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NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 9 oktober 1991

De ondergetekenden zijn zeer verheugd over het in het algemeen
positieve oordeel dat het CSE-Verdrag en de Verklaringen ten deel is
gevallen en met name ook over de grote welwillendheid, die door de
fracties aan de dag is gelegd om tot een tijdige bekrachtiging van het
Verdrag te kunnen geraken.

Het CSE-Verdrag en de Verklaringen van 14 juni 1991 leggen met hun
verreikende bepalingen over toegestane bestandsniveaus en het omvang–
rijke verificatiesysteem het veiligheidspolitieke fundament voor een meer
op samenwerking en vertrouwen gerichte struktuur in Europa. Kernele–
menten uit het Verdrag zijn de begrenzing en reductie ten aanzien van de
vijf belangrijkste categorieën conventionele wapens in Europa. Het doel
is te komen tot gelijke plafonds tussen de twee groepen van staten en de
daarvan afgeleide toegestane nationale bestandshoogten. In de loop van
de veertig maanden na inwerkingtreding zullen in totaal zo'n 45.000
tanks, pantsergevechtsvoertuigen, artilleriestukken, gevechtsvliegtuigen
en aanvalshelicopters moeten worden vernietigd. Tijdens het proces van
reductie en in de periode daarna zal het overeengekomen verificatie–
regime leiden tot een tot nu toe in Europa ongekende mate van openheid
op militair gebied.

Naar aanleiding van de van de zijde van de Kamer opgeworpen vragen
met betrekking tot de wetsvoorstellen tot goedkeuring van respectievelijk
het CSE-Verdrag en de uitgewisselde Verklaringen, en het wetsvoorstel
tot uitvoering van het CSE-Verdrag mogen wij het volgende opmerken.

Alle fracties vestigen de aandacht op de sterk gewijzigde - en zich nog
steeds wijzigende - omstandigheden in het voormalige Oostblok in het
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algemeen en de Sovjet-Unie in het bijzonder en hebben zorg geuit over
de mogelijke gevolgen hiervan voor het CSE-Verdrag. In dit verband zijn
met name de volgende aspecten van belang.

Sovjet-Unie

Een punt van aandacht van alle fracties betreft de huidige staatkundige
verhoudingen binnen de Sovjet-Unie. Terwijl de internationale erkenning
van de onafhankelijkheid van de Baltische Staten inmiddels een feit is,
streeft een groot aantal republieken in meer of mindere mate naar
autonomie danwel volledige onafhankelijkheid. De uitkomst van dit
proces is vooralsnog allerminst te voorspellen. In het bondgenootschap–
pelijke besluitvormingsproces wordt uitgegaan van de veronderstelling
dat de inwerkingtreding van het CSE-Verdrag een feit zal zijn voordat de
staatkundige verhouding van bepaalde Sovjet-republieken tot de Unie
uitgekristalliseerd zal zijn. Vanuit volkenrechtelijk oogpunt is er derhalve
momenteel geen enkele aanleiding om tot verdragswijziging over te
gaan. Zulks zou ook moeizame heronderhandeling van de reeds onderte–
kende tekst noodzakelijk maken. Uiteraard is niet uitgesloten dat na
inwerkingtreding het Verdrag aangepast zal moeten worden aan de
alsdan ontstane situatie.

Ons hebben geen aanwijzingen bereikt dat de competentie van de
nieuwe Unie met betrekking tot de ratificatie van het CSE-Verdrag (door
de Opperste Sovjet) door deze of gene Sovjet-republiek zou worden
aangevochten. Het leiderschap van de republiek Oekraïne heeft kort
geleden met nadruk verklaard het Verdrag in al zijn aspecten te zullen
naleven. De Regering heeft geen gerede gronden om te twijfelen aan de
volledige implementatie van het Verdrag door de Sovjet-Unie.

De nieuwe Unie onderkent het belang van het CSE-Verdrag voor de
stabiliteit en veiligheid in Europa en heeft tevens verklaard zo snel
mogelijk tot ratificatie te zullen overgaan.

Over de voorgenomen oprichting van nationale gardes door een aantal
republieken is nog weinig concreets bekend. Dit betreft zowel de omvang
als de taken van deze milities en hun bewapening. Van Sovjet-zijde is
deze problematiek in het overleg in Wenen niet aan de orde gesteld. Het
zou prematuur zijn om de strijdkrachten in wording van de republieken
die zich onafhankelijk hebben verklaard te beschouwen als «organisaties
bedoeld om binnenlandse veiligheidstaken in vredestijd te verrichten»
(Artikel III, lid F). Met het oog op eventuele toekomstige ontwikkelingen
in de Sovjet-Unie vindt hierover in bondgenootschappelijk kader echter
reeds overleg plaats. Ingevolge de verdragsbepalingen zijn alle tanks,
artilleriestukken en gevechtsvliegtuigen binnen het toepasssingsgebied
onderworpen aan de numerieke beperkingen zoals in het Verdrag
genoemd. Ook de pantserinfanteriegevechtsvoertuigen ingedeeld bij
paramilitaire eenheden zijn onderworpen aan beperkingen (Artikel XII).
Zulks geldt niet voor de overige pantsergevechtsvoertuigen en
helicopters. Hierover dient echter wel informatie te worden verschaft.

Er zijn enige indicaties dat de huidige militaire districten in de
Sovjet-Unie mogelijkerwijze in de toekomst zullen komen te vervallen en
dat in plaats daarvan de republieksgrenzen zullen worden aangehouden.
Vermoedelijk zal het Verdrag als gevolg daarvan na inwerkingtreding
aanpassing behoeven.

De toereikendheidsregel, die een limiet legt op hetgeen de Sovjet-Unie
onder het Verdrag aan militair materieel mag aanhouden, heeft als
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gevolg van de recente ontwikkelingen in de Sovjet-Unie op geen enkele
wijze aan belang of strekking ingeboet.

