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NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 
Ontvangen 28 oktober 1980 

Met voldoening hebben ondergetekenden ervan kennis genomen dat de 
leden van de fracties die in het verslag aan het woord zijn gekomen, de on-
derhavige wetsontwerpen met instemming hebben ontvangen. Ook hebben 
zij met belangstelling kennis genomen van de door de meeste fracties ge-
maakte opmerkingen van meer algemene aard, zoals die zijn opgenomen in 
het eerste gedeelte van het verslag. 

A. INLEIDING 

Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben zich afgevraagd of de Ne-
derlandse Regering zich wel voldoende indringend met wapenontwikkelin-
gen bezighoudt. Zij betoonden zich met name geschokt door de gebeurte-
nissen rond de Pakistaanse ir. Khan en de repercussies van deze gebeurte-
nissen in het buitenland. In dat verband vroegen zij of de controleprocedu-
res in ons land betreffende wapenontwikkeling streng genoeg zijn en dieno-
vereenkomstig ten uitvoer gelegd. De ondergetekenden nemen aan dat deze 
leden hier het oog hebben op wapens die hetzij internationaal als verboden 
wapens zijn aangemerkt, hetzij krachtens internationale verplichting niet in 
produktie mogen worden genomen. Wat dat laatste betreft valt te denken 
aan nucleaire wapens en het daarop betrekking hebbende non-proliferatie-
verdrag. Omtrent de met het oog daarop getroffen en nog te treffen contro-
leprocedures moge hier worden volstaan met een verwijzing naar de ka-
merstukken 16082, betreffende het onderzoek in de zaak-Khan. Als internati-
onaal verboden wapens gelden tot dusver nog slechts de biologische wa-
pens. 
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De procedure ter controle op de ontwikkel ing van dat type wapens wordt 
voorgesteld in het wetsontwerp ter ui tvoering van het onderhavige Verdrag. 
Het is thans aan het par lement om zich over de doelmat igheid van de door 
de Regering voorgestelde procedure uit te spreken. 

Dezelfde leden vragen de Regering een categorische verklaring betreffen-
de de vraag of in Nederland ooit onderzoek met betrekking tot biologische 
en toxinewapens heeft plaatsgevonden. In antwoord op dit verzoek kunnen 
ondergetekenden mededelen dat in Nederland op zeer kleine maar nog wel 
verantwoorde schaal onderzoek plaatsvindt in een overheidslaborator ium. 
Dit onderzoek is ui tslui tend bedoeld om beschermende maatregelen te ont-
wikkelen tegen biologische en toxinewapens. 

In antwoord op de vraag van de leden van de D'66-fractie hoe de stell ing in 
de memor ie van toel icht ing dat er geen typische biologische wapens be-
staan, moet worden begrepen in het licht van de in het Verdrag gebruikte 
terminolog ie, merken ondergetekenden op dat de betreffende passage uit-
slui tend betrekking heeft op overbrengingsmiddelen. 

Door dezelfde leden gevraagd naar hun oordeel over een uitspraak van de 
Tsjechische micro-bio loog Ivan Malèk merken ondergetekenden op van me-
ning te zijn dat de bedreig ing van biologische wapens niet groter is dan die 
van chemische en nucleaire wapens. 

De produktie van biologische agentia is gezien de noodzaak van str ingente 
vei l igheidsmaatregelen zeker niet verhoudingsgewi js gemakkeli jker dan die 
van chemische en nucleaire wapens. 

De vraag van de leden van de S.G.P.-fractie over de aanwijsbare verschil-
len tussen nucleaire en biologische wapens op het punt van selectief gebruik 
en afschuweli jke ui twerking onder de burgerbevolking is naar het oordeel 
van de ondergetekenden in zijn algemeenheid niet te beantwoorden, omdat 
een en ander afhankeli jk is van de aard en de omvang van de in te zetten wa-
pens. 

In antwoord op een vraag van de leden van de fractie van de C.P.N., of de 
Regering mogel i jkheden ziet tot een initiatief om te komen tot een verbod 
van het neutronenwapen in een apart soortgeli jk VN-verdrag als het hier aan 
de orde zijnde Verdrag, wi l len ondergetekenden er allereerst op wijzen dat 
de Nederlandse Regering in algemene zin de noodzaak om de kwalitatieve 
nucleaire bewapeningswedloop af te remmen met klem onderschri j f t . Bij het 
vraagstuk van het neutronenwapen gaat het evenwel om een specifiek on-
derdeel van de Oost-West-discussie en over de totale krachtsverhouding 
tussen Oost en West. Behandel ing in het kader van een VN-verdrag is voor 
dit aspect van de nucleaire bewapening niet de aangewezen weg. 

De fracties van de P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D. en D'66 hebben alle kritiek 
geuit op de lange duur welke de opstel l ing van de wetgeving ter goedkeu-
ring en uitvoering van het Verdrag heeft gevraagd, alvorens deze werd inge-
diend bij de Tweede Kamer. Zij vroegen o m een verklaring van deze lange 
duur en informeerden in het bijzonder naar de aard van de juridische proble-
men, die de ui tvoering van het Verdrag heeft opgeworpen. 

In zijn algemeenheid moet de verklaring worden gezocht in het feit dat 
soms aan andere zaken dan de voorbereid ing van de goedkeurings- en uit-
voer ingswetgeving van het Verdrag voorrang gegeven moest worden. On-
danks de ernst en het belang van het Verdrag, hoefde partij worden bij het 
Verdrag niet beschouwd te worden als een zaak van de al lerhoogste urgen-
tie. De Regering meent echter, dat ook wanneer aan de opstel l ing van de on-
derhavige wetgeving de hoogste prioriteit zou zijn ver leend, daarmede toch 
zeker ook geruime t i jd gemoeid zou zijn geweest. De juridische problemen 
bij de uitvoering van het Verdrag lagen hoofdzakelijk in het v inden van een 
sluitende definit ie van biologische agentia, van een juiste verdel ing van de 
verantwoordel i jkheden tussen de verschil lende betrokken departementen, 
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van het meest adequate systeem van controle op de naleving van de ver-
dragsnormen en van de wijze van strafbaarstelling van de door het Verdrag 
beoogde verboden gedragingen. 

Men zal moeten toegeven dat het Verdrag wat dit laatste betreft niet erg 
helder is en vraagt om een zorgvuldige uitwerking. Dat de uitvoeringswet -
zoals de fractie van de V.V.D. stelt - opvalt door haar bondigheid en eenvoud 
vatten de ondergetekenden op als een compliment, doch daaruit mag niet 
worden afgeleid dat de opstelling van het wetsontwerp, zoals dat uiteindelijk 
aan het parlement is overgelegd, ook een eenvoudige zaak was. Op welke 
wijze voor de genoemde juridische problemen een oplossing is gevonden, 
moge blijken uit de bepalingen van het uitvoeringswetsontwerp. Het stemt 
de ondergetekenden tot vreugde dat blijkens het voorlopig verslag alle voor-
gestelde oplossingen in het algemeen de instemming van de commissie ge-
nieten. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen verder of het niet hoognodig was 
meer mankracht en energie voor ontwapeningsvraagstukken beschikbaar te 
stellen. Het ontwapeningsoverleg is in het kader van de VN de laatste jaren, 
met name na de eerste speciale zitting van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties over ontwapening in 1978, inderdaad duidelijk geïntensi-
veerd. De sterk toegenomen werkbelasting heeft inmiddels geleid tot uit-
breiding van de bezetting van het bureau Ontwapening en Internationale 
Vredesvraagstukken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

De leden van de fractie van het G.P.V. stelden voorts enkele vragen aan-
gaande de inbreng van het Koninkrijk in de Ontwapeningscommissie te Ge-
nève. Het Koninkrijk maakt sinds 1969 deel uit van de Geneefse Ontwape-
ningscommissie en heeft steeds actief bijgedragen aan de werkzaamheden 
van deze commissie. Hierin zal geen verandering komen. De Nederlandse in-
breng bestaat onder meer uit substantiële verklaringen in de commissie 
over aan de orde zijnde onderwerpen, het indienen van werkdocumenten 
met voorstellen en een actieve deelname aan onderhandelingen over voor-
liggende ontwerp-verdragen. De laatste jaren heeft het Koninkrijk inhoude-
lijke verklaringen afgelegd over vraagstukken zoals onder andere stopzet-
ting van kernproeven, chemische wapens, negatieve nucleaire veiligheids 
garanties en radiologische wapens. Over chemische wapens heeft het Ko-
ninkrijk een aantal werkdocumenten ingediend ten einde multilateraal over-
leg in gang te zetten, parallel aan de sinds 1976 gaande bilaterale Ameri-
kaans-Sovjetrussische onderhandelingen ter zake. 

