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1. Inleiding

De regering is verheugd, na jaren van intensieve onderhandelingen,
waarin de Koninkrijksdelegatie een niet onbelangrijke rol mocht spelen,
thans het op 13 januari 1993 te Parijs voor ondertekening opengestelde
Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van
voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernie–
tiging van deze wapens, ter goedkeuring voor te leggen. Dit Verdrag
wordt ook wel aangeduid als het Verdrag chemische wapens.

Het Verdrag beoogt de gehele categorie der chemische wapens
universeel uit te bannen, en daarop internationaal toezicht te houden.

Voor een definitie van chemische wapens zij verwezen naar artikel II,
tweede lid, van het Verdrag. Voorts is de definitie van chemische
strijdmiddelen, zoals gehanteerd in het rapport van de Secretaris–
Generaal van de Verenigde Naties over chemische en bacteriologische
(biologische) wapens en de gevolgen van hun eventueel gebruik van 1 juli
1969 (zie: uitgave nr. 97 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit
1970) gezaghebbend. In dit rapport wordt onder chemische strijdmiddelen
verstaan: gasvormige, vloeibare of vaste stoffen, die zouden kunnen
worden gebruikt op grond van hun rechtstreekse giftige uitwerking op
mensen, dieren en planten.

Met het oog op het internationale toezicht op de eventuele ontwikkeling,
produktie, overdracht en opslag van chemische strijdmiddelen en hun
voorlopers zal invoering van nationale uitvoeringswet– en regelgeving
vereist zijn, met name om de kennisgevingsverplichtingen door handel en
industrie met betrekking tot die ontwikkeling, produktie, opslag en
overdracht van een wettelijke basis te voorzien, om internationale
inspectieteams de vereiste bevoegdheden te verschaffen en om de
strafbaarstelling van bij het Verdrag verboden activiteiten een formeel
wetelijke basis te geven. Deze uitvoeringswet– en regelgeving wordt -
voor wat Nederland betreft - tezamen met het voorstel van rijkswet tot
goedkeuring van het Verdrag aan de Staten-Generaal voorgelegd.

Van belang is in het bijzonder dat het voorstel van uitvoeringswet een
wettelijke basis geeft voor het binnentreden van woningen ten behoeve
van internationale inspecties waarin het verdragsregime voorziet, zoals
voorgeschreven in artikel 12 van de Grondwet.

Tevens wordt in het voorstel van uitvoeringswet afgeweken van het
vereiste van dubbele strafbaarheid ten aanzien van door Nederlanders
gepleegde vergrijpen in het buitenland, zoals neergelegd in artikel 5 van
het Wetboek van Strafrecht. Aangezien de bepalingen van het Verdrag en
de bijlagen niet rechtstreeks op burgers en bedrijven van toepassing
zullen zijn, maar ingevolge artikel VII, eerste lid, van het Verdrag dienen te
worden vervat in nationale wet– en regelgeving, is het bepaalde in de
artikelen 93 en 94 van de Grondwet ter zake van een ieder verbindende
bepalingen in casu - naar de mening van de regering - niet aan de orde,
al komt de rechter in een concreet geval in dezen het eindoordeel toe.

Op deze punten zal in deze toelichting, alsook in de memorie van
toelichting bij het voorstel van uitvoeringswet nader worden ingegaan.

Naast het Verdrag zelf, dienen in een tweetal zetelverdragen voorzie–
ningen te worden getroffen met het oog op de vestiging te 's-Gravenhage
van de verdragsorganisatie OPCW (Organization forthe Prohibition of
Chemical Weapons) en van haar voorloper, de Voorbereidende
Commissie. Het verdrag met betrekking tot de Voorbereidende Commissie
is inmiddels op 8 december 1993 tot stand gekomen (Trb. 1994, 22) en
behoefde op grond van het bepaalde in artikel 62, eerste lid, onder a, van
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de Grondwet naar de tekst van 1972, juncto artikel 3 van de wet van 24
december 1947 (Stb. H 452) niet de goedkeuring van de Staten-Generaal
alvorens in werking te kunnen treden. Het parlement is inmiddels over de
totstandkoming van dit verdrag geïnformeerd (brief van eerste ondergete–
kende van 24 februari 1994). Het verdrag ten behoeve van de OPCW
behoeft op grond van het bepaalde in artikel 7, onder a, van de rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen, juncto artikel 3 van de wet van
24 december 1947 (Stb. H 452) evenmin de goedkeuring van de Staten–
Generaal. Het parlement zal reeds voor de totstandkoming van het
verdrag met de OPCW daarvan in kennis worden gesteld. In hoofdstuk 7
van deze memorie van toelichting wordt hierop nader ingegaan.

Voorts is in deze memorie van toelichting tevens verwerkt het verslag
van de Koninkrijksdelegatie betrokken bij de onderhandelingen die geleid
hebben tot dit Verdrag.

2. Voorgeschiedenis

Reeds ver voor de Eerste Wereldoorlog werden verschillende bi– en
multilaterale verdragen tot verbod van chemische en aanverwante
wapens gesloten. Zo kwam reeds in 1675 te Straatsburg een verbod op
het gebruik van giftige kogels tot stand, en verbood de Verklaring van
Brussel van 1874 het gebruik van gif of vergiftigde wapens. Deze
Verklaring is evenwel nimmer in werking getreden. De Haagse Vredescon–
ferenties van 1899 en 1907 leidden tot het Verdrag nopens de wetten en
gebruiken van de oorlog te land, met het aangehechte «Landoorlogs–
reglement», waarin het verbod op het gebruik van gif of vergiftigde
wapens werd herhaald (artikel 23, onder a, van het Landoorlogs–
reglement; Stb. 1900, 163 en Stb. 1910, 73, laatstelijk Trb. 1981, 99).
Bovendien nam de Eerste Haagse Vredesconferentie in 1899 een
verklaring aan, waarin het gebruik van projectielen, waarvan het enige
doel zou zijn verstikkende of vergiftigde gassen te verbreiden, verboden
werd (Stb. 1900, 163). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden deze
verboden echter op grote schaal overtreden. In deze oorlog vielen
tienduizenden doden en waren meer dan een miljoen gewonden te
betreuren als gevolg van de inzet van chemische wapens, die door
Duitsland op 22 april 1915 in leper, België, als eerste werden gebruikt. Het
op 28 juni 1919 te Versailles tot stand gekomen Volkenbondsverdrag (Stb.
1920, 127) en, later, het niet in werking getreden Verdrag van Washington
van 6 februari 1922 (Witboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:
«Verslag en diplomatieke bescheiden betreffende de Conferentie van
Washington», 1922) bouwden voort op de vroegere verdragen, zonder
echter in een vergaand verbodsregime te voorzien.

Met het op 17 juni 1925 te Genève tot stand gekomen Protocol inzake
het verbod in oorlogstijd van het gebruik van verstikkende of giftige
gassen, en van bacteriologische methoden van oorlogvoering; (Stb. 1930,
422, laatstelijk Trb. 1981, 135; het zogeheten «Gas-protocol» of «Protocol
van Genève») ontstond een regeling die verder ging dan alle vorige.
Desondanks bleef ook het Protocol van Genève aan belangrijke beper–
kingen onderhevig. Het Protocol verbiedt, voor zover relevant, het gebruik
van chemische wapens; niet de ontwikkeling en produktie ervan.
Bovendien is dit verbod alleen geldig in oorlogstijd, hoewel tegenwoordig
wordt aangenomen dat ook onverklaarde oorlogen hieronder vallen.
Verder valt inzet van chemische wapens in binnenlandse conflicten
formeel buiten de werkingssfeer van het Protocol, maar ook hier wordt
gesteld dat het eerste gebruik van chemische wapens in alle gevallen is
verboden, ook in binnenlandse conflicten. Daarnaast is het ontbreken van
enige vorm van klachtenprocedure een ernstige tekortkoming van het
Protocol. Tenslotte heeft een groot aantal staten zich bij bekrachtiging van,
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of toetreding tot het Protocol het recht voorbehouden om zich in het geval
van niet-naleving van het Protocol door een vijandige staat niet langer
gebonden te achten aan de bepalingen van het Protocol. Het voorbehoud
van het Koninkrijk der Nederlanden bij het Protocol van Genève luidt: «Het
Protocol zal, voor zo ver betreft de chemische oorlog, van rechtswege
ophouden verplichtend te zijn voor de Nederlandse Regering tegenover
iedere vijandelijke staat, wiens strijdmacht of wiens bondgenoten de in
het Protocol neergelegde verbodsbepalingen niet zouden eerbiedigen.»
(artikel 2 van de goedkeuringswet van 31 juli 1930, Stb. 1930, 345; zie ook
Trb. 1955, 125).