Voor de goede orde diene dat indien te zijner tijd de volkenrechtelijke
erkenning van de onafhankelijkheid van bepaalde Sovjet-republieken aan
de orde zou zijn, waarschijnlijk het feit dat de desbetreffende republiek
bereid zal zijn het CSE-Verdrag ten volle na te leven, in de overweging
zal worden betrokken.

Baltische Staten

Een groot aantal fracties heeft vragen gesteld over de erkenning van
de onafhankelijkheid van de Baltische Staten en de gevolgen daarvan
voor het CSE-Verdrag. De brief van eerste ondergetekende aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer (kenmerk DAV/WB N-443, d.d. 30
september 1991) gaat op een groot deel van deze vragen in.

Vertegenwoordigers van de Baltische Staten hebben meegedeeld dat
men nog geen grondige analyse heeft kunnen maken van het
CSE-Verdrag. Het is niet duidelijk of deze landen wel tot het Verdrag
wensen toe te treden. De hoogste prioriteit voor hen heeft op dit
moment de zo snel mogelijke verwijdering van alle Sovjet-materieel en
militairen van hun grondgebied. Concrete stappen van Baltische zijde
inzake eventuele toetreding worden op korte termijn niet verwacht.
Aangezien de Baltische Staten geen partij zijn bij het Verdrag, zijn daar
uiteraard geen ratificatieprocedures gestart. Om dezelfde reden hebben
de Staten in kwestie geen zitting in de Gemeenschappelijk Consultatieve
Groep, en hebben besprekingen tussen de Baltische Staten en de
Sovjet-Unie inzake inspectiequota e.d. niet plaatsgevonden. Er zijn echter
wel indicaties dat de Baltische Staten bereid zijn actief mee te werken bij
de inspecties van onder het Verdrag vallend Sovjet-materieel op Baltisch
grondgebied.

Mede tegen deze achtergrond stelt het Bondgenootschap zich op het
standpunt dat naar zo spoedig mogelijke ratificatie van het Verdrag moet
worden gestreefd; dat het Baltisch grondgebied als niet onder het
Verdrag vallend moet worden beschouwd en dat er van de Sovjet-Unie
garanties moeten worden gevraagd dat het Sovjet-materieel op Baltisch
grondgebied onder de relevante verdragsbepalingen blijft vallen. De
bondgenootschappelijke besluitvorming over daartoe strekkende
afspraken met de Sovjet-Unie bevindt zich thans in een vergevorderd
stadium.

Mochten de Baltische Staten te zijner tijd te kennen geven partij bij het
Verdrag te willen worden, dan is toetreding mogelijk na instemming van
de overige CSE-landen. Het Verdrag behoeft dan echter wel formele
aanpassing.

Het lijkt waarschijnlijk dat aangezien de Baltische Staten zich op het
standpunt stellen dat hun deel vormen van de Sovjet-Unie een onrecht–
matig karakter had en dat zij in feite onrechtmatig bezet gebied
vormden, zij de Artikelen 34 tot en met 37 van het Verdrag van Wenen
inzake Statenopvolging met betrekking tot verdragen van 23 augustus
1978 derhalve niet van toepassing achten. Alhoewel over de positie van
de Baltische Staten in deze kwestie nog geen duidelijkheid bestaat, is het
niet uit te sluiten dat zij in lijn met het gestelde in Artikel 40 van dit
Verdrag iedere verdragsverhouding, welke destijds door de Sovjet-Unie
is aangegaan, thans zullen afwijzen.
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Veiligheidssituatie in Midden– en Oost-Europa/opheffing
Warschau-Pact

Het Warschau-Pact is op 1 juli 1991 opgeheven. Dit betekent echter
geenszins dat de rationale van het Verdrag, dat immers uitgaat van
gelijke plafonds tussen twee groepen van landen, zou zijn achterhaald.
Naar de mening van alle deelnemende staten is de veiligheid in Europa
gediend met het CSE-Verdrag. Alle CSE-landen, ook de Midden– en
Oosteuropese landen, zijn dan ook voorstander van een zo spoedig
mogelijke inwerkingtreding van het Verdrag.

De door de fracties van CDA, VVD en GPV gestelde vraag of, nu het
Warschau-Pact niet meer bestaat, de indeling in zones en de toegepaste
verdeelsleutel nog voldoen aan de legitieme veiligheidsbehoeften van de
Midden– en Oosteuropese landen kan dan ook bevestigend worden
beantwoord.

De opheffing van het Warschau-Pact heeft overigens geen enkel
gevolg voor de werking van het Verdrag. Bij de definitie van «groep van
staten» is met opzet gekozen voor het met name noemen van de landen
die het Verdrag van Brussel, Washington danwel het Verdrag van
Warschau hebben ondertekend. Met andere woorden de opheffing van
het Warschau-Pact laat het concept van de «groep van staten» onverlet.
In de tekst van het Verdrag is al rekening gehouden met de mogelijkheid
dat het Warschau-Pact zou ophouden te bestaan dan wel dat landen het
Bondgenootschap waartoe zij behoren zouden wensen te verlaten. Er is
geen enkele indicatie dat een land zou overwegen om uit de groep van
zes te treden en aansluiting bij de groep van NAVO-landen te zoeken.
Het Verdrag sluit overigens het overgaan van landen van de ene groep
naar de andere groep van landen niet uit. Een dergelijke stap zal
uiteraard aanzienlijke consequenties hebben voor de structuur van het
Verdrag en een moeizame nieuwe verdeling van de maximale bestands–
hoogten noodzakelijk maken.

Het Verdrag voorziet in bepaalde collectieve verantwoordelijkheden.
Daarnaast zijn echter talrijke voorbeelden te geven van strikt nationale
verantwoordelijkheden. Zo is elk land onder het Verdrag verantwoordelijk
voor het feit dat de opgegeven maximale bestandshoogten niet mogen
worden overschreden.

