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Algemeen

Met de Uitvoeringswet verdrag biologische wapens (Stb. 1981, 187)
wordt sinds 1981 uitvoering gegeven aan artikel IV van het op 10 april
1972 te Londen, Moskou en Washington tot stand gekomen Verdrag tot
verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden
van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernie–
tiging van deze wapens (Trb. 1972, 142). Artikel IV van dit Verdrag
verplicht de staten die daarbij partij zijn tot het nemen van maatregelen
ter voorkoming van agentia, toxines, wapens, uitrusting en verspreidings–
middelen. Ingevolge de tweede volzin van artikel 9, tweede lid, van de
Uitvoeringswet, treedt die wet op 1 januari 1990 buiten werking. Met het
onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld deze tweede volzin te doen
vervallen, waardoor de Uitvoeringswet voor onbepaalde tijd van kracht
zal zijn en derhalve ook na 1 januari 1990 aan het Verdrag uitvoering
wordt gegeven. Tevens wordt een wijziging van artikel 1, eerste lid,
onderdeel c, voorgesteld. Deze wijziging is van technische aard en vloeit
voort uit de slotverklaring van de tweede toetsingsconferentie van het
Verdrag, welke van 8 tot en met 26 september 1986 te Genève is
gehouden.

" Het advies van de Raad van State wordt
niet openbaar gemaakt op grond van het
bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b,
van de Wet op de Raad van State

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel I

Onderdeel A

De ontwikkelingen op het gebied van de biologische wetenschap en de
bio-technologie sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet zijn
talrijk geweest. Veel reeds voor 1981 bekende technieken, zoals
DNA-recombinant en eiwitmodificatie (proteïn engineering), zijn verder
ontwikkeld en worden thans op grote schaal toegepast. Hoewel deze
technieken het produceren van grote hoeveelheden biologische agentia
en toxines vereenvoudigen, hebben zij, voor zover bekend, tot op heden
nog niet geleid tot de ontwikkeling van nieuwe soorten strijdmiddelen.
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' «The conference reaffirms that the
Convention unequivocally applies to all
natural or artificially created microbial or
other biological agents or toxins, whatever
their origin or method of production. Conse–
quently toxins (both proteinaceous and
non-proteinaceous) of a microbial, animal or
vegetable nature and their synthetically
produced analogues are covered.»
(BW/conf.11/13/11).

Tijdens de eerder genoemde tweede toetsingsconferentie waren de
deelnemende staten unaniem van mening dat de wetenschappelijke en
technologische ontwikkelingen geen aanleiding gaven tot wijziging van
de verdragstekst. Wel werd in de door alle deelnemende staten,
waaronder Nederland, aanvaarde slotverklaring van de toetsingsconfe–
rentie vermeld dat het Verdrag van toepassing is op alle langs natuurlijke
of kunstmatige weg vervaardigde biologische agentia en toxines,
alsmede op de langs chemische weg vervaardigde analogen van toxines1.
Deze uitleg van het bereik van het Verdrag komt niet geheel tot
uitdrukking in de huidige tekst van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van
de Uitvoeringswet. Met de voorgestelde wijziging van artikel 1, eerste lid,
onderdeel c, wordt beoogd deze bepaling zo nauw mogelijk te laten
aansluiten bij de hiervoor weergegeven uitleg.

De thans voorgestelde omschrijving, die in overleg met deskundigen
van TNO is opgesteld, is deels ruimer dan de huidige. Door de
toevoeging van de woorden «of analoge structuur en werking» zullen ook
langs chemische weg vervaardigde stoffen, die niet een structuur en
werking bezitten die identiek is aan door levende micro-organismen
geproduceerde toxines, onder de omschrijving van biologische agentia
vallen. Hierbij zij nog opgemerkt dat het in de slotverklaring van de
toetsingsconferentie gebruikte woord «analogues» kan worden vertaald
als «analoga», het meervoud van «analogon». Analogon is de in de
chemie gebruikelijke uitdrukking voor een stof met een gelijksoortige
structuur en een overeenkomstige werking. De voorgestelde omschrijving
is bovendien ook uit wetenschappelijk oogpunt preciezer. De in de
huidige tekst gebruikte uitdrukkikng «identieke samenstelling» zou
kunnen worden geïnterpreteerd als «bij chemische analyse blijkende te
bestaan uit dezelfde atomen». Dit zou een zeer groot aantal chemische
stoffen kunnen betreffen, waarop het Verdrag niet van toepassing zou
behoeven te zijn.

Onderdeel B

Destijds is er van afgezien om in de Uitvoeringswet de ontwikkeling, de
produktie, de aanleg van voorraden, de verwerving en het bezit van de
stoffen en apparatuur waarop het Verdrag betrekking heeft, aan het
vereiste van een vergunning te binden. Een belangrijke reden daarvoor
was dat de produktie en aflevering van diverse biologische agentia
(onder meer de geneesmiddelen, waaronder sera en vaccins, en de
bestrijdingsmiddelen) reeds aan een vergunningstelsel zijn onderworpen.
Aan de doelmatigheid en effectiviteit van een afzonderlijk, daarnaast in te
voeren vergunningenstelsel werd ernstig getwijfeld. Voorts zou de
invoering van een dergelijk afzonderlijk vergunningenstelsel ook de
laboratoria in gebruik bij wetenschappelijke instellingen raken, hetgeen
zich moeilijk zou verdragen met de vrijheid van wetenschappelijk
onderzoek. Ten slotte was niet gebleken dat enig ander land het nodig
had geoordeeld ter uitvoering van dit verdrag een bijzonder vergunnin–
genstelsel in het leven te roepen. Omdat het niet ondenkbaar werd
geacht dat de ontwikkeling van de wetenschap en van de technologie er
toe zou nopen de gekozen vorm van de uitvoeringswet te herzien, werd
aan de Uitvoeringswet een beperkte werkingsduur gegeven.

De hiervoor weergegeven argumenten tegen de invoering van een
vergunningstelsel, hebben evenwel hun geldigheid behouden. De Uitvoe–
ringswet is sedert haar inwerkingtreding nimmer toegepast, terwijl zich
ook geen andere ontwikkelingen hebben voorgedaan, die de invoering
van een dergelijk stelsel alsnog noodzakelijk maken. Er is derhalve thans
geen aanleiding de vorm van de Uitvoeringswet te herzien. Het lijkt niet
zinvol de Uitvoeringswet wederom een beperkte werkingsduur te geven.
Mocht zulks noodzakelijk of wenselijk blijken, bijvoorbeeld naar aanleiding
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van praktijkervaringen of bevindingen van nog volgende toetsingsconfe–
renties, zal niet worden nagelaten noodzakelijke of wenselijke aanpas–
singen van de Uitvoeringswet voor te stellen. De Uitvoeringswet kan dan
ook zonder bezwaar voor onbepaalde tijd geldig zijn. Daartoe wordt
voorgesteld de tweede volzin van artikel 9, tweede lid, van de Uitvoe–
ringswet, te doen vervallen.

De Minister van Justitie,
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