Ondanks zijn beperkingen is het Protocol van Genève tot dusver het
belangrijkste volkenrechtelijke instrument geweesttegen het gebruik van
chemische wapens. Inmiddels zijn meer dan 130 staten partij bij het
Protocol. Daarmee heeft het Protocol ongetwijfeld bijgedragen aan de
vestiging van een internationaal juridisch en moreel normbesef gericht
tegen chemische oorlogvoering.

Het niet op grote schaal gebruiken van chemische wapens voor
oorlogsdoeleinden gedurende de Tweede Wereldoorlog is waarschijnlijk
mede te danken aan de internationale acceptatie van deze norm. Andere
factoren die daarbij meespeelden waren de afnemende militaire bruik–
baarheid als gevolg van de beschermende maatregelen die de strijdende
partijen inmiddels hadden genomen en de afschrikwekkende werking van
het besef dat alle partijen over deze wapens beschikten.

Na 1945

Pas na de Tweede Wereldoorlog deed de internationale staten–
gemeenschap hernieuwde pogingen tot uitbanning van chemische en
biologische wapens. Vanaf 1959 kwamen in Genève ontwapenings–
besprekingen op gang in het kader van de multilaterale «Conference of
the Ten-Nation Committee on Disarmament», later omgedoopt tot,
successievelijk, de «Conference of the Eighteen-Nation Committee on
Disarmament» (1962-1969), de «Conference of the Committee on
Disarmament» («CCD», 1969-1978), de «Committee on Disarmament»
(1979-1983) en de «Conference on Disarmament» («CD», sinds 1984). Op
15 maart 1962 dienden de Verenigde Staten en de Sovjetunie plannen in
voor algehele ontwapening bij de «Conference of the Eighteen-Nation
Committee on Disarmament», die onder meer afschaffing van biologische
en chemische wapens in het vooruitzicht stelden.

In de jaren zestig bestond echter nog betrekkelijk weinig aandacht voor
chemische en biologische wapens, totdat de inzet van chemische
strijdmiddelen door Egypte in het huidige Jemen in 1967 aanleiding gaf
tot de opdracht van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
aan de Secretaris-Generaal om een rapport uit te brengen over chemische
en biologische wapens. Het rapport (zie uitgave nr. 97 van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken uit 1970) vormde een katalysator voor het
aangaan van onderhandelingen over een verdrag tot uitbanning van
chemische en biologische wapens. In 1968 werd op voorstel van Zweden
chemische en biologische ontwapening op de agenda van de Geneefse
«Conference of the Eighteen-Nation Committee on Disarmament»
geplaatst. Internationale aandacht in de media voor de inzet voor
oorlogsdoeleinden door de Verenigde Staten in Vietnam van ontblade–
ringsmiddelen en herbiciden speelde daarbij mee. Het feit dat de
Verenigde Staten akkoord gingen met plaatsing van het onderwerp op de
agenda van de Geneefse ontwapeningsbesprekingen was een bemoe–
digend teken. Al snel ontstond echter verschil van mening over gezamen–
lijke, dan wel afzonderlijke behandeling van chemische en biologische
wapens. Uiteindelijk bleek afzonderlijke overeenstemming over de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 910 (R 1515), nr. 3



destijds militair minder bruikbaar geachte biologische wapens gemakke–
lijker te bereiken dan één akkoord over biologische en chemische wapens
tezamen. Een Brits ontwerp-verdrag inzake biologische wapens van 1969,
door de Verenigde Staten en de Sovjetunie aangepast en enigszins
verzwakt, resulteerde dan ook in het op 10 april 1972 te Londen, Moskou
en Washington voor ondertekening opengestelde Verdrag tot verbod van
de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriolo–
gische (biologische) en toxinewapens en inzake vernietiging van deze
wapens (Trb. 1972,142, Trb. 1981,136), dat in 1975 in werking trad.

Intussen bleef chemische ontwapening op de agenda van de CCD staan,
mede in verband met artikel IX van het Verdrag biologische wapens dat
de noodzaak van onderhandelingen over een verbod van chemische
wapens onderstreepte. Daadwerkelijke onderhandelingen kwamen echter
niet snel van de grond. Grootste struikelblok was de verificatie van een
verbod op chemische wapens. Ook bestond er geen duidelijkheid over de
reikwijdte van een in te stellen verbod. Moesten alleen de meest giftige
stoffen onder het verbod vallen of moest het verbod ruimer worden
gesteld? Het Britse ontwerp voor een verdrag chemische wapens van
1976 heeft in deze discussie een belangrijke rol gespeeld.

Een - achteraf bezien - belangrijke ontwikkeling in de langdurige
ontstaansgeschiedenis van het Verdrag chemische wapens was het in
1977 op gang gekomen bilaterale overleg tussen de Verenigde Staten en
de Sovjetunie. Hierin spraken Amerikaanse en Sovjet onderhandelaars
direct met elkaar over chemische ontwapening. Gedurende de periode
van bilaterale besprekingen werd een eerste ontwerp gemaakt voor dat
deel van een alomvattend verdrag dat de vernietiging van chemische
wapens en van de inrichtingen voor de produktie van deze wapens zou
regelen. De periode van tien jaar waarbinnen alle chemische wapens
moeten zijn vernietigd, werd bijvoorbeeld toen reeds afgesproken.

De beslotenheid van het bilaterale overleg tussen beide supermachten
leidde echter tot wrevel bij andere staten, waaronder ons land. Deze
staten meenden dat multilateralisering van de onderhandelingen een
grotere kans bood op snelle totstandkoming van een verdrag. Op 17
maart 1980 werd binnen de Geneefse Ontwapeningscommissie inderdaad
een «Ad Hoc Werkgroep Chemische Wapens» ingesteld, echter zonder
onderhandelingsmandaat. Deze werkgroep mocht slechts door middel
van diepgaand onderzoek onderwerpen omschrijven die bij de onderhan–
delingen aan de orde konden komen. De Verenigde Staten verzetten zich
tegen een echt onderhandelingsmandaat voor de Ad Hoc Werkgroep
Chemische Wapens daar naar Amerikaans oordeel serieuze onderhande–
lingen nog niet mogelijk waren. Uit het bilaterale overleg was immers
gebleken dat de Sovjetunie niet serieus wilde praten over het cruciale
punt van verificatie.

De Verenigde Staten stonden echter vrijwel alleen in hun verzet tegen
een echt onderhandelingsmandaat. Dit bleek tijdens de 36e Algemene
Vergadering van de VN in 1981 toen de Verenigde Staten zich als enige
van stemming onthielden op een door alle andere staten gesteunde
Pools-Canadese resolutie (36/96 A) waarin bij de CD werd aangedrongen
de Ad Hoc Werkgroep Chemische Wapens opnieuw in te stellen met een
«appropriately revised mandate». In 1982 waren de Verenigde Staten
bereid het volgende mandaat te aanvaarden:

«to elaborate a convention on the complete and effective prohibition of
the development, production and stockpiling of chemical weapons and on
their destruction, taking into account all existing proposals and future
initiatives, with the view to enabling the Committee to achieve agreement
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at the earliest date.» (zie: uitgave van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken «Ontwapening, Veiligheid en Vrede», nr. 136 uit 1985, blz. 119).

In 1983 kostte het de CD twee maanden om de Ad Hoc Werkgroep
Chemische Wapens opnieuw met hetzelfde mandaat in te stellen. In 1984
werd de Ad Hoc Werkgroep herdoopt in de Ad Hoc Commissie. Deze
kreeg nu als mandaat:

«to start the full and complete process of negotiations, developing and
working out the convention, except for its final drafting, taking into
account all existing proposals and drafts as well as future initiatives with a
view to giving the Conference a possibility to achieve an agreement as
soon as possible.» (zie: uitgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
«Ontwapening, Veiligheid en Vrede», nr. 136 uit 1985, blz. 119).