Op 3 november 1990 hebben de leden van het - toen nog bestaande -
Warschau-Pact te Boedapest onderling een verdeling gemaakt van de
maximale bestandsniveaus, rekening houdend met de totale en zonale
plafonds en de toereikendheidsregel, zoals bepaald in het Verdrag. Geen
van de betreffende landen wenst op dit moment het toen zeer moeizaam
tot stand gekomen compromis ter discussie te stellen door een hoger
aandeel in het totaal van het aan deze groep toegestane bestand te
claimen.

De terugtrekking van de Sovjet-Unie uit de Midden– en Oosteuropese
landen heeft geen invloed op het CSE-Verdrag. Wel is in dit verband van
belang dat het Verdrag uitdrukkelijk vastlegt dat geen enkele partij strijd–
krachten mag stationeren op het grondgebied van een andere partij
zonder de expliciete toestemming van die partij (Artikel IV, lid 5). Als
antwoord op de vraag door de CDA-fractie of dit artikel gebruikt zou
kunnen worden door de Baltische landen om de Sovjet-strijdkrachten van
hun grondgebied te weren, moge dienen dat zulks inderdaad mogelijk is.
Voorwaarde hiervoor is uiteraard wel dat de Baltische landen partij
zouden moeten zijn bij het Verdrag.
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Artikel III Problematiek

Met de uitwisseling op 14 juni jl. van de juridisch bindende Verkla–
ringen inzake Artikel III en de eenzijdige politieke Verklaring van de
Sovjet-Unie inzake het materieel dat achter de Oeral is geplaatst, is een
einde gekomen aan de lang slepende controverse over de interpretatie
van het CSE-Verdrag. Het is met name aan de grote en voortdurende
druk van de overige CSE-landen te danken geweest dat de Sovjet-Unie
haar positie heeft bijgesteld.

Er bestaat bij de overige CSE-landen geen twijfel dat de Sovjet-Unie
bereid is om uit te voeren hetgeen in de Verklaringen van 14 juni is
overeengekomen. De getallen over materieel bij kustverdedigingseen–
heden en marine-infanterie in de op 14 juni afgelegde Verklaring worden
door alle overige CSE-landen betrouwbaar geacht. De in een eerder
stadium genoemde getallen, zulks in reactie op de vraag van de
CDA-fractie, berusten op verschillende interpretaties van Artikel III, maar
zijn in het licht van de nieuwe getallen zoals genoemd op 14 juni, niet
meer relevant. De relevante aantallen zijn voor de kustverdediging 813
tanks, 972 pantsergevechtsvoertuigen en 846 stukken artillerie. Voor de
marine-infanterie zijn deze aantallen respectievelijk: 120, 753 en 234.

Momenteel vindt over het naar achter de Oeral verplaatste materieel
geen overleg meer plaats tussen CSE-landen. De CSE-landen zijn van
mening dat met de eenzijdige politieke Verklaring van 14 juni, waarin de
Sovjet-Unie onder andere op zich nam achter de Oeral 14.500 wapen–
systemen te vernietigen en uitgebreide informatie te verstrekken, een
bevredigende oplossing is gevonden. Voor de mogelijkheden deze uitge–
wisselde gegevens te verifiëren moge worden verwezen naar de
paragraaf inzake «Open Skies». Er zijn geen indicaties dat de Sovjet-Unie
thans bezig is materieel uit hetgeen zij achter de Oeral heeft terugge–
trokken, te bestemmen voor verkoop.

Voor de telregel ten aanzien van paramilitair materieel, waarover de
CDA-fractie een vraag heeft gesteld, moge worden verwezen naar de
paragraaf inzake de Sovjet-Unie.

In tegenstelling tot hetgeen van de zijde van de GPV-fractie is gesteld,
is de Sovjet-Unie op grond van de juridisch bindende Verklaring verplicht
het equivalent van het militaire materieel dat is ingedeeld bij marine–
eenheden te verplaatsen naar achter de Oeral en daar te vernietigen
danwel te converteren. De Sovjet-Unie mag zelf bepalen welk deel van
de 933 tanks en 972 pantsergevechtsvoertuigen wordt geconverteerd
danwel vernietigd. Onder conversie voor vreedzame doeleinden moet
worden verstaan de ombouw van tanks tot landbouwwerktuigen,
materieel dat in de bouw kan worden gebruikt etc.

«Open Skies» onclerhandelingen

Daadwerkelijke controle van Sovjet-materieel ten Oosten van de Oeral
op dezelfde wijze als in het verdragsgebied plaatsvindt, zal formeel niet
mogelijk zijn, daar - zoals bekend - dit gebied niet tot het toepassings–
gebied behoort. De Sovjet-Unie heeft echter in de eenzijdige, politiek
bindende Verklaring van 14 juni 1991 gesteld dat de reductie zal plaats–
vinden op een wijze die voldoende zichtbaar bewijs zal verschaffen dat
vernietiging dan wel conversie ook werkelijk plaatsvinden. In eerste
instantie zullen hierbij de zogenaamde nationale technische middelen
(observatiesatellieten) van andere verdragspartijen een belangrijke rol
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spelen. Bovendien heeft de Sovjet-Unie zich in de eenzijdige Verklaring
verplicht om bij inwerkingtreding van het Verdrag informatie te
verstrekken over aantallen en lokaties van bepaalde categorieën militair
materieel dat in de periode vóór ondertekening van het Verdrag naar
achter de Oeral is teruggetrokken.

In samenhang met de problematiek van de verificatie van het Sovjet–
materieel dat zich thans ten Oosten van de Oeral bevindt, is door
verschillende leden gewezen op het belang van een toekomstig «Open
Skies»-regime en gevraagd naar de voortgang in de onderhandelingen
daarover. Inderdaad zal het inzicht met betrekking tot dit militaire
materieel aanzienlijk kunnen toenemen zodra een «Open Skies»-regime
tot stand gekomen zal zijn.