Daarnaast neem het Koninkrijk met experts van TNO en KNMI deel aan re-
gelmatig plaatsvindend expertoverleg over respectievelijk chemische wa-
pens en het opzetten van een seismisch netwerk ten behoeve van een ver-
drag tot stopzetting van kernproeven. 

Het Koninkrijk heeft in de commissie een geheel zelfstandige inbreng. Er is 
in de commissie geen sprake van een gezamenlijke NAVO-inbreng. Wel 
vindt regelmatig overleg plaats onder de tien westelijke leden van de Ontwa-
peningscommissie (naast acht NAVO-landen ook Australië en Japan). 

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

De fractie van D'66 heeft ter adstructie of eventueel ter ontzenuwing van 
de indruk dat de late goedkeuring van vooral multilaterale verdragen een 
structureel verschijnsel zou zijn, gevraagd om een overzicht van de data 
waarop de andere in de memorie van toelichting genoemde wapenbeheer-
singsverdragen door het Koninkrijk zijn ondertekend (voor zover van toepas-
sing) en de data waarop deze verdragen ter goedkeuring aan het parlement 
zijn voorgelegd respectievelijk zijn bekrachtigd. 

De betreffende gegevens zijn de volgende: 
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A. Het Antarctica Verdrag; Wash ing ton; 1 december 1959 (Trb. 1965, 
148). 

- Koninkli jke Boodschap van 17 december 1965. 
- Toetreding op 30 maart 1967. 
Met betrekking tot dit Verdrag valt op te merken dat, zoals desti jds ook in 

de memor ie van toel icht ing op de goedkeur ingswet werd uiteengezet (ka-
merstuk 8427 (R 511) de toenmal ige regering met entamering van de goed-
keuringsprocedure heeft wi l len wachten totdat meer inzicht verkregen zou 
zijn in de draagwi jdte en de consequenties van een eventuele toetreding 
door het Koninkri jk. Aldus is het wetsontwerp tot goedkeuring pas u l t imo 
1965 ingediend. Het verdere verloop van de goedkeuringsprocedure met be-
trekking tot dit Verdrag, geeft naar het ons voorkomt geen aanleiding tot op-
merkingen. 

B. Het Verdrag tot verbod van proefnemingen met kernwapens in de 
dampkr ing , in de kosmische ruimte en onder water; Moskou, 5 augustus 
1963 (Trb. 1963, 122). 

- Ondertekening op 9 augustus 1963. 
- Koninkli jke Boodschap van 29 november 1963. 
- Bekrachtiging op 14 september 1964. 
Het tempo van deze procedure lijkt geen aanleiding te hoeven geven tot 

commentaar. 

C. Het Verdrag inzake de beginselen, waaraan de activiteiten van Staten 
zijn onderworpen bij het onderzoek en gebruik van de kosmische ruimte, 
met inbegrip van de maan en andere hemel l ichamen; Londen, Moskou, 
Washington, 27 januari 1967 (Trb. 1967,31). 

- Ondertekening op 10 februari 1967. 
- Koninkli jke Boodschap van 17 januari 1968. 
- Bekrachtiging op 10 oktober 1969. 
Ook het ver loop van deze procedure lijkt redelijk te noemen. 

D. Protocol bij het Verdrag tot verbod van kernwapens in Lati jns-Amerika; 
Mexico, 14februar i 1967 (Trb. 1968,145). 

- Ondertekening op 15 maart 1968. 
- Koninkli jke Boodschap van 15 januari 1970. 
- Bekrachtiging op 26 jul i 1971. 
Deze gegevens geven ons aanleiding tot de kanttekening dat het hierbi j , 

zoals bekend, g ing o m het partij worden van het Koninkrijk bij een protocol 
bij een Verdrag waarbi j het Koninkrijk geen parti j kon worden. 

E. Het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens; Londen, 
Moskou, Wash ing ton, 1 jul i 1968 (Trb. 1968,126). 

- Ondertekening op 20 augustus 1968. 
- Koninkli jke Boodschap van 19 september 1972. 
- Bekrachtiging op 2 mei 1975. 
Ter zake van deze procedure valt het volgende op te merken. In de memo-

rie van toel icht ing op de goedkeuringswet (kamerstuk 12009 R 867) is des-
t i jds al een verklar ing gegeven waarom het tot 1972 had moeten duren voor-
dat het van 1968 daterende verdrag ter goedkeur ing werd aangeboden. Na-
meli jk omdat eerst overeenstemming bereikt moest worden tussen de Com-
missie van de EG en de Internationale Atoomorganisat ie over de ui tvoering 
van artikel III van het Verdrag, welk akkoord pas in jul i 1972 kon worden be-
reikt. Na indiening van het wetsontwerp is vervolgens de parlementaire 
goedkeur ingsprocedure - met name het verschi jnen van de memor ie van 
antwoord aan de Tweede Kamer - vertraagd door de wens o m de par lemen-
taire goedkeuring van het NPV verder te combineren met de goedkeuring 
van dez.g. «waarborgovereenkomsten». 
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F. Het Verdrag tot verbod van de plaatsing van kernwapens en andere wa-
pens voor massale verniet ig ing op de zeebedding en de oceaanbodem en in 
de ondergrond daarvan; Londen, Moskou, Wash ing ton, 11 februari 1971 
(Trb. 1971,116). 

- Ondertekening op 11 februari 1971. 
- Koninkli jke Boodschap van 23 februari 1973. 
- Bekrachtiging op 14januar i 1976. 
De langere duur van de goedkeur ingsprocedure met betrekking tot dit Ver-

drag moet onder meer worden gezocht in het feit dat er tussen het verschij-
nen van het voor lop ig verslag van de Tweede Kamer (met vele gedetailleer-
de vragen) en het ui tbrengen van de memor ie van antwoord een kabinets-
wissel ing heeft plaatsgevonden. 

Uit het bovenstaande moge duideli jk zijn dat w i j in de gang van zaken met 
betrekking tot de hier besproken wapenbeheersingsverdragen geen aanlei-
ding v inden o m te spreken over structurele late goedkeur ing van mult i late-
rale verdragen. Wi j kunnen ons echter voorstel len dat de gang van zaken bij 
het ESH en de VN-mensenrechtenverdragen de leden van de fractie van D'66 
tot hun indruk hebben gebracht. 

Dezelfde leden vragen de Regering nog of zij met de D'66-fractie de me-
ning deelt dat de late indiening mede word t veroorzaakt door de wens met 
de goedkeur ingswet ook eventuele ontwerp-ui tvoer ingswetten aan het par-
lement voor te leggen. Ondergetekenden delen deze opvatt ing met betrek-
king tot het thans ter goedkeuring voor l iggende Verdrag en ook wel met be-
trekking tot andere hier nu niet aan de orde zijnde verdragen. Overigens 
vo rmt het tegeli jk indienen van o n t w e r p , goedkeur ings- en ui tvoeringswet-
ten evenwel slechts een van de mogeli jke vertragende factoren, zoals uit het 
bovenstaande duideli jk zal zijn geworden. 

De leden van de fractie van D'66 signaleren in dit verband dat de Regering 
bij de behandel ing van de grondwetsvoorste l len inzake de buitenlandse be-
trekkingen (kamerstuk 15049, nr. 10, blz. 10) meld ing maakte van het beleid 
om in het algemeen geen parlementaire goedkeur ing voor een verdrag te 
vragen als niet tegelijk - indien nodig - een ontwerp-ui tvoer ingswet kan 
worden ingediend. Naar aanleiding van het verzoek van deze leden om een 
nadere uiteenzetting ten aanzien van dit beleid mogen wi j in herinnering 
brengen wat t i jdens de mondel inge behandel ing in de Tweede Kamer van 
de grondwetsvoorste l len inzake de buitenlandse betrekkingen van rege-
ringskant ter zake is gezegd. Nameli jk dat de grondslag van dit beleid is, dat 
het Koninkrijk zich pas definit ief aan verdragen mag binden (dus bekrachti-
gen of aanvaarden) wanneer vaststaat dat op het moment dat het verdrag in 
kwestie voor het Koninkri jk in werk ing treedt, er ook ui tvoering kan worden 
gegeven aan de daarin neergelegde verpl icht ingen. 