Het ontbreken van een echt onderhandelingsmandaat gedurende het
grootste deel van de beschreven periode heeft de CD er overigens niet
van weerhouden in feite wel degelijk onderhandelingen te voeren.
Aanvankelijk werd echter weinig vooruitgang geboekt, daar vooral over
de reikwijdte van een in te stellen verbod nog immer geen overeen–
stemming bestond. In 1984 dienden de Verenigde Staten evenwel een
ontwerp-verdrag in Genève in, dat een belangrijke stimulans gaf aan de
onderhandelingen. De Sovjetunie verwierp in eerste instantie het gehele
gedeelte over verificatie in dit ontwerp-verdrag, doch ging in de loop der
tijd hoe langer hoe meer het principe van internationale inspecties
aanvaarden. Tot begin 1986 stelde zij haar aanvaarding van verificatie–
voorstellen steeds voor als concessie aan de verlangens van de westelijke
staten. Verificatie was en bleef in de ogen van de Sovjetunie een
overbodige last, eigenlijk een vorm van gelegaliseerde spionage.
Ondertussen legden de westelijke staten steeds meer de nadruk op de
noodzaak van verificatie. Tegen de achtergrond van de door Partijleider
Gorbatsjov in gang gezette binnenlandse hervormingen voltrok zich in de
loop van 1986 een radicale wijziging in de opstelling van de Sovjetunie: zij
werd een ijverig pleitbezorger van verificatie. Deze nieuwe houding kwam
niet alleen tot uiting in algemene beginselverklaringen maar ook in
concrete voorstellen. Op 15 januari 1986 verklaarde Gorbatsjov bereid te
zijn tot stopzetting van de produktie van chemische wapens en tot
toelating van internationale verificatie van de relevante chemische
industrie in de Sovjetunie. Deze gunstige ontwikkeling betekende echter
niet dat op alle terreinen direct overeenstemming kon worden bereikt.
Belangrijk twistpunt vormde het principe van uitdagingsinspecties, zoals
dat in het Amerikaanse ontwerp-verdrag van 1984 was geïntroduceerd. Zo
bestond onder meer geen overeenstemming over de aan de besluit–
vorming over uitdagingsinspecties te stellen eisen. In 1985 insisteerde de
Sovjetunie dat de Uitvoerende Raad van de toekomstige verdragsorgani–
satie OPCW alleen bij eenstemmigheid tot een uitdagingsinspectie kon
besluiten. Later verklaarde zij zich bereid deze eis te verzachten tot een
tweederde meerderheid. Volgens de westelijke landen zou echter zelfs
besluitvorming bij enkelvoudige meerderheid een te hoge barrière zijn
voor een doeltreffend systeem van uitdagingsinspecties, en konden zij
derhalve niet instemmen met het door de Sovjets voorgestelde
compromis.

Onafhankelijk van de onderhandelingen in Genève ging een aantal
westelijke staten, naar aanleiding van het gebruik van chemische wapens
in de oorlog tussen Iran en Irak, besprekingen aan over invoering van een
exportcontroleregime. In 1984 leidde dit tot de instelling van de
zogenaamde «Australische Groep», waarin de meeste Westeuropese
landen waaronder Nederland, alsmede de Verenigde Staten, Japan,
Canada en Australië hun inspanningen bundelden om export van voor de
produktie van chemische wapens relevante stoffen te voorkomen. In
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Nederland leidde dit tot opname van een aantal voorlopers van
chemische wapens in de tiende wijziging van het Uitvoerbesluit strate–
gische goederen 1963 (Stb. 1984, 568).

In een andere parallel lopende ontwikkeling keurde het Amerikaanse
Congres in 1985 de hervatting van produktie van chemische wapens goed.
Het betrof zogenaamde binaire chemische wapens, die bestaan uit een
projectiel of een bom, waarin twee voorlopers van een chemisch
strijdmiddel in gescheiden compartimenten zijn opgeslagen. Het
eigenlijke strijdmiddel wordt pas gevormd bij vermenging van deze
voorlopers. Vermenging vindt plaats wanneer het projectiel is afgeschoten
of de bom is afgeworpen. Het besluit tot hervatting van de produktie
geschiedde naar aanleiding van een risico-analyse waaruit bleek dat het
gevaar van een aanval met chemische wapens door de staten van het
Warschau Pact reëel moest worden geacht. Oorspronkelijk was het de
bedoeling deze wapens na overleg met de NAVO-bondgenoten in Europa
te plaatsen. Na afhoudende reacties van de bondgenoten werden deze
plannen echter gewijzigd. De Nederlandse regering en de Tweede Kamer
hebben destijds duidelijk afwijzend gereageerd op dit Amerikaanse besluit
(moties terzake: Kamerstukken II 1985/86, 19 200 X, nrs. 89, 90 en 91; zie
ook: Aanhangsel Handelingen II, 11 april 1986, nr. 606). De ontwikkeling
van deze nieuwe categorie chemische wapens had tot gevolg dat de
Verenigde Staten in de Geneefse onderhandelingen pleitte voor behoud
van de meest bruikbare wapens tot het einde van de periode van tien jaar,
voorgeschreven voor de vernietiging van alle chemische wapens na
inwerkingtreding van het Verdrag.

Intussen intensiveerde het bilaterale overleg tussen de Verenigde Staten
en de Sovjetunie over chemische wapens. In december 1989 sloten de
regeringen van beide landen in Wyoming (Verenigde Staten) een
memorandum of understanding, waarin zij afspraken informatie uit te
wisselen over hun respectieve voorraden chemische wapens en op
elkaars grondgebied wederzijdse inspecties toe te laten. In het daarop
volgende jaar (juni 1990) sloten de Verenigde Staten en de Sovjetunie een
overeenkomst betreffende vernietiging van het merendeel van hun
voorraden chemische wapens voor het jaar 2002. De Verenigde Staten
hadden inmiddels besloten de produktie van binaire wapens weer te
staken, al stond bovengenoemde overeenkomst beide supermachten toe
een arsenaal van 500 ton aan chemische wapens als veiligheidsvoorraad
aan te houden. De Verenigde Staten zouden aldus hun moderne, zojuist
vervaardigde binaire chemische wapens kunnen behouden.

Op initiatief van Frankrijk en de Verenigde Staten kwamen alle staten
partij bij het Protocol van Genève en andere geïnteresseerde staten in
januari 1989 in Parijs bijeen. Hoewel van slechts symbolische waarde,
betekende deze «Paris Conference on the Prohibition of Chemical
Weapons» een steun in de rug voor de Geneefse onderhandelingen. De
aandacht voor chemische ontwapening was inmiddels aangewakkerd
door de hernieuwde inzet door Irak van chemische wapens, ditmaal in
augustus 1988 in Iraaks Koerdistan. Belangrijkste resultaten van deze
succesvolle ministeriële conferentie waren, behalve de herbevestiging van
het Protocol van Genève, de oproep om zo spoedig mogelijk een verdrag
chemische wapens tot stand te brengen alsmede een oproep tot
versterking van de bevoegdheden van de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties om gevallen van vermeend gebruik van chemische
wapens te laten onderzoeken.

Een andere belangrijke ontwikkeling was de naar aanleiding van de
Golfoorlog van 1991 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan
Irak opgelegde verplichting om zijn massavernietigingswapens onder
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toezicht van een speciale commissie (United Nations Special Commission,
UNSCOM) te vernietigen (Veiligheidsraadresoluties 687 van 3 april en 715
van 11 oktober 1991). De dreiging van gebruik van chemische wapens
door Irak tijdens de Golfoorlog van 1991 onderstreepte nog eens het
belang van spoedige totstandkoming van een alomvattend multilateraal
verbod op chemische wapens.

De eindfase van de onderhandelingen

In mei 1991 lanceerde President Bush zijn «Chemical Weapons
Initiative», waarin de Verenigde Staten hun volle gewicht zetten achter de
succesvolle afsluiting van de onderhandelingen uiterlijk in de zomer van
1992. President Bush had reeds voor zijn verkiezing tot president in 1988
verklaard dat hij herinnerd zou willen worden als de president die het
Verdrag met betrekking tot het verbod op chemische wapens tot stand
bracht. Met dit initiatief trachtte hij deze belofte waar te maken. Bij die
gelegenheid maakte President Bush tevens bekend dat de Verenigde
Staten in de toekomst niet langer een veiligheidsvoorraad aan chemische
wapens ter grootte van 2% van de totale Amerikaanse voorraad, oftewel
ongeveer 500 ton, zouden aanhouden. Aangenomen wordt dat deze
belangrijke Amerikaanse koerswijziging - het bilaterale memorandum of
understanding tussen de Sovjetunie en de Verenigde Staten inzake
vernietiging van chemische wapens voorzag nog in het aanhouden van
dergelijke voorraden - mede werd ingegeven door de ervaringen die
waren opgedaan tijdens de Golfoorlog. Irak had toen immers geen
chemische wapens ingezet, waarschijnlijk uit vrees voor vergelding door
de geallieerde strijdkrachten, die bovendien beschermende maatregelen
hadden getroffen. Derde, en met het voorgaande samenhangende,
element van het Amerikaanse initiatief was de aangekondigde intrekking
door de Verenigde Staten van hun voorbehoud bij het Protocol van
Genève inzake het recht op vergelding, waarover in de inleiding van deze
memorie reeds werd gesproken.

