische agen-
tia en toxines te belemmeren. De tekst van de verdragsbepaling geeft uit-
drukkelijk aan, dat het in de nationale wetgeving te stellen verbod beperkt 
zal dienen te zijn tot ontoelaatbare toepassingen. De grens van het toelaat-
bareis, voor wat de produktie en het bezit van de agentia en toxines betreft, 
gezocht in de soort van de stof en de hoeveelheid waarin deze beschikbaar is 
en, voor wat de produktie en het bezit van wapens en verspreidingsmidde-
len betreft, in de bestemming daarvan. 

Wat het soort stof betreft moet worden opgemerkt, dat voor zover bekend 
tot op heden biologische agentia altijd voor vreedzame doeleinden aan te 
wenden zijn. Niettemin moet er rekening mee worden gehouden dat in de 
toekomst bepaalde soorten pathogene biologische agentia worden ontdekt, 
ontwikkeld of vervaardigd, die niet tot enig vreedzaam doel kunnen worden 
aangewend en die aldus door het verdrag worden bestreken. Voor de beant-
woording van de vraag wanneer een bepaalde hoeveelheid stof niet meer 
voor vreedzame doeleinden kan worden gerechtvaardigd geeft het verdrag 
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geen aanknopingspunten. Bij de beoordel ing van dit cr i ter ium ware te be-
denken, dat de behoeften aan bepaalde hoeveelheden biologische agentia 
voor vreedzame doeleinden van land tot land zullen verschi l len, naar gelang 
de plaatselijke kl imatologische, epidemiologische en andere omstandighe-
den, alsmede naar gelang de ontwikkel ing van de industr iële en weten-
schappeli jke bedri jv igheid op microbio logisch gebied. Wat dat laatste be-
treft speelt een rol , dat het voor de industriële bedr i jv igheid niet nodig is m i -
cro-organismen als hier bedoeld voor een lange periode in levende of diep-
gevroren toestand in grote hoeveelheden op te slaan. Daartoe zou alleen uit 
mil i tair oogpunt behoefte kunnen bestaan. 

Er bestaan geen typische biologische wapens. Vandaar dat het verbod van 
de verspreid ingsmiddelen van biologische agentia zich richt op de daaraan 
gegeven bestemming. Die bestemming kan slechts bli jken uit de bedoel in-
gen dan degene die over deze verspreid ingsmiddelen beschikt. 

Artikel IV van het verdrag ver langt nu, dat de verdragspart i jen «alle nodige 
maatregelen» nemen o m de ontwikkel ing, produkt ie, aanleg van voorraden, 
verwerv ing of het bezit van de agentia, toxines, wapens, ui t rust ing en ver-
spreid ingsmiddelen, die onder de werk ing van het verdrag val len, te verbie-
den en te verhinderen. Welke maatregelen dat zijn zegt het verdrag niet, 
maar uit de woorden «verbieden en verhinderen» vloei t voort dat enerzijds 
een strafrechteli jke norm dient te worden vastgesteld, waardoor overtredin-
gen van een sanctie worden voorzien, en anderzijds een stelsel van toezicht 
mogel i jke dreigende overtredingen constateert en kan voorkomen. Wat de 
laatste betreft zou kunnen worden gedacht aan een wettel i jk stelsel, waar in 
de ontwikkel ing, de produkt ie, de aanleg van voorraden, de verwerv ing en 
het bezit van de stoffen en apparatuur waarop het verdrag betrekking heeft 
aan het vereiste van een vergunning word t gebonden. 