Het belang van de bevordering van de internationale rechtsorde lijkt niet 
gediend, indien het parti j zijn bij een verdrag praktisch niet kan worden 
waar gemaakt. Een goedkeuringsprocedure afronden is dus niet zinvol in die 
gevallen dat er ook nog ui tvoer ingswetgeving nodig is. Het komt ondergete-
kenden bovendien voor, dat het parlement bij de goedkeuring van een ver-
drag zou wi l len weten, hoe de Regering denkt daaraan uitvoering te geven. 
Wij realiseren ons dat bij de leden van de fractie van D'66 de gedachte leeft 
dat meer aan de rechtstreekse werk ing overgelaten zou kunnen worden en 
dus minder u i tvoer ingswetgeving nodig zou zijn en derhalve soms sneller 
tot goedkeuring van bepaalde verdragen overgegaan zou kunnen worden. 
Wij wi l len dat in zijn algemeenheid niet categorisch ontkennen, maar wi j w i l -
len wel vasthouden aan wat bij de grondwetsherziening ook al door de Re-
gering is gezegd. Nameli jk dat de mogel i jkheid van rechtstreekse werking -
een mogel i jkheid die vaak moeil i jk te constateren valt - er niet toe mag lei-
den dat de wetgever zijn taak doorschuif t naar de rechter. Derhalve bli jven 
wi j van mening dat waar u i tvoer ingswetgeving nodig is verdragen niet in 
werking moeten worden gesteld voor het Koninkri jk voordat die uitvoerings-
wetgeving er is, ondanks eventuele nadelen van een mogeli jk later vallende 
goedkeuring. 

Tweede Kamer, zitt ing 1980-1981, 16009 (R 1135), nr. 6 5 



B. HET VERDRAG 

Artikel I 

Naar aanleiding van Artikel I van het Verdrag vroegen de leden van de 
fractie van de V.V.D. in hoeverre is gedacht aan een controle- en verificatie-
systeem voor de gevallen dat kennis, vergaard bij het onderzoek betreffende 
de ontwikkeling en produktie van biologische agentia en toxines voor 
vreedzame doeleinden, later wordt aangewend voor zulk een ontwikkeling 
en produktie voor militaire doeleinden. In de memorie van toelichting op de 
uitvoeringswet is gesteld, dat voor zover bekend tot op heden biologische 
agentia altijd voor vreedzame doeleinden aan te wenden zijn, dat wil zeggen 
ook wanner zij voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt en een 
dergelijk potentieel gebruik al bij de eerste ontwikkeling zou kunnen worden 
voorzien. Dit is op zich zelf nog niet in strijd met het Verdrag. De bepalingen 
van het Verdrag worden pas overschreden wanneer zulke biologische agen-
tia daadwerkelijk worden ontwikkeld en geproduceerd met het oog op aan-
wending voor militaire doeleinden. 

Het probleem is natuurlijk om vast te stellen op welk moment daarvan 
sprake is. Op die vraag beoogt, voor wat Nederland betreft, artikel 2 van het 
wetsontwerp ter uitvoering van het Verdrag (kamerstuk 16 024) een ant-
woord te geven. 

Naar aanleiding van de vraag van dezelfde leden over een meldingsplicht 
voor bewuste dan wel onbewuste nieuwe ontwikkeling van agentia en toxi-
nes, merken de ondergetekenden het volgende op. 

De onderhandelingen over het Verdrag tot verbod van biologische wa-
pens vonden plaats in het besef dat over deze wapens gemakkelijker over-
eenstemming kon worden bereikt dan over chemische wapens. Biologische 
wapens waren immers nog in ontwikkeling en nog nimmer gebruikt en zij 
waren militair niet zo aantrekkelijk. Derhalve kon worden afgezien van uitge-
breide verificatieregelingen. Toetsingsconferenties vormen het kader waar-
binnen nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in be-
schouwing worden genomen die voor het Verdrag van belang zijn. 

Voor de eerste toetsingsconferentie van dit Verdrag, die van 3-21 maart 
1980 in Genève plaatsvond, hebben de drie depotstaten conform Artikel XII 
van het Verdrag een technische studie gemaakt waaruit bleek dat recente 
ontwikkelingen op geen enkele wijze de geldigheid van het Verdrag in het 
geding hebben gebracht. Recente ontwikkelingen boden geen belangrijke 
nieuwe mogelijkheden om biologische en toxinewapens te ontwikkelen of te 
vervaardigen, al blijft voorzichtigheid geboden. Wel werd het belang onder-
streept om nieuwe ontwikkelingen periodiek te blijven volgen. 

In antwoord op de vraag van de leden van de S.G.P.-fractie of het Verdrag 
mogelijkheden biedt om tot een afbouw van overtollige produktie-installa-
ties te komen, wijzen ondergetekenden erop dat Artikel II ter zake van vernie-
tiging van biologische wapens en conversie van produktie-installaties voor 
vreedzame doeleinden niet voorziet in verificatie en ook niet in een verplich-
ting tot melding. Bedoelde afbouw van overtollige produktie-installaties is 
aan het initiatief van de staten zelf overgelaten. Belangrijke landen, zoals de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Sovjet-Unie en Canada, heb-
ben echter unilaterale verklaringen afgelegd dat zij voldoen aan de verplich-
tingen van Artikel II. Van hierdoor ontstane overcapaciteit is echter niet ge-
bleken. 

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de C.P.N.-fractie over de 
op aandringen van het Koninkrijk in artikel I opgenomen uitzondering terza-
ke van bezit van biologische agentia en toxines voor beschermende doel-
einden, erkennen ondergetekenden vooreerst dat een scherpe omlijsting 
van het begrip beschermende doeleinden niet goed mogelijk is. Het bezit 
van biologische agentia en toxines voor beschermende doeleinden houdt 
evenwel niet in dat een dergelijk bezit is toegestaan voor defensieve oor-
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logvoering, vergeldingsacties of afschrikking. Volgens de tekst van het Ver-
drag vallen onder beschermende doeleinden die activiteiten die de bescher-
ming beogen van niet besmette individuen. 

Hierna is onder het hoofdje Artikelen V en VI, in antwoord op een vraag 
van de fractieleden van de S.G.P., een opsomming van concrete activiteiten 
opgenomen waaraan moet worden gedacht bij de uitleg van het begrip be-
schermende maatregelen. 

Het toestaan van beschermende maatregelen moet worden gezien als een 
versterking van het Verdrag omdat partijen van elkaar weten dat zij zich te-
gen een onverhoopte aanval met biologische wapens kunnen beschermen. 

Op vragen van de G.P.V-fractie, naar aanleiding van een uit 1971 daterend 
desbetreffend rapport van de Adviescommissie Ontwapening, kunnen wij 
het volgende antwoorden: 

- het verbod van Artikel I geldt voor alle tegen mens, dier en plant gerich-
te biologische wapens; 

- het verbod van Artikel I is alomvattend en partijen hebben op zich geno-
men nimmer en in geen enkele omstandigheid biologische wapens te ont-
wikkelen, te produceren, een voorraad aan te leggen of op enigerlei andere 
wijze te verwerven of in bezit te hebben. 

In antwoord op de vraag van dezelfde fractie over het door de delegaties 
van het Koninkrijk en Italië gedane voorstel Artikel X toe te spitsen op de uit-
wisseling van gegevens die zijn verkregen uit onderzoek voor «beschermen-
de doeleinden» merken ondergetekenden op dat dit voorstel weliswaar ter 
tafel is gebracht maar dat het geen reacties heeft opgeroepen. Men is op het 
voorstel eenvoudigweg niet ingegaan, hetgeen betekent dat men het ook 
niet wilde overnemen. Dit betekent dat ook niet kan worden aangegeven 
waarom de andere delegaties niet op het voorstel hebben gereageerd. 

Artikel IV 

In antwoord op de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie betreffende de 
uitvoering van Artikel IV door andere landen, delen ondergetekenden mee, 
dat bij de voorbereiding van de uitvoeringswet bij een aantal westelijke lan-
den navraag is gedaan over de wijze waarop gevolg is gegeven aan de ver-
plichting van Artikel IV. Daarbij is gebleken dat Nederland de meeste moeite 
heeft genomen bij het opstellen van uitvoeringsbepalingen. Menig land 
heeft zelfs van nadere uitvoeringswetgeving van het verdrag helemaal afge-
zien, waaronder Canada, België en Ierland. 