Deze ontwikkelingen leidden tot een aanmerkelijke intensivering van de
Geneefse onderhandelingen. Vanaf de zomer 1991 is vrijwel onafgebroken
gewerkt aan de voltooiing van de toen reeds zeer gedetailleerde ontwerp–
verdragstekst (de zogenaamde Rolling Text). De Amerikaanse bereidheid
om af te zien van de door de neutrale en niet-gebonden landen als
discriminerend ervaren veiligheidsvoorraden bleek een heilzame
uitwerking te hebben op de onderhandelingen. Bovendien zorgde de
bereidheid van de Ad Hoc Commisssie Chemische Wapens om voortaan
onafgebroken doorte onderhandelen voor het noodzakelijke momentum
voor afronding van de onderhandelingen.

Toch heeft het nog een vol jaar geduurd voordat voortdurende
onenigheid over een aantal, voor de geloofwaardigheid van het Verdrag
essentiële punten naartevredenheid kon worden opgelost. Daarbij ging
het vooral om de hierna volgende kwesties:

- verificatie: uitdagingsinspecties;
- verificatie ten aanzien van de chemische industrie;
- handelsbeperkingen;
- herbiciden en oproerbestrijdingsagentia; en
- oude c.q. achtergelaten voorraden chemische wapens.

Verificatie: uitdagingsinspecties

Vanouds hadden de westelijke landen zich in Genève sterk gemaakt
voor geloofwaardige verificatie van een Verdrag chemische wapens,
waarbij de verdragsstaten verplicht zouden worden multinationaal
samengestelde inspectieteams ter plaatse toe te laten. Jarenlang

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 910 (R 1515), nr. 3



verzetten de Sovjetunie en de overige landen van het voormalige
Oostblok zich tegen dergelijke indringende verificatiebepalingen. De
Sovjetunie beweerde dat vernietiging van nationale voorraden en de
produktie van giftige stoffen niet onder internationale controle zouden
hoeven te geschieden en dat kon worden volstaan met nationale
verificatiemaatregelen. In juli 1982 kwam de Sovjetunie, in haar voorstel
voor de hoofdlijnen van een Verdrag chemische wapens, echter al
enigszins tegemoet aan de behoefte aan internationale inspecties. Voor
het eerst deed de Sovjetunie voorstellen voor systematische interna–
tionale plaatselijke inspecties, inclusief zogenaamde uitdagingsinspecties
die echter door de uitgedaagde staat konden worden geweigerd. Een
dergelijke weigering zou slechts door een voldoende overtuigende uitleg
vergezeld moeten worden. Deze formulering werd door de westelijke
staten te vaag bevonden en leidde tot een Nederlands/Westduits initiatief
om door middel van een vragenlijst aan de Sovjetunie een aantal
vaagheden verduidelijkt te krijgen. Ook de niet-gebonden landen
koesterden enig wantrouwen tegen de westelijke positie inzake verificatie,
waarbij zij echter de discussie grotendeels aan «Oost en West» konden
overlaten. In hun ontwerp-verdragstekst van 1984 introduceerden de
Verenigde Staten het voorstel voor zeer verstrekkende uitdagings–
inspecties die «anytime, anywhere, without the right of refusal» moesten
kunnen worden gehouden. Deze uitdagingsinspecties werden nodig
geacht als aanvulling op de routine-inspecties. Bij een verificatieregime
dat slechts van tevoren aangekondigde routine-inspecties in aangemelde
inrichtingen zou omvatten, zou immers nog steeds de mogelijkheid
bestaan dat in niet-aangemelde inrichtingen op grond van het Verdrag
verdachte activiteiten zouden worden ondernomen. Teneinde in deze
leemte te voorzien, werden vanaf het begin van de jaren tachtig ideeën
over uitdagingsinspecties ontwikkeld, waarbij een verdragsstaat de
verdragsorganisatie kan verzoeken op korte termijn een inspectie uit te
voeren in een verdachte inrichting op het grondgebied van een andere
verdragsstaat. Het Amerikaanse voorstel - dat op de mogelijkheid van
praktisch onbeperkte uitdagingsinspecties neerkwam - was mede bedoeld
om inzicht in, en greep op, het omvangrijke Sovjet arsenaal aan
chemische wapens te krijgen, maar het betekende ook dat de Verenigde
Staten hiermee voor het eerst ook op hun eigen grondgebied inspecties
zouden moeten toelaten in het kader van verificatie van de naleving van
een multilateraal ontwapeningsverdrag. De Sovjetunie verwierp het
Amerikaanse voorstel voor uitdagingsinspecties en ook westelijke landen
konden dit concept van uitdagingsinspecties pas na grote aarzeling
omarmen, nadat in een Brits compromisvoorstel van 15 juli 1986 de
modaliteiten van het een en ander nader waren uitgewerkt en de
uitvoering van dergelijke inspecties met waarborgen was omkleed door
middel van zogenaamde «alternatieve maatregelen», later omschreven als
«gereguleerde toegang». Hierbij heeft de uitgedaagde staat het recht
maatregelen te nemen ten aanzien van plaatsen en voorwerpen in de
inrichting die om redenen van nationale veiligheid of commercieel belang
niet geheel voor de inspecteurs kunnen worden vrijgegeven.

In de eerste helft van 1987 vond, veelal op verzoek van de Sovjet–
delegatie, regelmatig overleg op werkniveau plaats tussen de Neder–
landse en de Sovjet-delegaties over het vraagstuk van uitdagings–
inspecties. De delegatie van het Koninkrijk was in 1987 coördinator van de
groep westelijke landen in de CD. Tijdens een van de Nederlands–
Sovjetrussische gesprekken, begin februari 1987, liet de Sovjet-delegatie
weten bereid te zijn de Britse voorstellen te aanvaarden, indien deze ook
door alle andere partijen aanvaard zouden worden. Op 5 maart 1987
verklaarde de Sovjetunie vervolgens officieel de Britse voorstellen te
kunnen aanvaarden. In een daaropvolgend gesprek op 13 maart 1987 met
de Nederlandse delegatie bleek voor het eerst dat de Sovjetunie zelfs
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bereid zou zijn de verregaande voorstellen in het Amerikaanse ontwerp–
artikel X te aanvaarden. Overigens gaf de Sovjet-delegatie daarbij uiting
aan haar twijfel over de zin van deze concessie, omdat artikel X inmiddels
voor de meeste andere delegaties, inclusief waarschijnlijk de Ameri–
kaanse, niet aanvaardbaar zou zijn.

Daar inderdaad nog bezwaren leefden bij enkele staten tegen
uitdagingsinspecties «zonder recht op weigering», rijpte in de loop van
1988 de gedachte bij de Amerikaanse, de Britse en de Nederlandse
delegaties om proefuitdagingsinspecties te houden. Op deze manier zou
de praktische uitvoerbaarheid van de Amerikaanse en Britse concepten
van «gereguleerde toegang» kunnen worden getoetst. Naar het oordeel
van de Verenigde Staten zou een inspectieteam altijd toegang moeten
krijgen tot een specifieke locatie of inrichting maar zouden bepaalde
gevoelige onderdelen van de betreffende locatie of inrichting, die niet
voor het doel van de inspectie van belang zijn, aan het oog van het
inspectie-team moeten kunnen worden onttrokken. Of dit een doeltref–
fende mogelijkheid zou kunnen bieden om zowel geheimen afdoende te
beschermen als een inspectieteam de mogelijkheid te bieden zijn taak uit
te voeren, viel in zijn algemeenheid moeilijk te zeggen, maar zou van
geval tot geval moeten worden nagegaan. Door middel van proef–
uitdagingsinspecties zou aanzienlijke vooruitgang kunnen worden
geboekt bij de verdere uitwerking van procedures. Nederland heeft hierbij
een vooraanstaande rol gespeeld door zelf twee proefuitdagingsinspecties
te houden (zie hoofdstuk 3 van deze memorie).