Overweging van die gedachte heeft tot de conclusie geleid, dat in deze 
wet niet in een specifiek vergunningenstelsel ware te voorzien. Daarbij is on-
derkend, dat ter bescherming van andere belangen dan die welke de onder-
havige ui tvoer ingswet beoogt vei l ig te stellen, met betrekking tot b io logi-
sche agentia reeds onderscheidene wettel i jke regelingen bestaan - te den-
ken valt onder meer aan het terrein van de geneesmiddelen, waaronder sera 
en vaccins, en aan de bestr i jd ingsmiddelen - waarbi j produkt ie en aflevering 
van biologische agentia aan een vergunningenstelsel zijn onderworpen. Van 
de op deze terreinen reeds bestaande controles kan bij het toezicht op de na-
leving van de ui tvoer ingswet goed gebruik worden gemaakt. Een afzonder-
lijk daarnaast in te voeren vergunningenstelsel zou om een aanzienlijke en 
deels dubbele administrat ie vragen en een extra belasting voor de betrokken 
overheidsdiensten met zich meebrengen, die niet in verhouding staat met 
de waarschi jnl i jkheid waarmee op grond van de aan het bi jzondere vergun-
ningenstelsel inherente administrat ieve controle een overtreding van de 
door het verdrag verboden gedragingen zal worden geconstateerd. Voorts 
zou een vergunningenstelsel dat dan ook de laboratoria, in gebruik bij we-
tenschappeli jke instel l ingen zou raken, zich moeil i jk verdragen met de vr i j -
heid van wetenschappel i jk onderzoek. 

Daarbij komt nog, dat sterk moet worden betwij feld of degenen, die van 
zins zijn de door het verdrag verboden handel ingen te verr ichten, ook een 
vergunning zouden aanvragen of zich zouden melden. En ten slotte is niet 
gebleken dat enig ander land het nodig heeft geoordeeld ter ui tvoer ing van 
dit verdrag een bijzonder vergunningenstelsel in het leven te roepen. 

Het wetsontwerp kiest dan ook voor een andere benadering. Wat de pre-
ventieve kant van de zaak aangaat word t voorgesteld een speciaal team van 
deskundige toezichthoudende ambtenaren te belasten met de controle op 
de ontwikkel ing, de produkt ie, etc. van biologische agentia (artikel 1, tweede 
lid). De toezichthoudende ambtenaren zullen met toepassing van artikel 17, 
eerste l id, van de WED tevens als opspor ingsambtenaren kunnen worden 
aangewezen door de Minister van Justi t ie in overeenstemming met de an-
dere Ministers, wie het aangaat. Aan de hand van de bevindingen van de 
toezichthoudende ambtenaren kan de verantwoordel i jke Minister in een 
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concreet geval interveniëren, door middel van het uitvaardigen van een ver-
bod tot (verdere) ontwikkeling, produktie, het in voorraad hebben, het ver-
werven of het bezit van een bepaald biologisch agens of toxine of een be-
paalde hoeveelheid daarvan. Bij zijn verbod zal hij aangeven op welke wijze 
en binnen welke termijn de desbetreffende stof zal moeten zijn vernietigd. 
Overtreding van dat verbod levert een strafbaar feit op (artikel 2). Daarnaast 
bevat het wetsontwerp twee strafrechtelijke normen, welke de ontwikkeling, 
produktie etc. van de stoffen en apparatuur ook zonder voorafgaand minis-
terieel verbod strafbaar stellen, wanneer de dader weet of moet vermoeden, 
dat deze de door het verdrag verboden bestemming hebben (artikelen 3 en 
4). Door onderbrenging van de wet in de Wet op de economische delicten 
worden het sanctiestelsel en het opsporings- en vervolgingsregime daarvan 
toepasselijk (artikel 8) (vgl. de Titels II en III van de WED). 

Artikelen 

Artikel 1 

De stoffen die onder de werking van het verdrag vallen zijn biologische 
agentia en toxines. In de voorgestelde definitie hebben de onderdelen a en b 
van artikel 1 betrekking op biologische agentia en onderdeel c op toxines. 
Gemakshalve zijn ze voor de toepassing van de wet alle begrepen onder de 
benaming «biologische agentia». De omschrijving onder a en b in verband 
met de zinsnede aan het slot van de definitie sluit zoveel mogelijk aan bij de 
definitie van biologische strijdmiddelen, gegeven in een rapport van de Se-
cretaris-Generaal van de Verenigde Naties van 1 juli 1969 (zie publikatie nr. 
97 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder de titel «Chemische en 
bacteriologische (biologische) wapens»). Zij omvat bacteriën, rickettsiën, 
schimmels en virussen, doch sluit insecten uit. Bij de omschrijving onder c 
was het onvermijdelijk het terrein te betreden van de chemische strijdmid-
delen, waarvan het verbod nog onderwerp van internationaal overleg uit-
maakt. Onderde definitie vallen ook toxines die in het concrete geval langs 
chemische weg zijn vervaardigd. Aan de stof zelf is nl. de produktiewijze er-
van niet in alle gevallen te onderkennen. 