Frankrijk, dat geen partij is bij het Verdrag, heeft bij een afzonderlijke wet 
van 1972 de verbodsbepalingen van het Verdrag effectgegeven. Zo ook het 
Verenigd Koninkrijk bij de «Biological Weapons Act» van 1974. In de Ver-
enigde Staten verkeert de uitvoeringswetgeving nog in een voorbereidend 
stadium. De problemen bij de opstelling van de uitvoeringswetgeving wer-
den, zoals bekend, veroorzaakt doordat de aard van de te verbieden agentia 
in het Verdrag onvoldoende scherp zijn omschreven en doordat de negatie-
ve afbakening van de te verbieden agentia (nl. «van soorten en in hoeveelhe-
den die niet kunnen worden gerechtvaardigd uit hoofde van profylactische, 
beschermende of andere vreedzame doeleinden») moeilijkheden oproept 
voor de bewijsvoering bij een eventuele strafvervolging. De Nederlandse 
uitvoeringswetgeving met betrekking tot het hierboven eerstgenoemde pro-
bleem kiest voor een zo nauwkeurig mogelijke definitie van de te verbieden 
biologische agentia en toxines. De Britse, Franse en Amerikaanse uitvoe-
ringswetten (voor wat betreft de VS gaat het nog om een ontwerp van wet) 
hebben dit probleem minder hoog opgevat door geheel of vrijwel geheel 
aan te sluiten bij de tekst van het Verdrag. 

Ten aanzien van het tweede hierboven aangeduide probleem, dat van de 
bewijslast, kan nog worden vermeld dat zowel de Britse Biological Weapons 
Act als het Amerikaanse ontwerp de bewijslast leggen bij de vervolgende 
autoriteiten. 
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Artikelen V en VI 

In antwoord op de betreffende vraag van de leden van de V.V.D.-fractie 
merken ondergetekenden op dat de mogelijkheid de verif icatie- en klachten-
procedure ex Artikelen V en VI van het Verdrag door een veto in de Veilig-
heidsraad te dwarsbomen altijd bestaat. Deze zwakte van de verificatie- en 
klachtenprocedure vormde een centraal thema tijdens de recente, eerste 
toetsingsconferentie van het onderhavige Verdrag. 

Wat betreft de positie van de Volksrepubliek China zij naar aanleiding van 
een vraag van de leden van de V.V.D.-fractie opgemerkt, dat China dit jaar 
voor het eerst heeft deelgenomen aan de Geneefse Ontwapeningscommis-
sie. Over de toekomstige rol van China valt nog weinig te zeggen. Aangezien 
China in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de huidige ont-
wapeningsinspanningen tot dusver steeds heeft afgeschilderd als pogingen 
tot handhaving van het hegemoniestreven van de supermachten, in het bij-
zonder van de Sovjet-Unie, is het niet aannemelijk dat China op korte termijn 
partij zal worden bij het Verdrag tot verbod van biologische wapens of enig 
ander tot dusver tot stand gekomen wapenbeheersingsverdrag. 

China heeft overigens wel het in verband met dit Verdrag al meerdere ma-
len ter sprake gebrachte Geneefse Protocol van 17 juni 1925 geratificeerd (in 
1929 en herbevestigd in 1952). 

De vragen van de leden van de fracties van D'66 en S.G.P. aangaande de 
verificatie- en klachtenprocedure van het Verdrag geven ondergetekenden 
aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

Zweden heeft zich tijdens de eerste toetsingsconferentie van het Verdrag 
sterk gemaakt om de verificatie- en klachtenprocedure te verbeteren. 

Zweden heeft amendering van het Verdrag voorgesteld in die zin, dat de 
Veiligheidsraad zich alleen kan uitspreken over een klacht wegens mogelijke 
schending van het Verdrag, indien daaraan een feitelijk onderzoek door een 
commissie van experts is voorafgegaan. Zweden werd hierin ondersteund 
door een groot aantal niet-gebonden landen. De voorstellen tot amendering 
stuitten evenwel op een onaanvaardbaar van communistische landen. Deze 
landen zagen geen reden tot amendering van een goed functionerend ver-
drag. Van westelijke zijde is sympathie uitgesproken voor de achterliggende 
intenties van Zweden. Twijfels over de doeltreffendheid van de klachtenpro-
cedure zouden evenwel op andere wijze dan amendering van het Verdrag 
dienen te worden weggenomen. Formele amendering zou naar westelijk 
oordeel onzekerheid en verwarring teweegbrengen. Wijzigingen van het 
Verdrag moeten door de partijen officieel worden aanvaard. Dit bergt der-
halve het risico in zich dat twee categorieën partijen bij het Verdrag zouden 
ontstaan: partijen die het Verdrag zonder en partijen die het Verdrag met 
amendementen hebben aanvaard. Het spreekt vanzelf dat de betekenis van 
het Verdrag hierdoor zou worden verzwakt en dat bovendien de kans ver-
mindert dat op universele schaal aan het Verdrag wordt deelgenomen. Om 
deze redenen konden van westelijke zijde geen amendementsvoorstellen 
worden gesteund. Twijfels over de doeltreffendheid van de klachtenproce-
dure zouden evenwel op andere wijze moeten worden weggenomen. Na 
langdurige onderhandelingen kon een algemeen aanvaardbaar compromis 
ter zake worden bereikt. In de slotverklaring van de toetsingsconferentie is 
met betrekking tot Artikel V een interpretatieve verklaring opgenomen, die 
onder meer voorziet in bijeenroeping van een consultatieve commissie van 
experts naar aanleiding van een ingediende klacht. Voorts is de mogelijk-
heid opengelaten van formele amendering van het Verdrag in de toekomst. 

De leden van de S.G.P.-fractie stelden nog de vraag aan welke concrete ac-
tiviteiten is gedacht bij de op blz. 8 van de memorie van toelichting genoenv 
de beschermende maatregelen. 
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Terzake moge de volgende opsomming van activiteiten dienen: 
ontwikkeling van apparatuur ter alarmering tegen en detectie en identifi-

catie van biologische agentia, onderzoek naar individuele en collectieve be-
schermingsmiddelen zoals gasmaskers, kleding en collectieve schuilplaat-
sen en ten slotte medische profylaxie zoals bij voorbeeld beschermende im-
munisatie en therapie. 

Chemische wapens; artikel IX 

Door de leden van de fracties van de P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D., de 
S.G.P., de C.P.N, en het G.P.V. is in het voorlopig verslag onder het hoofd 
«Chemische wapens; artikel IX» een serie meestal met elkaar in verband 
staande vragen gesteld. Deze vragen hadden in hoofdzaak betrekking op de 
redenen waarom in de Geneefse Ontwapeningscommissie niet gelijktijdig is 
onderhandeld over een verdrag dat zowel betrekking zou hebben op de che-
mische als de biologische wapens. Voorts of op het gebied van de chemi-
sche wapens nog nieuwe ontwikkelingen waarneembaar zijn en of Neder-
land in dezen initiatieven ontplooit. Ook kwam aan de orde de mogelijke ver-
vaging van het technische onderscheid tussen chemische en biologische 
wapens, alsmede de rol van de chemische wapens in de bewapening van de 
Sovjet-Unie en ten slotte de uitspraken van NAVO-opperbevelhebber 
Rogers met betrekking tot het neutronenwapen en de rol van chemische 
wapens binnen de NAVO. 

Ondergetekenden willen op al deze vragen reageren met het volgende, sa-
menhangende betoog. 

De in de memorie van toelichting weergegeven argumenten die van wes-
telijke zijde zijn aangevoerd ten gunste van een gescheiden behandeling van 
biologische en chemische wapens, zijn wel degelijk van essentieel belang. 
Het feit dat biologische wapens nog nooit en chemische wapens reeds wel 
voor oorlogvoering zijn gebruikt leidde ertoe dat veel landen weinig geneigd 
waren om van chemische wapens af te zien zonder betrouwbare garanties 
dat andere landen zulks ook zouden doen. Verder blijken biologische wa-
pens militair minder aantrekkelijk dan chemische wapens. 

Nederland heeft om pragmatische redenen een gescheiden behandeling 
gesteund omdat het zich liet aanzien dat over een verbod van chemische wa-
pens geen spoedige overeenstemming te verwachten was. 

In de Geneefse Ontwapeningscommissie vinden, zonder veel resultaat, 
reeds enige jaren onderhandelingen plaats over een verdrag tot verbod van 
chemische wapens. Sinds 1976 voeren de Verenigde Staten en de Sovjet-
Unie bilaterale onderhandelingen over dit onderwerp. Deze onderhandelin-
gen hebben evenwel nog niet geresulteerd in de vaststelling van een aantal 
principes op basis waarvan de Geneefse Ontwapeningscommissie een ver-
dragstekst zou kunnen uitwerken. Het grootste struikelblok voor de totstand-
koming van een verdrag tot verbod van chemische wapens vormen momen-
teel de modaliteiten van een verificatieregeling met inbegrip van plaatselijke 
inspectie. 

De commissie wordt overigens periodiek op de hoogte gehouden van de 
stand van de bilaterale onderhandelingen. 