Het is verheugend dat de «Open Skies»-onderhandelingen, die
geruime tijd hebben stilgelegen als gevolg van met name door de
Sovjet-Unie onderworpen obstakels thans weer in beweging zijn
gekomen. In de periode van 9 tot 13 september jl. heeft in Wenen een
verkennende ronde van besprekingen plaats gevonden. Hiermee werd
beoogd na te gaan of de onderhandeiingen op een zinvolle wijze zouden
kunnen worden hervat. Het resultaat van deze verkenningsronde was
dermate hoopgevend dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de
onderhandelingen op niet al te lange termijn (mogelijk zelfs al in oktober
1991) daadwerkelijk zullen kunnen worden hervat en succesvol
afgesloten. Daarbij ziet het ernaar uit dat dan naast de 22 staten die
vanaf het begin aan de onderhandelingen hebben deelgenomen nu ook
aan de onderhandelingen kan worden deelgenomen door alle andere
CVSE-Staten die zulks wensen, waaronder zeker ook de Baltische staten.

Verificatie

In het algemeen kan worden gesteld dat het CSE-Verdrag, en het
daarbij behorende uitgebreide verificatieregime tot stand is gekomen in
een tijdsgewricht dat zeker meer internationale spanningen kende dan op
dit moment het geval is. Dat doet naar de mening van de Regering
echter niets af aan de unieke waarde van het Verdrag. In het kader
hiervan hebben de verdragspartijen immers verstrekkende verplichtingen
op zich genomen die van grote mvloed zijn op de veiligheidssituatie van
alle andere verdragspartijen. Elk der partijen dient in de gelegenheid te
zijn al deze verdragsverplichtingen te verifiëren conform de in het
Verarag gestelde regels.

Ook in de huidige situatie is het verificatieregime van groot politiek
belang. Daarbij komt dat de uitvoering van de verificatiemaatregelen op
zich een belangrijke bijdrage levert aan vergroting van het onderlinge
vertrouwen en verdere ontspanning. Naar de mening van de Regering
kan dan ook niet worden gesteld dat het verificatieregime «te strak» is.
Wel zou, zoals de PvdA-fractie stelt, het in principe mogelijk zijn dat dit
regime in de toekomst ook voor meer wapencategorieën zal gelden, als
de Partijen hierover in de vervolgonderhandelingen overeenstemming
bereiken.

De verwachting is dat alle verdragspartijen volledig gebruik zullen
maken van de toegewezen inspectierechten, hetgeen betekent dat de
inspecties op het maximum niveau zullen worden uitgevoerd.

Conform de in het Verdrag gestelde termijn hebben de verdragspar–
tijen niet later dan 120 dagen na ondertekening (medio maart jl.) hun
actieve inspectiequota voor de inventarisatieperiode in de eerste vier
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maanden na inwerkingtreding van het Verdrag genotificeerd na intern
overleg binnen de groep van partijen waartoe zij in het kader van het
Verdrag behoren. In dit verband heeft Nederland een aantal van 14
inspecties genotificeerd. Het complete overzicht van de genotificeerde
quota voor de inventarisatieperiode is als volgt:

Groep van Zestien
België 10
Bondsrepubliek 76
Canada 9
Denemarken 13
Frankrijk 41
Griekenland 13
Usland 3
Italië 32
Luxemburg 3
Nederland 14
Noorwegen 10
Portugal 5
Spanje 18
Turkije 26
VK 38
VS 69

Groep van Zes:
Bulgarije 33
CSFR 50
Hongarije 24
Polen 43
Roemenië 40
USSR 190

Als toelichting op deze genotificeerde aantallen diene het volgende.
Het lage aantal verificatie-objecten dat door de Sovjet-Unie bij de initiële
informatie-uitwisseling is opgegeven, heeft zoals door de GPV-fractie is
gesteld, bij de andere verdragspartijen aanvankelijk enige ongerustheid
teweeg gebracht, daar de verwachting was dat de Sovjet-Unie een veel
hoger aantal had moeten opgeven. De boven genoemde aantallen die
door de Groep van Zestien zijn genotificeerd, zijn dan ook gebaseerd op
het aantal Sovjet verificatie-objecten dat Moskou naar de mening van de
overige partijen had moeten opgeven en niet op het aantal dat daadwer–
kelijk is genotificeerd door de Sovjet-Unie.

In de afgelopen maanden is in het kader van de Gemeenschappelijke
Consultatieve Groep uitgebreid van gedachten gewisseld met de Sovjet
delegatie in Wenen over het aantal Sovjet verificatieobjecten. Herhaal–
delijk hebben de overige verdragspartijen hun bezorgdheid hierover
duidelijk gemaakt. In het licht van de aangekondigde substantiële
reducties van de Sovjet strijdkrachten en de veranderde politieke situatie
in de Sovjet-Unie beschouwen de verdragspartijen deze aangelegenheid
niet meer als een geschilpunt dat de werking van het Verdrag zou
moeten frustreren.

In reactie op een vraag van de CDA-fractie kan nog worden gesteld dat
bij finalisering van de Memorie van Toelichting het aantal passieve
inspecties voor Nederland nog niet exact bekend was en derhalve is
gesproken over «maximaal 20». Bij de opstelling van de Defensiebe–
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groting 1992 was inmiddels meer duidelijkheid verkregen en kon
derhalve een aantal van «maximaal 18» worden aangehouden.

Nederland is niet van plan om reducties bij de bondgenoten te
verifiëren. Overigens diene dat de uit te voeren inspecties van reducties
überhaupt geen gevolg hebben voor de quota van de actieve inspecties,
omdat deze laatstgenoemde quota alleen gelden voor routine-inspecties
en de uitdagingsinspecties (de inspecties uitgevoerd onder de titels VII
en VIII van het Inspectieprotocol); de reductie-inspecties vallen niet
onder de quotaregeling en kunnen overigens ook niet worden geweigerd.