In het tweede lid, gelezen in verband met artikel 6, wordt uitvoering gege-
ven aan de door artikel IV van het verdrag verlangde regeling voor de pre-
ventieve controle. Voor aanwijzing als toezichthoudend ambtenaar zouden, 
voor zover thans is te voorzien, onder meer in aanmerking komen de ambte-
naren belast met het toezicht op de Wet op de geneesmiddelenvoorziening, 
op de Wet op de sera en vaccins, op de Bestrijdingsmiddelenwet en op de 
thans nog in voorbereiding zijnde Diergeneesmiddelenwet. 

Artikel 2 

Artikel 2 vormt het verlengstuk op de toezichthoudende activiteit. De strek-
king van deze bepaling kreeg in het algemeen gedeelte reeds enige toelich-
ting. Het artikel gaat ervan uit, dat het mogelijk is aan de hand van de soort 
of de hoeveelheid van bepaalde biologische agentia tot het oordeel te ko-
men dat deze onder de omstandigheden van het moment niet gerechtvaar-
digd worden voor profylactische, beschermende of andere vreedzame doel-
einden. Dat oordeel kan slechts tot stand komen aan de hand van een margi-
naliteitstoetsing en is afhankelijk van een groot aantal factoren, die alle vari-
abel kunnen zijn. Komt de Minister die het aangaat echter tot het oordeel dat 
in een concreet geval er sprake is van een zodanige ontwikkelingsproduktie, 
etc. van biologische agentia, dat deze geëigend zijn om als strijdmiddel te 
dienen en vaardigt hij een verbod tot verdere ontwikkeling, produktie etc. 
uit, dan kan bij overtreding van dat verbod de desbetreffende stof in beslag 
worden genomen zonder dat iets omtrent de bedoelingen van de bezitter 
van de stof behoeft te worden vastgesteld. Op de Minister berust echter wel 
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de bewijslast, dat hij gegronde redenen had voor het uitvaardigen van zijn 
verbod. Te dien behoeve bevat het tweede lid een interpretatierichtlijn, vol-
gens welke de Minister bij het vormen van zijn oordeel kan afgaan op de 
soort of de hoeveelheid aangetroffen stof. Tegen een ministerieel verbod, 
dat schriftelijk moet worden gegeven of, indien het spoedshalve mondeling 
is gegeven, schriftelijk moet worden bevestigd, kan in beginsel beroep wor-
den ingesteld krachtens de Wet administratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. 

Artikel 3 

Dit artikel stelt de dader strafbaar die wist of moest vermoeden dat de stof-
fen waren bestemd om als strijdmiddel te worden gebruikt. Die strafbaar-
heid bestaat ook zonder dat tevoren een ministerieel verbod als bedoeld in 
artikel 2 is uitgevaardigd. De bepaling heeft, naast artikel 2, een zelfstandig 
bestaansrecht omdat op grond van dit artikel ook deelnemers of medeplich-
tigen aan het daarin omschreven strafbare feit, die zelf niet de beschikking 
hebben over de bedoelde agentia (bij voorbeeld de opdrachtgever of de im-
porteur of exporteur) strafrechtelijk aansprakelijk zijn. Het bewijs van de we-
tenschap of het vermoeden dient door het openbaar ministerie te worden 
geleverd. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn. Eventuele bewijsproblemen zijn 
echter geen aanleiding om door omkering van de bewijslast af te wijken van 
een beginsel van het Nederlandse strafprocesrecht. Indien de verdachte ont-
kent zal het bewijs van de wetenschap of het vermoeden moeten worden 
ontleend aan diens administratie. Daartoe bestaan ruime opsporingsbe-
voegdheden. 

Artikel 4 

Ten aanzien van de wapens, uitrusting of verspreidingsmiddelen geldt 
een zelfde regime als voor de biologische agentia onder artikel 3. Er is geen 
reden ten aanzien van deze apparatuur een bezitsverbod in het leven te roe-
pen als voor de agentia geldt op de voet van artikel 2. Immers, de versprei-
dingsinstrumenten zijn, zonder de munitie (de agentia) ongevaarlijk. Alleen 
het bezit te kwader trouw behoeft strafrechtelijke aanpak. 