Wat betreft de positievan het Koninkrijk in de ontwikkelingen naar een ver-
drag tot verbod van chemische wapens kan allereerst worden opgemerkt 
dat de Koninkrijksdelegatie zich in de Geneefse Ontwapeningscommissie 
steeds actief heeft opgesteld. Vorig jaar werd door middel van de indiening 
van een lijst met vragen over de inhoud van een dergelijk verdrag een con-
crete poging gedaan om onderhandelingen te stimuleren in de Geneefse 
Ontwapeningscommissie, parallel aan de eerdergenoemde onderhandelin-
gen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Het Koninkrijk heeft zich 
al herhaaldelijk uitgesproken voor een alomvattend verbod van chemische 
wapens en ondergetekenden betreuren daarom ook elke ontwikkeling die de 
aan de gang zijnde onderhandelingen ter zake compliceren. Op 2 augustus 
1977 heeft het Koninkrijk in de Geneefse Ontwapeningscommissie verklaard 
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dat zijn str i jdkrachten geen dodel i jke chemische wapens en incapacitantia 
(buiten gevecht stellende chemische str i jdmiddelen) bezitten, maar wel klei-
ne hoeveelheden i; ritantia (hinderende stri jdgassen), met name traangas-
sen, ten behoeve van training voor defensieve en beschermende doel-
einden. Ter bestudering van beschermingsmaatregelen tegen een chemi-
sche aanval worden zeer kleine hoeveelheden van een aantal chemische 
st r i jdmiddelen in een overheids laborator ium gebruikt. 

Met betrekking tot de vraag over de vervaging van het technische onder-
scheid tussen biologische en chemische wapens, wi jzen ondergetekenden 
erop dat juist omdat toxines, te beschouwen als chemische middelen, zowel 
langs biologische als chemische weg vervaardigd kunnen worden en tox i -
nes bovendien worden gemaakt in dezelfde soort produktie-instal laties als 
waar biologische agentia worden geproduceerd, zij ongeacht hun oor-
sprong of wi jze van vervaardiging onder het verbod van het onderhavige 
verdrag zijn gebracht. Dit betekent ook dat de toxines onder de wet ter uit-
voer ing van het biologische wapenverdrag val len. Verwezen zij naar de toe-
l ichting daarop, kamerstuk 16 024, nr. 3, blz. 7, onder artikel 1. 

De verschi l lende vragen die zijn gesteld naar aanleiding van opmerk ingen 
van de NAVO-opperbevelhebber Rogers, geven ondergetekenden aanlei-
ding tot de vo lgende beschouwing. 

De NAVO-strategie van het aangepaste an twoord laat een tegenstander 
we lbewust in het onzekere over de te verwachten reactie, ten einde te voor-
komen dat de aan agressie verbonden risico's geheel voorzienbaar zi jn. Het 
idee, dat inzet van een bepaald soort van wapens ook automatisch tot een 
soortgel i jke reactie van westeli jke zijde zou moeten leiden, is hiermee niet in 
overeenstemming. De NAVO dient wel te beschikken over een scala van 
middelen om aan deze strategie op geloofwaardige wijze uitvoering te ge-
ven, doch dit houdt niet in dat gebruik van chemische wapens uitslui tend be-
an twoord zou kunnen worden met nucleaire of chemische wapens. Ook een 
goede bescherming van de eigen str i jdkrachten tegen de gevolgen van 
eventueel gebruik van chemische wapens is in dit verband belangrijk. 

De uitspraken van generaal Rogers moeten worden gezien vanuit aan 
diens funct ie verbonden mil i taire verantwoordel i jkheden. Tussen de func-
ties van de nucleaire en de chemische middelen bestaat het fundamentele 
verschi l , dat eerstgenoemde wapens vooreerst een centrale rol vervul len bij 
de afschrikking en oor logvoorkoming. Ten aanzien van de chemische wa-
pens geldt, dat het streven gericht is op zo spoedig mogeli jke afschaff ing, 
terwi j l alle betrokken mogendheden, ook de Sovjet-Unie, zich hebben ver-
bonden niet als eerste chemische wapens te zullen gebruiken. 

Ten slotte moge worden opgemerkt dat de Regering met zorg heeft kennis 
genomen van recente berichten over gebruik van chemische wapens in con-
f l icten in Cambodja, Laos en Afghanistan, die evenwel niet konden worden 
bevest igd. Mogel i jke init iatieven die zouden kunnen leiden tot het instellen 
van een onpar t i jd ig internationaal onderzoek naar de juistheid van deze be-
richten zal zij steunen. 

De naleving van het Verdrag; artikel XII 

De fracties van de P.v.d.A., het C.D.A., D'66 en het G.P.V. hebben, zij het in 
verschi l lende bewoord ingen, vragen gesteld naar aanleiding van het z.g. 
Sverdlovsk-incident. In antwoord op deze vragen delen ondergetekenden 
het volgende mede. 

De Verenigde Staten hebben, nadat de bondgenoten waren ingelicht, in 
de s lotvergader ing van de toetsingsconferent ie een verklaring afgelegd over 
de door de Verenigde Staten in de loop van de maanden ontvangen infor-
matie die zou hebben uitgewezen dat de Sovjet-Unie over niet gerechtvaar-
digde hoeveelheden van dodeli jke biologische agentia beschikt heeft. 

De Verenigde Staten zijn over dit punt, overeenkomstig Artikel V van het 
Verdrag, consultat ies begonnen met de Sovjet-Unie. Deze consultaties zijn 
nog niet afgerond. De Verenigde Staten hebben slechts om ophelder ing ge-
vraagd rond het gebeuren in Sverdlovsk en hebben de Sovjet-Unie niet con-
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form Artikel VI beschuldigd van schending van het Verdrag. Het kernpunt 
van de Amerikaanse verklaring ligt in de naar Amerikaans oordeel niet voor 
vreedzame doeleinden gerechtvaardigde hoeveelheid van dodelijke biologi-
sche agentia in de Sovjet-Unie. In artikel I van het Verdrag worden alleen 
agentia of toxines verboden van soorten en in hoeveelheden die niet ge-
rechtvaardigd kunnen worden uit hoofde van profylactische, beschermende 
of andere vreedzame doeleinden. De Regering onthoudt zich van een oor-
deel over de kwestie Sverdlovsk zolang deze consultaties nog niet zijn afge-
rond. 

In antwoord op de vraag van de C.D.A.-fractie betreffende het positieve ef-
fect van het Verdrag merken wij op, dat landen die partij zijn bij het Verdrag 
op zich nemen eventueel beschikbare biologische wapens te vernietigen. 
Een aantal staten partij bij het Verdrag heeft unilateraal verklaard dat zij 
nooit biologische strijdmiddelen hebben bezeten. Andere staten hebben 
verklaard dat zij weliswaar biologische strijdmiddelen hebben bezeten, maar 
die inmiddels hebben vernietigd of aangewend voor vreedzame doeleinden. 
Hier is dus duidelijk sprake van een concreet positief effect van het Verdrag. 
Het Verdrag voorziet overigens niet in een meldingsplicht noch in verificatie. 

In de slotverklaring van de eerste toetsingsconferentie worden partijen die 
een dergelijke verklaring nog niet hebben afgelegd opgeroepen zulks alsnog 
te doen. 

Op verzoek van de fracties van D'66en C.P.N, delen wij mede dat op de 
eerste toetsingsconferentie van het Verdrag het voortdurende belang van 
het B-wapenverdrag als het enige echte ontwapeningsverdrag tot dusver 
algemeen is onderstreept. De toetsingsconferentie heeft een met consensus 
aanvaard slotdocument opgeleverd, waarin een slotverklaring is opgeno-
men. Daarin zijn verschillende opvattingen weerspiegeld die naar aanleiding 
van de toetsing van het Verdrag naar voren zijn gebracht. Centrale thema's 
waren: de al dan niet toereikendheid van de klachtenprocedure; de met na-
me door de niet-gebonden landen uitgesproken wens tot meer internationa-
le samenwerking bij het vreedzame gebruik van microbiologie en het even-
eens met name door de niet-gebonden landen aan de orde gestelde gebrek 
aan vooruitgang terzake van chemische ontwapening. 

Zoals eerder vermeld is de klachtenprocedure van het Verdrag verbeterd 
door invoeging van een interpretatieve verklaring in de slotverklaring, waar-
door een onderzoek naar de feiten door experts mogelijk is gemaakt alvo-
rens een klacht wegens schending van het Verdrag wordt ingediend bij de 
Veiligheidsraad. 