De CDA-fractie heeft terecht de aandacht gevestigd op de discrepantie
die op het eerste gezicht lijkt te bestaan tussen enerzijds het gestelde in
artikel XIV, lid 3 en anderzijds de tekst van titel II, punt 24 van het
Inspectieprotocol. Ter toelichting diene dat Artikel XIV, lid 3 in het
algemeen ontduiking van de verificatieverplichting beoogt tegen te gaan,
aangezien immers gesteld wordt dat een partij de verificatierechten niet
uitvoert ten aanzien van partijen die behoren tot de groep van partijen
waartoe zij behoort met het oogmerk zich aan de doelstellingen van het
verificatieregime te onttrekken. Het gestelde in het Inspectieprotocol, nl.
dat een partij per jaar niet meer dan vijf inspecties mag houden t.a.v. een
andere partij die tot dezelfde groep behoort, is uiteindelijk op sterke
aandrang van enkele kleinere Oosteuropese staten in het Verdrag
opgenomen. Dit geeft hen de mogelijkheid, waaraan zij op grond van hun
eigen veiligheidsbehoeften zeer hechten, om ook binnen hun eigen groep
van partijen inspecties uit te voeren. Gezien het zeer beperkte aantal
waarvan hier sprake is, bestaat hier niet het risico dat deze partijen zich
hierdoor aan de doelstellingen van het verificatieregime onttrekken.

M.b.t. de suggestie van de fractie van Groen Links om de mogelijkheid
om uitbreiding van de inspecties binnen de eigen groep van partijen te
realiseren in het kader van de onderhandelingen over Vertrouwenwek–
kende en Veiligheidsbevorderende Maatregelen (CSBM's) diene dat dit
voor het verificatieregime van het nu voorliggende CSE-Verdrag niet als
mogelijkheid in overweging zal kunnen worden genomen. Immers, de
CSBM-onderhandelingen vormen een separaat onderhandelingsforum
tussen de 38 CVSE-Staten en leiden tot politiek-bindende overeen–
komsten, terwijl het nu aan de orde zijnde CSE-Verdrag een door 22
staten ondertekend Verdrag is met juridisch-bindende verplichtingen.

M.b.t. de vraag van de CDA-fractie over de wijze waarop een partij die
een verrassingsinspectie in een gespecificeerd gebied weigert, de
zekerheid kan geven die redelijkerwijs kan worden verlangd dat zich in
dat gebied geen onder het CSE-Verdrag vallende wapensystemen
bevinden, diene dat hiervoor geen nadere regels zijn vastgelegd. In het
algemeen is het voorstelbaar dat in een dergelijk geval visueel bewijs
wordt overgelegd. Overigens wordt er van uitgegaan dat weigeringen
zeer sporadisch zullen voorkomen, daar een partij zichzelf niet graag in
verlegenheid zal brengen door inspecties te weigeren.

In reactie op het verzoek van de D66-fractie om voorbeelden te geven
van verificatie-technieken die niet in het CSE-Verdrag zijn genoemd,
maar wel verenigbaar zijn met de algemeen erkende beginselen van het
internationaal recht, moge worden verwezen naar observatie-satellieten.

De leden van de GPV-fractie stellen terecht vast dat in het verificatie–
regime van dit Verdrag de nationale verantwoordelijkheid voor de verifi–
catie centraal staat. Dit betekent inderdaad dat in het kader van de opzet
van dit Verdrag niet wordt overwogen de verificatie een meer interna–
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tionale opzet te geven en dat terzake geen rol voor de Verenigde Naties
is weggelegd.

Een bijdrage aan het verificatieproces van een Europese observatiesa–
telliet, zoals door de CDA-fractie naar voren is gebracht, is vooralsnog
niet aan de orde. Wel is in het kader van de samenwerking op het terrein
van satellietwaarneming in de West Europese Unie (WEU) het besluit
genomen om een satellietcentrum op te richten, waar satellietanalisten
zullen kunnen worden opgeleid en waar in de toekomst beeldmateriaal,
verkregen van o.m. de SPOT en Landsat en op termijn van de ERS en de
Heliossatelliet, geanalyseerd zal kunnen worden. In die functie zal dit
centrum wellicht in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de
verificatie van wapenbeheersingsovereenkomsten in Europa.

Vele leden hebben gevraagd naar de verdeling van de verantwoorde–
lijkheden tussen beide Departementen voor de verificatie van het
Verdrag. In het kader van de gedeelde verantwoordelijkheid van het
veiligheidsbeleid is ook de verificatie van het CSE-Verdrag een gemeen–
schappelijke verantwoordelijkheid van de Ministers van Buitenlandse
Zaken en Defensie. De uitvoering van de verificatie-activiteiten als
zodanig is inmiddels, zoals gesteld in de Defensiebegroting 1992, om
redenen van doelmatigheid - die zich het beste laten omschrijven als
«decentraal, tenzij» - ondergebracht bij de krijgsmachtdelen. Tussen het
Bureau Verificatie van de Directie Atlantische Samenwerking en Veilig–
heidszaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de onderdelen
van de Defensieorganisatie die zijn belast met verificatie, wordt dan ook
intensief samengewerkt.

M.b.t. de informatie aan het Parlement over de uitvoering van het
Verdrag en de resultaten van de verificatie-activiteiten diene dat wij ons
voornemen om jaarlijks in de Memories van Toelichting bij de behan–
deling van de Begrotingen van onze Departementen inzicht te geven in
de activiteiten in het afgelopen jaar. Dit laat onverlet dat het Parlement
uiteraard onmiddellijk zal worden geïnformeerd over gebeurtenissen in
dit kader indien daartoe aanleiding is.