Artikel 5 

Dit artikel stelt verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer impera-
tief. Een zelfde bepaling bevat bij voorbeeld artikel 13a van de Opiumwet. Zij 
vloeit voort uit de verdragsverplichting het bezit van de agentia, toxines, wa-
pens, uitrusting en verspreidingsmiddelen genoemd in artikel I van het ver-
drag te verhinderen. Een facultatieve oplegging van de verbeurdverklaring 
of onttrekking aan het verkeer komt niet voldoende aan de stringente ver-
dragsverplichting tegemoet. 

Artikel 6 

De redactie van dit artikel sluit aan bij vergelijkbare bepalingen uit een 
groot aantal andere wetten. De toezichthoudende ambtenaren, die uiteraard 
in hoge mate ter zake deskundig zullen moeten zijn, kunnen zich toegang 
verschaffen tot plaatsen, waar met microbiologische agentia wordt gewerkt, 
zoals de laboratoria van fabrieken en van wetenschappelijke instellingen, 
ook zonder dat er sprake is van een vermoeden dat de verdragsverboden 
zouden worden geschonden. Deze bevoegdheid strekt zich ten behoeve van 
de toezichthoudende taak niet uit tot woningen. 
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Artikel 7 

Artikel 7 bevat de met het oog op de Wet openbaarheid van bestuur in mo-
derne wetgeving gebruikelijke bepaling betreffende de geheimhouding van 
vertrouwelijke gegevens. Aan een dergelijke bepaling bestaat behoefte, om-
dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat niet alleen 
ambtenaren, die reeds krachtens artikel 59 van het Algemeen Rijksambtena-
ren Reglement een geheimhoudingsplicht hebben, maar ook niet-ambtena-
ren bij de uitvoering van deze wet worden betrokken (bij voorbeeld RVO/ 
TNO). 

Artikel 8 

Door de in deze wet omschreven strafbare feiten op te nemen in de lijst 
van artikel 1 van de Wet op de economische delicten worden de bijzondere 
bepalingen van die wet ten aanzien van de toepasselijke straffen en maatre-
gelen en de aanwijzing en bevoegdheden van opsporingsambtenaren van 
toepassing. Daaromtrent behoeven dan ook in deze wet geen verdere voor-
zieningen te worden getroffen. Naar de mening van de ondergetekenden 
rechtvaardigt de in deze wet bestreken materie de toepasselijkheid van de 
Wet op de economische delicten; de verbodsbepalingen, zeker waar die zich 
richten op de produktie, het in voorraad hebben of het verwerven van biolo-
gische agentia, beogen immers bepaalde economische bedrijvigheden te-
gen te gaan. De in de artikelen 2,3 en 4 bedoelde strafbare feiten behoren 
o.i. thuis in de zwaarste categorie van economische delicten, die met gevan-
genisstraf van ten hoogste zes jaren en een geldboete van ten hoogste 
f 100000 dan wel het viervoud van de waarde van de zaken waarmee of met 
betrekking tot welke het delict is begaan. Overtreding van het voorschrift 
van artikel 6, tweede lid, levert het strafbare feit van artikel 184 van het Wet-
boek van Strafrecht op. 

Artikel 9 

In het algemeen gedeelte van deze toelichting is gemotiveerd waarom ter 
uitvoering van het verdrag in de Nederlandse wetgeving is afgezien van het 
in het leven roepen vaneen bijzonder vergunningenstelsel of van een mel-
dingsplicht. Het moet echter niet ondenkbaar worden geacht, dat de ontwik-
keling van de wetenschap en van de technologie in de komende jaren ertoe 
noopt de thans gekozen vorm van de uitvoeringswet te herzien. Met het oog 
daarop wordt aan het slot van het tweede lid aan de wet slechts een beperk-
te geldingsduur toegekend. Voordat de daarin opgenomen termijn is ver-
streken, zal de wetgever moeten uitmaken, of het thans gekozen stelsel nog 
adequaat is en verdere gelding kan krijgen, dan wel dient te worden vervan-
gen door een ander stelsel. 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 

De Minister van Landbouw en Visserij a.i., 
W.AIbeda 

De Ministervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
L. Ginjaar 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
C. A. van der Klaauw 

De Minister van Defensie a.i., 
A. A. M. van Agt 
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