In de slotverklaring is ook overeenstemming bereikt over het houden van 
een tweede toetsingsconferentie in 1985 dan wel niet later dan 1990. Ver-
dragspartijen zullen periodiek worden geïnformeerd over nieuwe weten-
schappelijke en technologische ontwikkelingen, die van belang zijn voor het 
Verdrag. 

De Regering beoordeelt de resultaten van deze toetsingsconferentie posi-
tief en zij meent dat het Verdrag erdoor is versterkt. 

In antwoord op een vraag van de G.P.V.-fractie zij meegedeeld dat de in 
1970 eenzijdig afgelegde verklaringen van Canada, het Verenigd Koninkrijk 
en Zweden, inhoudende dat zij geen biologische wapens bezaten noch wens-
ten te verwerven, bijgedragen hebben tot het creëren van een klimaat 
waarin een verdrag over biologische wapens tot stand kon komen. 

Het Koninkrijk heeft in een verklaring in de Geneefse Ontwapeningscommis-
sie van 17 maart 1970 gememoreerd dat het Koninkrijk bij de ratificatie van 
het Geneefse Protocol in 1930 geen voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien 
van het gebruik van biologische wapens. Nederland behoorde daarmee tot 
de eerste landen die onvoorwaardelijk afzagen van het gebruik van biologi-
sche wapens. 
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Het Verenigd Koninkri jk deelde op 18 maart 1975 voor de tweede maal 
mee geen biologische wapens te bezitten omdat dit land als een van de de-
potstaten eraan hechtte o m aan de vooravond van de inwerk ingtreding van 
het Verdrag (26 maart 1975) nogmaals te bevestigen dat het voldeed aan de 
verpl icht ingen van Art ikel II. Het Verenigd Koninkri jk voegde daaraan toe het 
nut t ig te achten indien andere part i jen ook dergeli jke verklar ingen zouden 
af leggen ter bevestiging van de ui tvoer ing van Artikel II. 

Het ontbreken van een verbod van «gebruik» 

De vragen van de leden van de fracties van het C.D.A., D'66 en de S.G.P. 
over het niet opgenomen zijn van een gebruiksverbod in het Verdrag, geven 
ondergetekenden aanleiding op te merken dat naar hun oordeel het Geneef-
se Protocol van 1925, aangevuld met hetgeen in het Verdrag is bepaald, zon-
der twi j fe l het gebruik van biologische en tox inewapens vol ledig uitsluit. 

In dit verband zij nogmaals gewezen op het feit dat de Verenigde Staten en 
de Sovjet-Unie zowel in de Geneefse Ontwapeningscommiss ie als in de AI-
gemene Vergadering van de Verenigde Naties nog eens nadrukkelijk hebben 
gesteld dat door toevoeging in Art ikel I van de woorden «nimmer en in geen 
enkele omstandigheid», in combinat ie met het in de negende preambulaire 
paragraaf overgelegde oogmerk het gebruik van biologische wapens volle-
dig uit te slui ten, de praktische betekenis is on tnomen aan de bij het Geneef-
se Protocol gemaakte reserves ten aanzien van biologische wapens. Dit 
laatste geldt uiteraard alleen voor staten die parti j zijn bij zowel het Protocol 
van Genève als het onderhavige Verdrag. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af waarom de clausule van Ar-
tikel XIII, tweede l id, is opgenomen. Een dergeli jke terugtrekkingsclausule is 
over het algemeen gebruikel i jk in wapenbeheers ingsovereenkomsten. On-
dergetekenden wi jzen er over igens nog op dat het overeenkomst ig dit Ar t i -
kel XIII terugtrekken uit het Verdrag een beslissing is van het hoogste polit ie-
ke gewicht, die niet licht zal worden genomen. 

Dezelfde leden vroegen nog voor welke staten het voorbehoud van ver-
geld ing met gelijke middelen bij het Protocol van 1925 blijft gelden. Tot deze 
staten het voorbehoud intrekken of tot zij partij worden bij het onderhavige 
Verdrag bli j f t het voorbehoud gelden voor: Chil i , China, Frankrijk, Irak, Israël 
en Libië. 

Niet-toetreding door en voorbehouden van enkele landen 

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de fracties van het C.D.A. 
en D'66 over de posit ie van Frankrijk vis-a-vis het Verdrag, delen ondergete-
kenden mede dat Frankrijk zijn zetel in de Geneefse Ontwapeningscommis-
sie, binnen welk kader het Verdrag tot stand kwam, tot 1979 onbezet heeft 
gelaten. Dit land heeft derhalve niet aan de onderhandel ingen over het Ver-
drag deelgenomen. Frankrijk heeft wel bij een nationale wet van 1972 de ver-
bodsbepal ingen van het Verdrag overgenomen en voorts is van Franse zijde 
medegedeeld dat toetreding tot het Verdrag word t overwogen. 

In an twoord op de vraag van de leden van de fractie van D'66 waarom de 
Bondsrepubl iek Duitsland nog niet tot toetreding is overgegaan, delen on-
dergetekenden mee dat een nog niet opgelost meningsverschi l tussen de 
Vier Mogendheden over de toepasseli jkheid van het Verdrag op West-Berl i jn 
aan die toetreding in de weg staat. Overigens moet erop worden gewezen 
dat de produktie enz. in de Bondsrepubl iek van biologische wapens kractv 
tens het Verdrag van de Westeuropese Unie verboden is. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hebben de vraag gesteld waarom het 
Koninkri jk de kwestie van de reserves t i jdens de onderhandel ingen niet aan 
de orde heeft gesteld. De kwestie van de voorbehouden is door de delegatie 
van het Koninkri jk ter Conferentie niet ter sprake gebracht, omdat de erva-
r ing heeft geleerd, wi l men in verdragen als het onderhavige een regeling ter 
zake van voorbehouden opnemen, o f w e l in het geheel geen overeenstem-
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ming word t bereikt, of wel zodanige overeenstemming slechts word t bereikt 
op een wijze dat in de inhoud van het betreffende verdrag van het begin af 
aan door maken van toegelaten voorbehouden kan worden ui tgehold. 

Bij het streven naar de to ts tandkoming van een zo effectief mogel i jk ver-
drag verdient het naar de mening van ondergetekenden de voorkeur de 
kwestie van de voorbehouden te laten rusten en eventueel later gemaakte 
voorbehouden op grond van de neutrale en mondiaal aanvaarde regeling 
die ter zake is neergelegd in het Verdrag van Wenen inzake het Verdragen-
recht (Trb. 1977,169). 

Hiermee menen ondergetekenden tevens een antwoord te hebben gege-
ven op de vraag van dezelfde leden of de aard van het onderhavige Verdrag 
zich er niet tegen verzet dat het maken van voorbehouden wordt beheerst 
door de algemeen geldende regels van het Verdrag inzake het Verdragen-
recht. 

Het door Koeweit gemaakte voorbehoud heeft vragen opgeroepen bij de 
leden van de fracties van de V.V.D. en het G.P.V. In antwoorden hierop mer-
ken ondergetekenden op van mening te zijn dat de Koeweitse verklaring niet 
in str i jd komt met de a lgemene grondslag van het Verdrag. Aan het slot van 
die verklar ing wordt immers uitdrukkeli jk erkend dat het feit dat Koeweit zich 
niet verpl icht acht de bepal ingen van het Verdrag ten opzichte van Israël toe 
te passen, geen inbreuk maakt op de ondeelbare verpl icht ingen van het Ver-
drag. 

De ondergetekenden zijn met de Zwitserse regering van oordeel dat de af-
bakening van het toepassingsgebied van het Verdrag moei l i jkheden kan ver-
oorzaken. Zij hebben uit dien hoofde begrip voor de Zwitserse wens o m uit-
eindeli jk zelf te beslissen welke hulpmiddelen onder de Verdragsdefinit ie 
val len. Aan de andere kant delen zij ook de opvatt ingen van de Amerikaanse 
regering, zoals vervat in de nota van 4 oktober 1973. Zij hebben geen reden 
orrf te veronderstel len dat Zwitser land met het voorbehoud heeft beoogd 
zich te wi l len onttrekken aan de in het Verdrag voorziene overlegprocedure 
bij de oplossing van eventuele prob lemen. Daarom, en gelet op het feit dat 
het Zwitserse voorbehoud slechts betrekking heeft op de verspreid ingsmid-
delen, zien ondergetekenden geen aanleiding om in het Amerikaanse voet-
spoor bezwaar te maken tegen het Zwitserse voorbehoud. 