Nederlandse reducties en opslag

Naar aanleiding van de vragen van enkele fracties over de voorge–
nomen reducties van Nederland moge dienen dat in de Defensienota
1991 verdergaande reducties van militair materieel zijn aangekondigd
dan waartoe Nederland op grond van het CSE-Verdrag verplicht is. Voor
tanks, pantsergevechtsvoertuigen en artillerie zou Nederland volgens de
intern afgesproken NAVO-verdeling respectievelijk 18%, 26% en 28%
moeten reduceren. Dit betreft de percentages waarmee het huidige
Nederlandse bestand verminderd moet worden om de maximaal toege–
stane bestandshoogten te bereiken. De reductie zal met de uitvoering
van de Defensienota op een hoger niveau liggen, te weten 51%, 40% en
40%. Over deze verdergaande reducties is met de NAVO-partners
overleg gevoerd. Overigens hebben ook veel andere NAVO-landen
aangekondigd meer te zullen reduceren dan waartoe zij op grond van het
Verdrag verplicht zijn. De vernietiging die Nederland op grond van het
Verdrag zal moeten uitvoeren zal plaatsvinden door versnijding. Naast
kosteneffectief is dit een efficiënte en milieuvriendelijke wijze van
destructie. De totale kosten die gepaard gaan met vernietiging zijn nog
niet bekend omdat e.e.a. afhangt van de uitkomsten van de consultaties
over de omvang van de overdracht van materieel binnen de NAVO.

N.a.v. de vraag van de CDA-fractie over de overdracht van pantserge–
vechtsvoertuigen naar Portugal moge dienen dat naar het zich laat
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aanzien de 24 YP 408 voertuigen begin 1992 naar Portugal zullen
worden getransporteerd. De 104 M-113 zullen vermoedelijk in de eerste
helft van 1993 worden verscheept. Dat materieel dat Nederland
voornemens is te reduceren bovenop hetgeen vereist is op grond van het
CSE-Verdrag kan eventueel ook buiten het toepassingsgebied worden
verkocht.

T.a.v. opslag in zijn algemeenheid mag in antwoord op enkele vragen
terzake worden opgemerkt dat met name de VS het materieel, dat zich
thans bevindt in zgn. POMCUS, als zijnde opgeslagen materieel in de zin
van het Verdrag zal opgeven. De VS is overigens niet het enige land dat
materieel zal opslaan in de zin van het Verdrag. Ook Nederland zal een
aantal (56) tanks opslaan.

In antwoord op een vraag van de VVD-fractie is er overigens geen
sprake van dat het feit dat materieel is opgeslagen op grond van het
CSE-Verdrag zich slecht zou verdragen met de strategie van voorwaartse
verdedigmg Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze strategie thans
als gevolg van de ingrijpende veranderingen in de veiligheidssituatie in
Europa door het Bondgenootschap wordt herzien.

Tevens zijn enkele vragen gesteld over de opslagmodaliteiten. T.a.v. de
opslag van tanks moge dienen dat het KL-mob complex Wilp op dit
moment nog aangewezen is als enige opslagplaats in de zin van het
CSE-Verdrag. Hier staan momenteel reeds 52 tanks in opslag. Het is
echter niet uitgesloten dat een ander complex deze taak zal overnemen.
Het Verdrag voorziet in deze mogelijkheid.

Op grond van het Verdrag zal elke groep van staten 740 brugleggende
tanks in actieve dienst mogen houden. De NAVO beschikt echter over in
totaal 793 brugleggende tanks. Bij de verdeling van de 53 die in opslag
moeten gaan is na onderling NAVO-beraad ervoor gekozen om de 25
Nederlandse brugleggende tanks operationeel te laten en derhalve niet
op te slaan. N.a.v. de vraag van de VVD-fractie over de mogelijkheid
brugleggende tanks in opslag ook eventueel in te zetten bij dreigende
natuurrampen moge dienen dat het Verdrag hierin niet voorziet. Aange–
nomen mag worden dat partijen bij het Verdrag zich terzake flexibel
zullen opstellen.

N.a.v. de vraag van de VVD-fractie in hoeverre de wapenarsenalen die
door het CSE-Verdrag zijn toegestaan, zich verhouden tot de bestanden
aan het begin van de Reagan administratie, moge dienen dat een verge–
lijking van de aantallen moeilijk, zo niet onmogelijk, is door de verschil–
lende definities voor wapensystemen die zijn gehanteerd.

Gemeenschappelijk Consultatieve Groep

In antwoord op een vraag van de fractie van Groen Links naar het
functioneren van de Gemeenschappelijke Consultatieve Groep dient dat
deze vanaf de ondertekening van het CSE-Verdrag met enkele onderbre–
kingen tijdens recesperioden tot nu toe twee keer per week in Wenen
bijeenkomt om vraagstukken betreffende interpretatie en uitvoering van
het Verdrag te bespreken. Maatregelen die de werking van het Verdrag
beogen te verbeteren (Artikel XVI, lid 2 (C)) mag de Gemeenschappelijke
Consultatieve Groep, op basis van het Protocol inzake Voorlopige
Toepassing, overigens pas bespreken na inwerkingtreding van het
Verdrag zelf.

Het eerste half jaar hebben de werkzaamheden zich bijna uitsluitend
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gericht op het bespreken van de initiële datauitwisseling die op 18
november 1990 en vervolgens op 17 februari 1991 plaatsvond. Daarbij
stond de problematiek van het Sovjet materieel dat buiten het Verdrag
was gehouden vanzelfsprekend centraal. Toen hiervoor eenmaal en
bevredigende oplossing was gevonden, kon vanaf juli worden voort–
gegaan met het behandelen van een aantal andere aspecten van het
Verdrag. Deze betroffen in de eerste plaats aangelegenheden die met de
toekomstige verificatie te maken hebben, zoals het opstellen van inspec–
tierapporten, regelgeving t.a.v. de kosten van inspecties en verdere
afspraken t.a.v. het houden van inspecties zelf. Daarnaast werd een lijst
van verplichte notificaties - en daarbij behorende formatteringsmodellen
- opgesteld en werd begonnen met het opzetten van een bijbehorend
automatiseringsprogramma. Verder heeft de Gemeenschappelijke
Consultatieve Groep zich o.m. bezig gehouden met het opstellen van
nadere regelgeving t.a.v. de vernietiging van materieel.