In de zomer van 1990 kwamen de eerste berichten over een door de
Verenigde Staten plotseling terugkomen op hun oorspronkelijke voorstel,
dat neerkwam op een praktisch onbeperkt recht tot inspectie. De
Verenigde Staten bleken terug te schrikken voor de implicatie die
omarming van zijn oorspronkelijke voorstellen door de Sovjetunie zou
hebben voor diverse zeer gevoelige militaire installaties op hun grond–
gebied. Met de beëindiging van de Koude Oorlog waren voor de
Verenigde Staten de nadelen van een stringent verificatieregime klaarblij–
kelijk zwaarder gaan wegen dan de voordelen ervan, dat wil zeggen
toegang tot militaire gegevens en bases in de Sovjetunie.

De nieuwe Amerikaanse opstelling leidde tot een ernstig en langdurig
geschil binnen de groep westelijke landen in Genève. De nieuwe ideeën
werden in detail op 28 maart 1991 in westelijk overleg door de Ameri–
kaanse ontwapeningsambassadeur uiteengezet. Belangrijkste nieuwe
element was het terugkomen op onbeperkte toegang binnen de te
inspecteren locatie (in verdragstermen «de omtrek»; zie afdeling I,
paragraaf 21, van de verificatiebijlage). De uitgedaagde staat mocht nu de
toegang beperken met een beroep op nationale veiligheidsbelangen die in
het geding konden zijn. Wel moest dan een «alternatieve omtrek» worden
geboden waarover kon worden onderhandeld. In het nieuwe voorstel
zouden zich lange wachttijden voor het inspectieteam kunnen voordoen,
met een maximum van 7 dagen, waarbij reistijden zelf nog buiten
beschouwing werden gelaten. De meeste leden van de westelijke groep
brachten een reeks bezwaren in tegen de nieuwe Amerikaanse ideeën: zij
ondermijnden de geloofwaardigheid van de westelijke onderhandelings–
positie, schiepen legale ontsnappingsmogelijkheden ten behoeve van
potentiële schenders van het Verdrag en stonden op gespannen voet met
de na enkele inmiddels gehouden proefuitdagingsinspecties verkregen
bevinding dat gevoelige inrichtingen afdoend kunnen worden geïnspec–
teerd met inachtneming van de legitieme veiligheidsbelangen van de
geïnspecteerde verdragsstaat doortoepassing van de zogenaamde
«gereguleerde toegang». Uiteindelijk bleken alleen Australië, Japan en het
Verenigd Koninkrijk bereid met de Amerikanen mee te gaan.
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De ontstane impasse binnen de westelijke groep had tot gevolg dat de
algehele onderhandelingen tussen medio 1990 en eind 1991 stagneerden.
Zolang over de cruciale modaliteiten van uitdagingsinspecties - samen
met de controle op niet-produktie van chemische wapens in de chemische
industrie immers de hoeksteen van het verificatieregime bij het toekom–
stige Verdrag chemische wapens - geen overeenstemming bereikbaar
was, kwam het algehele verificatieregime in de lucht te hangen. Pas in
mei 1992 wisten de westelijke onderhandelaars het eens te worden over
een door Frankrijk en de Verenigde Staten voorbereid compromis, dat
voldoende waarborgen boodtegen misbruikvan uitdagingsinspecties
voor doeleinden van militaire en industriële spionage. Zo zou een
geïnspecteerde verdragsstaat thans maximaal vijf dagen worden gegund,
alvorens het inspectieteam toegang zou krijgen tot de gevraagde
«omtrek» (zie afdeling X C, paragrafen 46 t/m 52, van de verificatiebijlage).

De binnen de westelijke groep uitgewerkte regeling kreeg, dankzij haar
compromis-karakter, een gunstig onthaal bij de neutrale en niet-gebonden
landen. Wel wisten deze, bij monde van de zogenaamde G-14 (een groep
van 14 neutrale en niet-gebonden landen: Algerije, China, Cuba, Egypte,
Ethiopië, India, Indonesië, Iran, Kenya, Mexico, Myanmar (Burma),
Pakistan, Sri Lanka en Zaïre), uiteindelijk nog te bedingen dat kennelijk
ongefundeerde aanvragen voor uitdagingsinspecties met drievierde
meerderheid door de Uitvoerende Raad van de toekomstige organisatie
belast met het toezicht op de naleving van het Verdrag (OPCW) konden
worden tegengehouden. Een dergelijke procedure zou chicaneus
bedoelde uitdagingsinspecties moeten tegenhouden. Deze procedure
brengt evenwel het gevaar met zich mee dat de uitgedaagde verdrags–
staat tijd krijgt - indien deze staat vertegenwoordigd is in de Uitvoerende
Raad zal hij uitgesloten worden van de stemming en derhalve een
uitdagingsinspectie kunnen verwachten - om voor aanvang van de
inspectie maatregelen te treffen om eventuele bewijzen van niet-naleving
te verdoezelen. De westelijke landen hebben echter gemeend dit
mogelijke, en overigens nog onbewezen, risico te moeten aanvaarden,
teneinde instemming van de niet-gebonden landen te verkrijgen met een
overigens behoorlijk indringend verificatieregime. Bovendien was een
dergelijke, mogelijke toetsing door de Uitvoerende Raad aanzienlijk
minder schadelijk voor de uitvoering van het Verdrag dan de eerder in de
onderhandelingen voorgestelde goedkeuring bij eenstemmigheid of
gekwalificeerde meerderheid van alle aanvragen door de Uitvoerende
Raad.

Verificatie: de chemische industrie

Adequate controle op niet-produktie van chemische wapens in de
chemische industrie is, naast uitdagingsinspecties, de tweede pijler
waarop het verificatieregime van het Verdrag chemische wapens berust.
Chemische wapens worden immers veelal met behulp van dezelfde
stoffen vervaardigd waarmee ook pesticiden, farmaceutische en andere
commerciële produkten worden geproduceerd. Reeds in een vroeg
stadium van de onderhandelingen werd dan ook ingezien dat de
geloofwaardigheid van het beoogde verificatieregime mede zou afhangen
van een adequate controle op de activiteiten van de chemische industrie.
Aanvankelijk stuitten de Geneefse onderhandelaars op enig verzet bij
chemische producenten, met het argument dat effectieve controle op
chemische produktieprocessen niet te verwezenlijken zou zijn en controles
het produktieproces onevenredig zwaar zouden belasten, terwijl bekend–
making van confidentiële produktievoornemens de marktpositie van
bedrijven nadelig zou kunnen beïnvloeden. In de loop der jaren voltrok
zich evenwel een toenadering tussen de Geneefse onderhandelaars en het
bedrijfsleven. Eerstgenoemden trachtten meer rekening te houden met de
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legitieme belangen van de industrie, terwijl de producenten tot het besef
kwamen dat werkbare controle van bedrijven haalbaar was en, gelet op de
groeiende publieke afkeer van chemische wapens, uiteindelijk ook in hun
belang zou zijn. In juni 1987 kwamen vertegenwoordigers van de
chemische industrie voor het eerst bijeen in Genève om met de onderhan–
delaars te overleggen. Vervolgens vond overleg plaats in juli 1988 en juni
1989. Aldus ontstond tussen overheid en bedrijfsleven een vruchtbare
dialoog op inter nationaal niveau, die gevoed werd door het succesvolle
verloop van een «Government-to-lndustry Conference» in Australië
(Canberra, 19-22 september 1989). Bij deze conferentie was de chemische
industrie vrijwel wereldwijd aanwezig, met vertegenwoordigers uit 66
landen. Het als gevolg van deze conferentie toegenomen begrip voor
elkaars standpunten vergemakkelijkte daaropvolgende in Genève
gehouden overlegrondes met de industrie (zomer 1990 en 1991).

Verder bevorderden zogenaamde proefinspecties in bedrijven de
acceptatie door het bedrijfsleven van een verificatieregime voor de
chemische industrie. Aan de hand van deze proefinspecties konden de
betrokken bedrijven de consequenties van een verificatieregime in de
praktijk ervaren en werden de mogelijkheden verkend van bescherming
van commerciële gegevens. Vanaf 1986-toen Nederland en Australië als
eerste staten proefinspecties uitvoerden (voor de Nederlandse rol in deze
zie hoofdstuk 3 van deze memorie van toelichting) - vonden meer dan 70
van dergelijke inspecties plaats. Belangrijke conclusie was onder meer het
besef dat niet-produktie van chemische wapens kon worden vastgesteld
zonder ernstige inbreuk op het produktieproces (in termen van intensiteit
en duur van de inspectie), en wel dankzij de ontwikkeling van efficiënte
analysemethoden van monsters (die een oriderscheidende werking
hadden ten aanzien van voor het Verdrag relevante en niet relevante
stoffen). Bovendien zouden inspecties niet noodzakelijkerwijs hoeven te
leiden tot openbaarmaking van bedrijfsgeheimen. Deelname van
Geneefse onderhandelaars aan de proefinspecties leidde verder tot beter
begrip voor de problernen van de industrie. Tenslotte werden proef–
inspecties ook verricht door een aantal neutrale en niet-gebonden landen
en waarnemerstaten bij de CD, hetgeen positieve invloed had op de
participatiegraad van deze staten in de onderhandelingen, die tot dusver
veelal werden gedomineerd door enkele westelijke en socialistische
staten.