C. DE UITVOERINGSWET 

Naar aanleiding van het verzoek van de leden van de D'66-fractie nader 
geïnformeerd te worden over het speciale team van deskundige toezicht-
houdende ambtenaren in verband met de preventieve controle, delen on-
dergetekenden het volgende mee. In het kader van de onderscheidene be-
staande wettel i jke regel ingen is reeds voorzien in toezicht, daarbij inbegre-
pen het preventieve toezicht. Het l igt dan ook in het voornemen o m , gebruik 
makend van de bestaande contro lemogel i jkheden, in het kader van de on-
derhavige ui tvoer ingswet het toezicht op te dragen aan die specifieke 
ambtenaren, die reeds belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij 
of krachtens de reeds bestaande wetten bepaalde. Zo zullen bij voorbeeld 
voor het toezicht in aanmerking komen de ambtenaren van het Staatstoe-
zicht op de Volksgezondheid voor de geneesmiddelen, die reeds belast zijn 
met onder meer de handhaving van de wettel i jke voorschri f ten op het ge-
bied van de sera en vaccins. Genoemde ambtenaren onderhouden daarbij 
nauw contact met en doen zich in voorkomende gevallen vergezellen van de 
speciale deskundigen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, die 
reeds belast zijn met controle in laboratoria waar sera en vaccins worden 
ontwikkeld. 

Evenals de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Volksge-
zondheid en Mi l ieuhygiëne ter u i tvoer ing van het bepaalde in artikel 2 met 
elkaar in overleg zullen t reden, zo zullen ook de door de beide Ministers aan-
gewezen toezichthoudende ambtenaren in nauw contact met elkaar samen-
werken. Het ligt vooralsnog niet in de bedoel ing om nieuwe ambtenaren aan 
te trekken. 
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In an twoord op de betreffende vraag van de leden van de C.P.N.-fractie, 
delen ondergetekenden mee dat mult i-resistente bacteriën (bacteriën die re-
sistent zijn tegen zeer veel antibiotica) in het algemeen niet zijn aan te wen-
den voor vreedzame doeleinden. In de memor ie van toel icht ing (blzz. 5 en 6) 
is reeds gewezen op het feit dat het Verdrag zelf geen aanknopingspunten 
biedt voor de beantwoord ing van de vraag wanneer een bepaalde hoeveel-
heid stof niet meer kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van vreedzame 
doele inden. Voorts werd erop gewezen dat diverse omstandigheden bij de 
beoordel ing van dit cr i ter ium een rol kunnen spelen. Concrete criteria zou-
den het gevaar met zich kunnen meebrengen dat zij in de praktijk ontoerei-
kend zouden bl i jken. Daarom hebben ondergetekenden gemeend te moeten 
kiezen voor de formuler ingen zoals die thans in de ui tvoer ingswet zijn ge-
bruikt. 

Met de zin «Daartoe zou alleen uit mil i tair oogpunt behoefte kunnen be-
staan.» op blz. 6 van de memor ie van toel icht ing word t slechts gedoeld op 
het aanhouden van grote hoeveelheden biologische agentia voor mil i taire 
doeleinden hetgeen evenwel door het Verdrag is verboden. 

Naar aanleiding van de laatste vraag van de leden van de C.P.N.-fractie in 
dit verband wi l len ondergetekenden erop wi jzen, dat, zoals eerder gesteld, 
beschermende doeleinden niet betekenen dat het bezit van biologische agen-
tia en toxines zou zijn toegestaan voor defensieve oor logvoer ing, vergel-
dingsacties of afschrikking. Daarbij moet worden gedacht aan maatregelen 
die h ierboven, in antwoord op een naar aanleiding van Artikel I van het 
Verdrag door de S.G.P.-fractie gestelde vraag, zijn opgesomd. 

Artikel 1 

De vraag van de C.P.N.-fractie of in artikel 1.1 .c na het woord «identiek» 
niet de woorden «en vr i jwel identieke» moeten worden toegevoegd, beant-
woorden ondergetekenden ontkennend. 

Bij artikel 1.1. c gaat het v o o r d e uit leg van het begrip biologische agentia 
in de eerste plaats om stoffen die door levende micro-organismen worden 
geproduceerd en die bij mens, dier of plant ziekte of dood kunnen veroorza-
ken. Omdat dergeli jke stoffen ook langs chemische weg vervaardigd kunnen 
wo rden , word t het begrip ui tgebreid tot stoffen die van identieke samenstel-
l ing zijn en langs chemische weg zijn vervaardigd. Is de samenstel l ing niet 
identiek, dan betreft het niet meer met door levende micro-organismen ge-
produceerde gelijk te stellen stoffen. Aangezien het Verdrag geen betrekking 
heeft op deze laatstbedoelde stoffen, menen ondergetekenden de voorge-
stelde redactie te moeten handhaven. 

Naar aanleiding van de vraag waarom viroïden niet in de toel icht ing zijn 
genoemd, geven ondergetekenden toe dat vermeld ing inderdaad beter was 
geweest. Viroïden die wel onder de omschr i jv ing van biologische agentia 
val len, kunnen overigens slechts ziekte veroorzaken bij een aantal soorten 
p lanten; voor zover thans bekend, veroorzaken zij geen ziekte bij de mens. 

Artikel 2 

In de opsomming van gedragingen, welke ingevolge het eerste lid van ar-
tikel 2 van het wetsontwerp tot ui tvoer ing van het Verdrag kunnen worden 
verboden of ingevolge artikel 3 van dat on twerp zijn verboden, zegt de 
V.V.D.-fractie het (doen) verhandelen van biologische agentia te missen. Het 
is, aldus die fractie, zeer wel denkbaar dat iemand zulke agentia verhandelt 
zonder deze zelve te hebben verworven of te bezitten. De ondergetekenden 
wi jzen er allereerst op dat de redactie van de beide genoemde artikelen let-
terl i jk de redactie vo lgt van de artikelen I en IV van het Verdrag. Daarin komt 
de term verhandelen niet voor. Het komt de ondergetekenden voor dat aan 
een afzonderli jke vermeld ing daarvan ook geen behoefte bestaat. Niet ware 
uit het oog te verliezen dat de strekking van artikel 2 van het wetsontwerp 
voornamel i jk gericht is op de verniet iging van de biologische agentia, waar-
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van de ontwikkel ing, produkt ie, verwerv ing enz. door een verbod zijn getrof-
fen, en dat het dus voor de hand ligt dat zulk een verbod word t gericht tot de-
genen, die daadwerkel i jke beschikking over zulke agentia hebben of zullen 
kri jgen. Meer praktische betekenis zou een invoeging van de term verhande-
len hebben in artikel 3, maar ook daar lijkt hij overbodig. Immers, degene die 
verhandelt , bewerkstel l igt , dat een ander de verhandelde waar verwerf t of in 
zijn bezit krijgt, doet aldus het verboden feit plegen en is derhalve zelf ook 
als dader van dat feit strafbaar (vgl. artikel 47 van het Wetboek van Straf-
recht). 

Op grond van het bovenstaande geven de ondergetekenden er de voor-
keur aan de opsomming van gedragingen, als in het Verdrag gegeven, onge-
wi jz igd te vo lgen. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of het eerste lid van artikel 2 van 
het wetsontwerp een absoluut verbod inhoudt van wetenschappel i jk onder-
zoek naar biologische oor logvoer ingsmiddelen. De ondergetekenden beant-
woorden die vraag ontkennend. Artikel 2, eerste l id, houdt geen verbod in, 
doch slechts een bevoegdheid voor ministers om incidentele verboden uit te 
vaardigen. Zulke verboden zullen in het algemeen worden gebaseerd op de 
beoordel ing van de betrokken minister van de aan een concreet geval ver-
bonden risico's. 

Aangezien wetenschappel i jk onderzoek naar biologische oor logvoer ings-
middelen onder Artikel I van het Verdrag verboden is, zal in een voorkomend 
geval van de in artikel 2, eerste l id, van de ui tvoer ingswet voorziene be-
voegdheid gebruik moeten worden gemaakt. Overigens valt iemand die zich 
met de ontwikkel ing van biologische agentia bezighoudt terwi j l hij weet of 
redeli jkerwijs moet vermoeden dat deze zijn of zullen worden bestemd om 
als str i jdmiddel te worden gebruikt, onder de verbodsbepal ing van artikel 3 
van de ui tvoer ingswet. 