Ratificatieproces/parlementaire behandeling

Zoals reeds is aangegeven in de eerdere stukken, is de reden voor het
krappe tijdsbestek voor de behandeling van de goedkeuringswetten,
alsmede van de Uitvoeringswet CSE-Verdrag (Kamerstukken II, 1991-92,
22 319) voornamelijk gelegen in de beslissing van de landen van het
Bondgenootschap om de nationale goedkeuringsprocedures op te
schorten totdat een voor alle partijen bevredigende oplossing zou
worden bereikt omtrent de afwijkende Sovjet interpretaties van de in
Artikel III van het Verdrag vervatte telregel. Deze oplossing werd bereikt
indeop14jun i 1991 gewisselde Verklaringen (Trb. 1991, 125). De
daarop betrekking hebbende stukken zijn op 8 augustus voor advies
voorgedragen aan de Raad van State, en 's Raads advies werd op 12
augustus uitgebracht. Op 23 augustus is het nader rapport met
betrekking tot verdrag en Verklaringen door de eerste ondergetekende
aan Hare Majesteit de Koningin verzonden en op 2 september zijn deze
bij Koninklijke Boodschap aan de Tweede Kamer aangeboden.

De tijdsdruk, waaronder één en ander is verlopen, is ingegeven door
het streven van de CSE-staten, verwoord in het Protocol inzake de
voorlopige toepassing van enkele bepalingen van het Verdrag inzake
conventionele strijdkrachten in Europa, om het CSE-Verdrag een jaar na
ondertekening in werking te doen treden en tot die tijd enige bepalingen
ervan voorlopig toe te passen. Derhalve dient inwerkingtreding op 19
november aanstaande plaats te vinden en dienen de akten van bekrach–
tiging - rekening houdend met de inwerkingtredingstermijn van 10 dagen
(zie Artikel XXI, tweede lid van het Verdrag) - uiterlijk op 8 november
1991 te worden nedergelegd. Tot op heden heeft alleen de Tsjechische
en Slowaakse Federatieve Republiek reeds haar akte van bekrachtiging
nedergelegd (5 augustus 1991). Het Verdrag biedt de mogelijkheid het
Protocol van voorlopige toepassing te verlengen. Een besluit daartoe is
echter tot nu toe niet genomen, zodat als datum, waarop uiterlijk de
akten van bekrachtiging dienen te zijn nedergelegd, nog immer 8
november geldt. Indien op dit vlak nieuwe gegevens voorhanden zijn, zal
de eerste ondergetekende zulks onverwijld aan de beide Kamers der
Staten-Generaal mededelen; ook met het oog op de voortgang van de
goedkeuringsprocedure hier te lande.

Met betrekking tot het niet gelijktijdig indienen van het voorstel van
Uitvoeringswet CSE-Verdrag met de beide goedkeuringswetsvoorstellen
moge nog het volgende dienen.

De Regering acht het ongewenst om particuliere locaties uit te
zonderen van inspectie. Het voorliggende voorstel geeft dan ook regels
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voor het geval particulieren met de uitvoering van verrassingsinspecties
te maken krijgen. Indien een particulier zou weigeren mee te werken en
daarmee de voortgang van een inspectie zou frustreren, zou dit in strijd
zijn met de geest van het Verdrag, waarbij naar de opvatting van
Nederland en het overgrote deel van de overige verdragspartijen
weigering van toegang uitzondering zal dienen te zijn en medewerking
regel Aangezien het enige tijd onduidelijk was in hoeverre separate
regelgeving noodzakelijk zou zijn, heeft het voorliggende voorstel U
helaas met enige vertraging bereikt.

Beide ondergetekenden zijn zich ervan bewust dat door het niet gelijk–
tijdig indienen de Kamer initieel geen compleet beeld is geschetst van de
verplichtingen die het CSE-Verdrag aan het Koninkrijk gaat opleggen en
hebben om die reden des te meer waardermg voor de medewerking van
de fracties om de behandeling van de wetsvoorstellen toch zo
voorspoedig te doen verlopen.

De leden van de CDA-fractie vroegen zich voorts af welke wijzigingen
van het CSE-Verdrag hier te lande parlementaire goedkeuring zouden
behoeven.

In dit verband verwijst Artikel XX naar de in Artikel XXII voorge–
schreven overeenstemming met de constitutionele procedures der
Partijen. Voorstelbaar is dat de Gemeenschappelijke Consultatieve Groep
voorstellen doet ter stroomlijning van de inspectieprocedures of omtrent
de vorm van de uit te wisselen gegevens. Naar het voorkomt, behoeven
dergelijke aanpassingen niet aan de Staten-Generaal ter goedkeuring te
worden voorgelegd, omdat dergelijke wijzigingen binnen het Neder–
landse constitutionele bestel worden aangemerkt als uitvoeringsver–
dragen. Amenderïng van wezenlijke verdragsbepalingen, zoals wijzi–
gingen in toegestane verdragsplafonds en het overgaan van een staat
van de ene groep van staten naar de andere, zullen uiteraard de
goedkeuring van de Staten-Generaal behoeven. Ook toetreding van een
nieuwe deelnemende staat tot het CSE-Verdrag, of dit nu bij verdragswij–
ziging of bij separaat protocol zal geschieden, zal de Staten-Generaal ter
goedkeuring worden voorgelegd.

Financiële aangelegenheden

De regering is met de fractie van de RPF verheugd over het feit dat het
Koninkrijk der Nederlanden als depositaris van het CSE-Verdrag is
aangewezen. De daarmee verbonden kosten, waarnaar vanuit de
CDA-fractie werd gevraagd, zijn niet exact op te geven.