Desondanks heeft het vraagstuk van verificatie in de chemische
industrie tot aan de afsluiting van de onderhandelingen een prominente
rol gespeeld. De onderhandelaars zagen zich geconfronteerd metde
volgende hoofdvragen:

- welke stoffen moeten worden gecontroleerd;
- welke inrichtingen moeten worden geïnspecteerd, en;
- moeten, behalve inrichtingen betrokken bij de produktie van de

gereguleerde stoffen, ook andere, eventueel relevante bedrijven worden
aangemeld («andere mrichtingen») ?

In dit uiterst complexe debat bleken de opvattingen te variëren tussen
twee uitersten: het verificatieregime moest zeer inclringend zijn, met
beperking van de horizontale reikwijdte ervan tot de geavanceerde
chemische fabrieken die voornamelijk in westelijke landen te vinden zijn;
of het verificatieregime moest juist breed worden opgezet, dus ook
potentieel relevante fabrieken in ontwikkelingslanden kunnen bestrijken,
waarbij aan de mate van indrmgendheid duidelijke beperkingen zouden
worden gesteld.

Uiteindelijk werd ook hier voor een compromis-oplossing gekozen. De
stoffen werden in drie categorieën, of «lijsten», ingedeeld, zoals weerge–
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geven in de stoffenbijlage bij het Verdrag. Naarmate een categorie stoffen
meer risico oplevert voor chemische oorlogvoering te worden gebruikt,
wordt zij aan strengere controle onderworpen. Voorts werden kwantita–
tieve aanmeldingsdrempels aangebracht, waardoor kleinschalige
bedrijven buiten kennisgevings– en inspectieverplichtingen kunnen blijven
(zie afdelingen VI t/m VIII van de verificatiebijlage).

Door verschil van mening kon echter pas na vier jaar (1987-1991)
overeenstemming worden bereikt over deze kwestie. In de eerste plaats
was men het niet eens over verificatiemaatregelen ten aanzien van
zogenaamde lijst-3 stoffen, die geacht worden een risico te vormen voor
de doeleinden van het Verdrag. Deze stoffen worden over het algemeen in
grote hoeveelheden door de chemische industrie vervaardigd, om welke
reden aanzienlijke weerstand bestond tegen inspecties van de betrokken
bedrijven.

Weliswaar werden verificatiemaatregelen ten aanzien van lijst-3 stoffen
aanvankelijk niet beoogd: tot 1987 werd alleen gesproken over
kennisgevingsverplichtingen voor deze stoffen. Dat laatste riep echter
bezwaren op, aangezien een aantal van deze stoffen toch op betrekkelijk
eenvoudige wijze in lijst-2 stoffen kunnen worden omgezet. Lijst-2 stoffen,
die geacht worden een significant risico te vormen, kunnen vervolgens
weer worden aangewend voor lijst-1 stoffen, die volgens de systematiek
van de lijsten het grootste risico opleveren. Verificatie in bedrijven die
lijst-3 stoffen produceren bleek al met al toch gewenst te zijn. Mede
dankzij inspanningen van Australië en de Bondsrepubliek Duitsland kwam
de discussie over een verificatiemechanisme voor lijst-3 stoffen op gang.
Binnen de westelijke groep kon echter lange tijd geen overeenstemming
worden bereikt. De impasse werd pas doorbroken met de introductie van
de Australische ontwerp-verdragstekst van 19 maart 1992, die onder meer
voorzag in verificatie in bedrijven die lijst-3 stoffen vervaardigen. Wel was
dit regime minder stringent dan het regime voor lijst-2 stoffen. Bij de
uiteindelijke aanvaarding van verificatie ten aanzien van lijst-3 stoffen
hebben de vertegenwoordigers van de chemische industrie een positieve
rol gespeeld. Deze beseften dat met het achterwege laten van verificatie
ten aanzien van lijst-3 stoffen het Verdrag een ernstige tekortkoming zou
vertonen. Dat laatste zou op den duur niet in het belang zijn geweest van
de chemische industrie, die voor haar reputatie immers toch het meest
gebaat is bij een sluitend verificatieregime bij het Verdrag.

Naast de eerdergenoemde drie lijsten werd ook gesproken over een
regime voor organische stoffen vervaardigd door zogenaamde «andere
inrichtingen» (zie ook de toelichting bij de verificatiebijlage, afdeling IX),
ofwel het grote aantal bedrijven dat potentieel relevant kan zijn voor de
produktie van chemische wapens. Het Verdrag opent uitdrukkelijk de
mogelijkheid dat de verificatiebepalingen ten aanzien van andere
fabrieken drie jaar na inwerkingtreding van het Verdrag kunnen worden
herzien, afhankelijk van de tot dan toe opgedane ervaringen (zie afdeling
IX van de verificatiebijlage). Meer in het algemeen zal de praktijk moeten
uitwijzen welke combinatie van enerzijds indringende en anderzijds brede
verificatiebepalingen de meest sluitende verificatie oplevert. Weliswaar is
de reikwijdte van deze bepalingen aanzienlijk daar in ons land een groot
deel van de chemische industrie met dit regime te maken zal krijgen;
anderzijds moet bedacht worden dat de kennisgevingsverplichtingen zeer
algemeen van aard zijn en dat de meeste gevraagde informatie reeds
openbaar is (en bijvoorbeeld terug te vinden is in publikaties van de
betrokken bedrijven). In Nederland dient de chemische industrie
overigens reeds op basis van bestaande wettelijke regelingen admini–
stratie te houden ten aanzien van voor het Verdrag relevante stoffen. Deze
omstandigheden hebben aanvaarding door de chemische industrie van
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bovenbeschreven kennisgevingsverplichtingen ongetwijfeld vergemakke–
lijkt. Zo heeft de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie in
een brief van 2 juli 1991 aan de Minister van Buitenlandse Zaken haar
concrete medewerking tot opzet en implementatie van dit Verdrag
uitgesproken. Daaronder werd tevens begrepen het te allen tijde verlenen
van toegang tot terreinen behorende tot de chemische industrie om de
noodzakelijke inspecties uit te voeren.

Handelsbeperkingen

Als onderdeel van het chemische wapens initiatief van President Bush
(mei 1991) introduceerden de Verenigde Staten de notie van handels–
beperkingen in de onderhandelingen. De Amerikaanse gedachten terzake
werden eerst in beperkte, westelijke kring besproken, hetgeen niet kon
verhinderen dat ook de neutrale en niet-gebonden landen zich spoedig op
deze kwestie toelegden.

In de Amerikaanse optiek zouden handelsbeperkingen gelden ten
aanzien van staten die geen partij bij het Verdrag zouden worden. Door
deze staten essentiële stoffen voor hun industriële ontwikkeling te
onthouden, zouden verdragsstaten zich een stok achter de deur
verschaffen om onwillige staten alsnog tot aansluiting bij het Verdrag
chemische wapens te bewegen, waarmee weer de beoogde universaliteit
ervan zou worden bevorderd. Handelsbeperkingen zouden hier een
effectiever en bovendien flexibeler instrument vormen dan sancties.

Van meet af aan leverden deze Amerikaanse voorstellen de nodige
discussie op. Diverse westelijke landen wezen erop dat, indien het Verdrag
in handelsbeperkingen tegenover niet-verdragspartijen zou voorzien, de
verdragspartijen waarschijnlijk van dergelijke beperkingen gevrijwaard
zouden willen worden. Met name de neutrale en niet-gebonden landen
zouden dan, in ruil voor hun partij worden bij het Verdrag, willen
bedingen dat de door hen toch al als discriminerend ervaren, en door de
geïndustrialiseerde landen unilateraal getroffen, exportcontrole–
maatregelen van de Australische Groep zullen worden opgeheven. Die
gevolgtrekking wensten veel westelijke landen echter niet te maken,
aangezien zij zich de vrijheid wilden voorbehouden om zonodig ookten
aanzien van verdragspartijen exportcontroles te handhaven.