Naar aanleiding van het tweede lid van artikel 2 van het wetsontwerp wi jst 
de V.V.D.-fractie erop dat in de aanhef word t gesproken over «reden om aan 
te nemen», terwi j l aan het slot van het eerste lid de woorden «redenen om 
aan te nemen» worden gebruikt. Het verschil in termino log ie is ingegeven 
door de overweging, dat niet behoeft te worden ui tgesloten, dat de desbe-
treffende ministers ook op andere gronden dan degene, genoemd in het 
tweede l id, tot het oordeel komen dat een verbod dient te worden uitgevaar-
d igd. Anders gezegd, de interpretat ier icht l i jn, gegeven in het tweede l id, ziet 
slechts op één - zij het de meest gerede - mogel i jkheid. De ondergeteken-
den geven echter toe, dat het verschil in redactie tussen het eerste en twee-
de lid op dit punt de indruk wekt dat er alt i jd meer dan één reden moet zijn 
om aan te nemen dat bepaalde biologische agentia geëigend zijn om als 
str i jdmiddel te worden gebruikt , alvorens een verbod kan worden uitgevaar-
d igd. Dat is niet de bedoel ing; reden waarom wi j bij nader inzien het een ver-
betering achten het woo rd redenen in het eerste l id te vervangen door: re-
den. Een daartoe strekkende nota van wi jz ig ing is bi jgevoegd. 

De V.V.D.-fractie heeft in verband met het vierde lid van artikel 2, waar in 
word t voorgeschreven dat de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld te 
worden gehoord alvorens een ministerieel verbod word t ui tgevaardigd, de 
vraag gesteld of het niet wenseli jk zou zijn een nadere ui twerking te geven 
van de vorm waar in een dergeli jk horen van de betrokkene plaatsvindt. De 
ondergetekenden stellen zich voor dat zulk een verhoor plaatsvindt door een 
der toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in het tweede lid van artikel 1, 
die daarvan proces-verbaal opmaakt, mede te ondertekenen door de ge-
hoorde persoon. 

Dat behoeft er echter niet aan in de weg te staan dat de betrokkene zijn 
standpunt persoonli jk ten overstaan van de desbetreffende minister of een 
hem ver tegenwoordigende ambtenaar uiteenzet. Ook zouden wi j een schrifte-
lijke ui twissel ing van standpunten niet als mogel i jkheid wi l len uitsluiten. Het 
lijkt ons niet praktisch hiervoor een dwingende procedure in de wet vast te 
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leggen. In elk geval zal het verhoor zodanig moeten zijn, dat van de minister, 
die niet temin een verbod uitvaardigt, gezegd kan worden dat hij in redelijk-
heid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. Ook in het geval dat het horen ach-
terwege is gebleven, omdat het ui tvaardigen van een verbod naar het oor-
deel van de betrokken minister geen uitstel gedoogde, bestaat uiteraard de 
gelegenheid, zowel in als buiten rechte, dat degene tot w ie het verbod is ge-
richt - of iedere andere belanghebbende - zijn standpunt motiveert of verde-
digt. Niets belet, dat een ui tgevaardigd verbod bij nader inzien word t inge-
trokken. 

Met betrekking tot de vraag van de C.P.N.-fractie, welke mogel i jkheden in-
dividuele burgers of plaatselijke gezagdragers hebben om een onderzoek 
naar het verwerven of bezitten van biologische agentia te bevorderen, kan 
worden gezegd, dat steeds wanneer een vermoeden bestaat dat feiten zich 
voordoen waarvan de centrale overheid met het oog op het bepaalde in art i-
kel 2 van het wetsontwerp kennis dient te dragen, zulks onder de aandacht 
van die overheid kan worden gebracht. Tegen iedere ministeriële beslissing 
bestaat, voor zover men door de Afdel ing Rechtspraak van de Raad van Sta-
te als belanghebbende word t aangemerkt, beroep krachtens de Wet Arob 
open. 

Artikel 4 

Artikel 4 van het wetsontwerp heeft bij de C.P.N.-fractie de vraag opgeroe-
pen waarom ten aanzien van de wapens, ui t rust ing of verspreid ingsmidde-
len geen regeling is getrof fen, die het ministers mogeli jk maakt om ook zon-
der dat is vastgesteld dat de bezitter weet of redeli jkerwijs moet vermoeden 
dat deze zijn of zullen worden bestemd voor het gebruik van biologische 
agentia als s t r i jdmiddel , het bezit daarvan te verbieden. 

De reden hiervoor is, dat, zoals in de memor ie van toel icht ing is gesteld, er 
geen specifieke biologische wapens bestaan. In beginsel kunnen allerlei 
voorwerpen - vaten, bussen, sproei-installaties - voor de verspreiding van 
biologische agentia worden aangewend. Uit het voorwerp zelf kan nooit de 
bestemming als verspreid ingsmiddel van biologische agentia worden afge-
leid. Vandaar dat ten aanzien van zulke voorwerpen - anders dan ten aan-
zien van de biologische agentia zelve - een regeling als voorzien in artikel 2 
van het wetsontwerp zich niet laat denken. 

Artikel 5 

De regeling in artikel 5 van het wetsontwerp, dat voorziet in een imperat ie-
ve verbeurdverklar ing of onttrekking aan het verkeer van biologische agen-
t ia, heeft de V.V.D.-fractie aanleiding gegeven tot de vraag of de rechter zulk 
een verbeurdverklar ing of onttrekking ook moet uitspreken, als de agentia al 
ingevolge het derde lid van artikel 2 verniet igd zijn. Voor alle duidel i jkheid zij 
erop gewezen dat onder de werk ing van artikel 2 eerst sprake is van een 
strafbaar feit, wanneer een ministerieel verbod word t overtreden. Wordt het 
verbod nageleefd en worden de desbetreffende agentia verniet igd, dan is 
geen strafbaar feit gepleegd en komt het dus niet tot vervolg ing. Natuurl i jk is 
denkbaar dat een ui tgevaardigd verbod niet word t nageleefd, maar dat de 
overtreder van dat verbod later toch tot verniet iging van de agentia over-
gaat. Dan kan hij wegens overtreding van het verbod worden vervolgd. Zijn 
de agentia inmiddels verniet igd, dan kan de rechter, wegens gebrek aan ob-
ject, niet meer hun verbeurdverklar ing of onttrekking aan het verkeer gelas-
ten. In dat opzicht ligt de situatie niet anders dan onder de Opiumwet , waar-
aan artikel 5, zoals gezegd in de memor ie van toel icht ing, is ont leend. 

Artikel 6 

De V.V.D.-fractie stelde vervolgens in het eerste lid van artikel 6 de moge-
li jkheden van inbeslagname van bescheiden en goederen, dan wel van bio-
logische agentia te hebben gemist. 
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Artikel 6 handelt uitsluitend over de bevoegdheden van de in artikel 1, 
tweede lid, bedoelde ambtenaren als toezichthoudende instanties, niet als 
opsporingsambtenaren. De door de V.V.D.-fractie bedoelde bevoegdheden 
kunnen zij, wanneer zij optreden als opsporingsambtenaren, dat wil zeggen 
wanneer er sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit, uitoefenen 
krachtens artikel 18 van de Wet op de economische delicten. Nu deze wet 
toepasselijk is, behoeft zulks niet nog eens uitdrukkelijk te worden bepaald. 

Ook de in het tweede lid van artikel 1 bedoelde toezichthoudende ambte-
naren zullen bekleed worden met opsporingsbevoegdheid. 

De vraag - eveneens van de V.V.D.-fractie - welke sanctie bestaat op het 
niet nakomen van de verplichting omschreven in het tweede lid van artikel 6 
vindt reeds in de memorie van toelichting een antwoord, nl. de sanctie voor-
zien in artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. Een afzonderlijke straf-
baarstelling is, gelet op deze bepaling, niet nodig. 

Artikel 8 

Ten slotte hebben de leden van de fractie van D'66 de vraag opgeworpen 
waarom de Wet op de economische delicten op de uitvoeringswet van toe-
passing is verklaard en of niet het gewone strafrecht van toepassing had 
kunnen zijn. 

Dat laatste is stellig het geval, doch de ondergetekenden hebben om een 
aantal redenen gekozen voor de toepasselijkheid van de WED. Allereerst 
wordt daardoor de structuur van het wetsontwerp aanzienlijk vereenvou-
digd, omdat in allerlei bijzondere bepalingen over de aanwijzing en be-
voegdheden van bijzondere opsporingsambtenaren dan niet behoeft te wor-
den voorzien. Bovendien beschikt de WED over een effectief stelsel van 
straffen en maatregelen waarmee tegen bedrijven en inrichtingen kan wor-
den opgetreden. 

Ten slotte past de wet ook in die zin in het systeem van de WED, dat de 
daarin opgenomen verbodsbepalingen zich toch in hoofdzaak richten tegen 
bepaalde economische bedrijvigheden. 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
G. J. M. Braks 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
L. Ginjaar 

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

De Minister van Defensie, 
P. B. R. de Geus 
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