Omtrent de tot op heden gemaakte kosten kan het volgende worden
medegedeeld. Voor het eenmalig doen vervaardigen van de gewaar–
merkte afschriften van de verdragstekst bracht de SDU een bedrag van
net boven de f 6000 in rekening. De overige kosten posten in verband
met het doen vervaardigen van de gewaarmerkte afschriften zijn niet
apart berekend.

Ook voor de kosten van de kennisgevingen, zoals vermeld in Artikel
XXII, derde en vierde lid, worden niet apart berekend. Zij maken deel uit
van het reguliere diplomatieke verkeer.

Alle bovengenoemde kosten, welke tot de normale taak van een
depositaris worden gerekend (zie ook Artikel XVII), worden dan ook niet
omgeslagen over de partijen.

N.a.v. de vragen van een aantal leden om enige nadere toelichting over
de kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de verificatie–
verplichtingen moge in het algemeen verwezen worden naar Bijlage 12
van de Defensiebegroting 1992, die een gedetailleerd overzicht terzake
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bevat. Hier moge worden volstaan met de mededeling dat voor de
uitvoering van de verificatie-verplichtingen in de periode 1992-1996 een
totaal van ca. veertig miljoen gulden is gereserveerd.

M.b.t. de kosten verbonden aan de activiteiten van de Gemeenschap–
pelijke Consultatieve Groep diene dat hiervoor door de Verdragspartijen
een verdeelsleutel is overeengekomen, gebaseerd op het bruto nationaal
produkt van de deelnemende landen. De kosten-distributieschaal voor de
Gemeenschappelijke Consultatieve Groep is dezelfde als in het Mandaat
voor de CSE-onderhandelingen is vastgesteld voor de onderhandelingen
zelf, met dien verstande dat het aandeel van de voormalige DDR over de
overige 22 deelnemers is omgeslagen. Nederland is verplicht nu 4% van
de kosten van de Gemeenschappeiijke Consultatieve Groep te dragen (de
Nederlandse bijdrage aan de CSE-onderhandelingen zelf was 3,85%).
Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal vergaderingen en zullen op
jaarbasis voor Nederland gemiddeld ca. 120000 gulden bedragen; dit
bedrag komt ten laste van de begroting van het Ministerie van Buiten–
landse Zaken.

CSE-IA en post-Helsinki wapenbeheersing

N.a.v. de vragen van meerdere fracties of er uitzicht bestaat op
afronding van de CSE-IA onderhandelingen vóór de CVSE-vervolgconfe–
rentie te Helsinki kan worden opgemerkt dat, terwijl deze onderhande–
lingen i.v.m. de controverse inzake Artikel III een half jaar vertraging
hebben opgelopen, nu aanzienlijke voortgang wordt geboekt. Alle
partijen zijn het eens over de te volgen procedure, waarbij na uitwis–
seling van data over de diverse categorieën van het personeelsbestand,
gezamenlijk een definitie wordt opgesteld van de onder het CSE-IA
regime te limiteren militaire personeel. Vrijwel alle landen - ook de
Sovjet-Unie - hebben inmiddels personeelsgegevens verstrekt. Er
bestaat derhalve goede hoop dat de onderhandelingen voor het begin
van Helsinki kunnen worden afgerond. Hierbij dient overigens te worden
opgemerkt dat in de CSE-IA onderhandelingen geen sprake meer is van
twee groepen van staten. l.p.v. een collectieve benadering, zoals in het
CSE-verdrag, wordt uitgegaan van een strikt nationale benadering, met
als doel nationale plafonds.

Het is verheugend dat de Sovjet-Unie begin oktober heeft aange–
kondigd tot aanzienlijk personeelsreducties bereid te zijn. In zijn reactie
op de voorstellen van President Bush inzake nucleaire ontwapening heeft
President Gorbatsjov op 5 oktober jl. geantwoord ook de conventionele
strijdkrachten te willen reduceren en wel met 600 000 man. Er moet
worden afgewacht wel personeelsplafond voor de Sovjet-Unie in de
CSE-IA onderhandelingen uiteindelijk zal worden vastgesteld. De wapen–
beheersbesprekingen in Wenen zullen hierover verdere duidelijkheid
verschaffen. V.w.b. de voorgenomen personeelsreductie van de Neder–
landse strijdkrachten moge worden verwezen naar de Defensienota.

Het ligt in de bedoeling dat bij aanvang van de Helsinki Vervolgconfe–
rentie behalve de CSE-IA - ook de CSBM-besprekingen zullen zijn
beëindigd. Na Helsinki zal verder worden onderhandeld op basis van een
nog te ontwikkelen mandaat door alle 38 CVSE-Staten. Wij zijn het eens
met de opvatting van de fractie van Groen Links dat het CSE-Verdrag
niet het einde van het wapenbeheersingsproces in Europa is. Over zowel
inhoud als struktuur van dit nieuw op te richten forum - voorlopig
Security Forum 38 genoemd - zijn consultaties binnen de NAVO een half
jaar geleden aangevangen. In Wenen wordt op informele basis vanaf
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september 1991 hierover door alle 38 CVSE-staten van gedachten
gewisseld.

Binnen de NAVO wordt het van groot belang geacht om, zoals door de
D66-fractie genoemd, de niet-CSE landen te betrekken bij het
CSE-verdrag. In concreto zal worden getracht de neutrale en niet
gebonden landen in Europa (waaronder Joegoslavië) ertoe over te halen
de vergaande notificatie en verificatiebepalingen van het Verdrag te
accepteren. Uiteindelijk zouden met deze landen bestandslimieten
moeten worden overeengekomen. Nederland is voorstander van een
dergelijke harmonisatie tussen de CSE– en de niet-CSE landen, mede
gezien de mogelijkheid die aldus wordt geboden het - in sommige
gevallen aanzienlijke - potentieel van de niet CSE-landen te limiteren.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

De Minister van Defensie,
A. L. ter Beek

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 223 en 22 224, nr. 7 14