Van Nederlandse zijde werd gesuggereerd om een flexibele regeling in
het Verdrag in te bouwen, waarbij pas enige jaren na inwerkingtreding
van het Verdrag - wanneer namelijk met de effectiviteit van het Verdrag in
de praktijk ervaring zou zijn opgedaan - de eventuele instelling van
handelsbeperkingen opnieuw zou worden bezien.

Begin augustus 1991 dienden enerzijds de Verenigde Staten, anderzijds
een groep van 19 neutrale en niet-gebonden landen ongeveer gelijktijdig
concrete voorstellen in over handelsbeperkingen. De Amerikanen
presenteerden hun voorstel uitdrukkelijk onder de noemer «maatregelen
ter zekerstelling van de universaliteit van het Verdrag». De neutrale en
niet-gebonden landen van hun kant riepen in hun eigen voorstel op tot
opheffing van alle bestaande, in hun ogen discriminatoire beperkingen
tussen verdragsstaten, als onderdeel van het huidige artikel XI inzake
economische en technologische ontwikkeling.

Zoals kon worden verwacht, leidden deze twee voorstellen tot een
Noord-Zuid patstelling, die pas tijdens de allerlaatste fase van de
onderhandelingen kon worden doorbroken. Een zich aftekenende
overeenstemming over omvang en modaliteiten van handelsbeperkingen
jegens niet-verdragsstaten bleek te worden opgehouden door de
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hardnekkig volgehouden eis van veel neutrale en niet-gebonden landen
dat het Verdrag moest voorzien in de opheffing van «discriminatoire
beperkingen» tussen verdragsstaten. Dat laatste zou de erkenning
impliceren dat dergelijke beperkingen thans reeds bestaan, hetgeen de
westelijke landen ontkenden.

Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt in de twee ontwerp–
verdragsteksten die de voorzitter van de Ad Hoc Commissie Chemische
Wapens van de CD, de Duitse ambassadeur von Wagner, in juni, respectie–
velijk augustus 1992 op eigen verantwoordelijkheid indiende. Aangezien
de onderhandelaars er niet in slaagden overeenstemming te bereiken
over een betere tekst inzake handelsbeperkingen dan de «von Wagner–
tekst», bleef het bij laatstgenoemde tekst. Deze voorzietthans inderdaad
in handelsbeperkingen jegens niet-verdragsstaten. Bij wijze van gebaar
aan het adres van de neutrale en niet-gebonden landen nemen de
verdragsstaten de inspanningsverplichting op zich om hun nationale
exportcontrolemaatregelen op het gebied van chemicaliën te herzien,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de oogmerken van het
Verdrag. Deze westelijke concessie sluit nauw aan bij de teneur van de
schriftelijke verklaring die de leden van de Australische Groep op 6
augustus 1992 gezamenlijk in de CD uitbrachten. De exacte tekst hiervan
luidde: «They undertake to review, in the light of the implementation of
the Convention, the measures that they take to prevent the spread of
chemical substances and equipment for purposes contrary to the
objectives of the Convention, with the aim of removing such measures for
the benefit of States Parties to the Convention acting in full compliance
with their obligations under the Convention.».

De neutrale en niet-gebonden landen hebben met deze uitleg
stilzwijgend ingestemd.

Herbiciden en oproerbestrijdingsagentia

Vooral naar aanleiding van het gebruik van ontbladeringsmiddelen in de
Vietnam-oorlog in de jaren zestig en zeventig bepleitten sommige staten
opname in het Verdrag van een passage over het gebruik van herbiciden
in oorlogstijd. In artikel I van de ontwerp-verdragstekst stond dan ook
aanvankelijk een verbod op het gebruik van herbiciden «als middel van
oorlogvoering» vermeld. Het probleem deed zich echter voor dat
herbiciden als zodanig niet direct verband houden met de definitie van
chemische wapens, zoals die is neergelegd in het Verdrag. In een
verklaring van 24 maart 1992 wees de Nederlandse delegatie erop dat een
verbod op het gebruik van herbiciden als middel van oorlogvoering reeds
was neergelegd in het zogenaamde ENMOD-verdrag (het op 18 mei 1977
te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake het verbod op militair of enig
ander vijandig gebruik van milieuveranderingstechnieken; Trb. 1977, 141,
laatstelijk Trb. 1983, 68). Dit verdrag verbiedt namelijk in zijn artikel I, als
middel van oorlogvoering, gebruik van milieuveranderingstechnieken die
«wijdverspreide, langdurige of ernstige gevolgen» hebben. Deze uitleg
werd door de onderhandelaars aanvaard en vervolgens verwerkt in de
preambule van het Verdrag chemische wapens, waarin wordt verwezen
naar het verbod op het gebruik van herbiciden als middel van oorlog–
voering, zoals vastgelegd in de daarop betrekking hebbende overeen–
komsten en beginselen van internationaal recht. Met dat laatste worden
zowel het ENMOD-verdrag als de bepalingen van het humanitair
oorlogsrecht bedoeld (zie met name de artikelen 54 en 55 van het op 12
december 1977 te Bern voor ondertekening opengestelde Aanvullend
Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende
de bescherming van slachtoffers van internationale gewapende conflicten
(Trb. 1978, 41, laatstelijk Trb. 1987, 103); en artikel 14 van het op diezelfde
datum voor ondertekening opengestelde Aanvullende Protocol betref–
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fende de bescherming van slachtoffers van niet-internationale conflicten
(Trb. 1978, 42, laatstelijk Trb. 1987, 104)). Detweede toetsingsconferentie
van het ENMOD-verdrag van 14-18 september 1992 heeft de hierboven
weergegeven interpretatie eveneens gevolgd, zodat het gebruik van
herbiciden als middel van oorlogvoering op grond van het ENMOD–
verdrag inderdaad als verboden mag worden beschouwd. Hiermee kon de
herbicidenkwestie tenslotte worden opgelost.

Ten aanzien van oproerbestrijdingsagentia was wel sprake van een
relatie met de definitie van chemische wapens. Onder giftige stoffen
worden immers zowel dodelijke als niet-dodelijke stoffen verstaan. De
wenselijkheid van opname van oproerbestrijdingsagentia in de lijsten van
de bijlage inzake stoffen stond echter niet vast. Sommige neutrale en
niet-gebonden landen waren voorstander van opname, daar zij beducht
waren voor het gebruik van deze middelen in oorlogstijd. De Verenigde
Staten pleitten echter voor behoud van de mogelijkheid om oproer–
bestrijdingsagentia in een beperkt aantal oorlogssituaties te gebruiken,
bijvoorbeeld bij het ontzetten van in vijandelijk gebied neergekomen
vliegers of het onder controle brengen van opstanden in
krijgsgevangenenkampen. Nadat pogingen om onderscheid te maken
tussen dodelijke en niet-dodelijke chemische wapens op onoverkomelijke
praktische bezwaren waren gestuit, stelde het Verenigd Koninkrijk voor
om een lijst van een bepaald aantal, toegestane oproerbestrijdingsagentia
samen te stellen. Ook dit voorstel werd uiteindelijk niet gevolgd, gezien de
meningsverschillen ten aanzien van de agentia die op de lijst moesten
worden geplaatst. Het uiteindelijk gevonden compromis in artikel I, vijfde
lid, behelst een verbod op het gebruik van oproerbestrijdingsagentia «als
middel van oorlogvoering». Onderhavig verbod is weliswaar algemeen
geformuleerd, zoals de neutrale en niet-gebonden landen wensten; het
strekt zich evenwel niet uit tot inzet van oproerbestrïjdingsagentia bij de
handhaving van de binnenlandse openbare orde. De Verenigde Staten
gaven van hun kant aan dat zij in deze formulering geen verbod wensten
te zien op de inzet in oorlogstijd van oproerbestrijdingsagentia met het
oog op het bedwingen van opstanden in krijgsgevangenkampen. Deze
eenzijdige Amerikaanse interpretatie wordt echter door de meeste
verdragsstaten, waaronder ook de westelijke, niet gedeeld.

Behalve over het verbod met betrekking tot de oproerbestrijdings–
middelen werd ook gesproken over opname van uitgebreide, dan wel
beperkte kennisgevingsverplichtingen ten aanzien van deze middelen.
Uiteindelijk werd besloten, als onderdeel van bovengeschetst compromis,
de verdragsstaten slechts te vragen welke soorten oproerbestrijdings–
agentia zij in gebruik hebben; een verplichting tot het doen van exacte
opgaven is er echter niet. Wel kan aldus nagegaan worden of staten
eventueel gebruikelijke, dan wel «wonderlijke» agentia zullen kunnen
inzetten.

Samenstelling van de Uitvoerende Raad

De samenstelling van de Uitvoerende Raad van de OPCW vormde uit
haar aard het sluitstuk van de onderhandelingen. Bij dit - op het eerste
gezicht organisatorische - onderwerp bleken echter verstrekkende
nationale en internationale politieke belangen in het geding te zijn. Voor
de dagelijkse uitvoering van het Verdrag zal de Uitvoerende Raad immers
bij uitstek het besluitvormende orgaan zijn. De discussie ontspon zich
rond een aantal conflicterende overwegingen. Enerzijds moest de
Uitvoerende Raad met het oog op efficiëntie en slagvaardigheid zo klein
mogelijk worden gehouden; anderzijds streefden verschillende groepen
naar een zetelverdeling die geografisch evenwichtig moest zijn of juist
rekening moest houden met de omvang van de chemische industrie in de
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diverse verdragsstaten (het zogenaamde industriële criterium). Mede op
suggestie van de delegatie van het Koninkrijk werd besloten:

- het totale aantal zetels te verdelen over de vijf regionale groepen die
in de VN-praktijk worden gehanteerd (Afrikaanse, Aziatische, Latijns–
Amerikaanse, Oost-Europese en Westelijke) Groepen; en

- elke regionale groep zoveel mogelijk - met inachtneming van een
aantal semi-permanente zetels voor de meer geïndustrialiseerde landen -
vrij te laten in de wijze waarop deze de aan die groep toekomende zetels
onder de eigen leden verdeelt.

De consequentie van het bereikte compromis (verwoord in artikel VIII,
lid 23, van het Verdrag) was een verruiming van het totale aantal zetels,
dat van de oorspronkelijk voorziene 30 tenslotte op 41 moest worden
gebracht.

Jurisdictie en controle ten aanzien van oude en achtergelaten voorraden
chemische wapens

Het probleem betreffende oude en achtergelaten voorraden chemische
wapens vormt in feite een uitwerking van de bredere discussie over
jurisdictie en controle, en heeft sommige onderhandelaars vanaf 1987
intensief beziggehouden.

Op verschillende plaatsen in de rolling text van het ontwerp-verdrag
kwamen bepalingen te staan waarin partijen bepaalde verplichtingen op
zich nemen ten aanzien van inrichtingen of voorraden onder hun
«jurisdictie of controle». Men denke bijvoorbeeld aan het - inmiddels
achterhaalde - voorbeeld van de Amerikaanse voorraden chemische
wapens die tot voor kort in de Bondsrepubliek Duitsland opgeslagen
lagen. Het ligt voor de hand dat zowel Duitsland als de Verenigde Staten
deze voorraden ter vernietiging hadden moeten aanmelden, maar dat de
Verenigde Staten de verantwoordelijkheid voor de vernietiging ervan
alleen zouden moeten dragen. Voor inspectie van de voorraden zou echter
weer medewerking van zowel Duitsland als de Verenigde Staten nodig zijn
geweest. Wat zou echter hebben gegolden indien slechts één van beide
staten partij bij het Verdrag was geweest?

Bij oude, respectievelijk achtergelaten voorraden ligt de boven–
geschetste problematiek weer anders. Wie is, bijvoorbeeld, verantwoor–
delijk voor de aanzienlijke voorraden chemische wapens die Japan voor
en tijdens de Tweede Wereldoorlog in China achterliet? China of Japan?

Aanvankelijk trachtte men deze vraagstukken langs juridische weg tot
een oplossing te brengen. Daartoe werden diverse zittingen belegd in
aanwezigheid van experts in het internationaal recht uit diverse hoofd–
steden. Al snel bleek echter dat pogingen om tot algemene definities te
komen van begrippen zoals jurisdictie, controle, eigendom, en bezit te
weinig uitzicht boden op succes; enerzijds omdat de juridische opvat–
tingen terzake van land tot land verschillen, anderzijds omdat aan de
interpretatie die men aan deze begrippen wenste te geven duidelijke
politieke overwegingen ten grondslag lagen die niet door definities
konden worden opgelost.

In de loop van 1991 ontwikkelde zich dan ook een consensus ten gunste
van een pragmatische oplossing, waarbij de begrippen jurisdictie,
controle, bezit en eigendom in de verdragstekst (artikelen I, III, IV en V en
gerelateerde bijlagen) zoveel mogelijk samen zouden worden gebezigd
(de zogenaamde vier-eenheid). Aldus zou kunnen worden bereikt dat alle
denkbare situaties, die zich in de praktijk zouden kunnen voordoen, door
het Verdrag zouden worden gedekt. Teneinde deze consensus veilig te
stellen werd overeengekomen om de onopgeloste kwestie van oude c.q.
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achtergelaten voorraden chemische wapens elders in het Verdrag
(verificatiebijlage, afdeling IV B) separaatte behandelen.

In de tweede helft van 1991 kwamen informele consultaties op gang,
gericht op het vinden van een oplossing voor de opruiming van oude,
respectievelijk achtergelaten voorraden chemische wapens. Belangrijke
protagonisten in deze discussie waren China en Japan. China wilde
duidelijk in het Verdrag laten vastleggen, met name in artikel I, dat de
staat die chemische wapens heeft achtergelaten verantwoordelijk is voor
de vernietiging daarvan.

Japan sprak zich uit voor een door de direct betrokken staten onderling
uit te werken oplossing voor het probleem van achtergelaten chemische
wapens. Pogingen om deze kwestie in het Verdrag zelf te regelen zouden
volgens Japan onbevredigende, veel leemtes vertonende teksten
opleveren. Indien slechts de verantwoordelijkheid voor de achterlatende
staat in het Verdrag zou worden vastgelegd, zouden zich problemen
kunnen voordoen, wanneer de achterlatende staat (nog) geen partij bij het
Verdrag zou zijn, of wanneer de achtergelaten wapens niet te identificeren
zouden blijken te zijn. Het uiteindelijke doel alle chemische wapens te
vernietigen zou op deze wijze in gevaar kunnen komen. Vanuit dat
oogmerk zou - volgens Japan - de primaire verantwoordelijkheid voor
zowel aanmelding als vernietiging bij de territoriale staat liggen.

De patstelling tussen China en Japan werd pas na langdurige en
slepende onderhandelingen opgelost. Japan gaf uiteindelijk toe aan de
wensen van China, door verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de
vernietiging van chemische wapens die het achterliet. In paragraaf 15 van
afdeling IV (B) van de verificatiebijlage van het Verdrag is de bereikte
oplossing weergegeven.

Afronding van de onderhandelingen en ondertekening van het
Verdrag

Op 18 februari 1992 presenteerde Australië op eigen initiatief de
complete tekst van een ontwerp-verdrag. Dit ontwerp bestond voor 80%
uit reeds aanvaarde teksten; de overige 20% behelsde compromis–
formuleringen voor de nog uitstaande geschilpunten. Zoals gehoopt, gaf
deze Australische zet een beslissende impuls aan het streven om de
onderhandelingen zo spoedig mogelijk succesvol af te sluiten. Nog vijf
maanden van intensieve onderhandelingen moesten hierop volgen om de
hierboven beschreven kwesties op te lossen. Mediojuni gaf-zoals
hiervoor reeds gememoreerd - de voorzitter van de Ad Hoc Commissie
Chemische Wapens, de Duitse ontwapeningsambassadeur von Wagner,
een ontwerp-verdrag uit, waarin de reacties van de CD-lidstaten op de
Australische tekst zo goed mogelijk waren verwerkt. Gedurende de
daaropvolgende weken ondernamen veertien ontwikkelingslanden (G-14)
een tegeninitiatief. In een gezamenlijk stuk van 26 juni 1992 pleitten zij
voor toekenning van een grotere rol voor de Uitvoerende Raad bij
uitdagingsinspecties, toekenning van een extra zetel voor ontwikkelings–
landen binnen de Uitvoerende Raad, verlenging van de voorbereidingstijd
die bij uitdagingsinspecties aan de uitgedaagde staat werd gegund,
opheffing van discriminatoire exportcontroleregimes en versterking van
de bepaling inzake verlening van noodhulp en humanitaire bijstand.
Daarnaast brachten ook Cuba, Peru en Rusland een aantal bezwaren tegen
het von Wagner-ontwerp naar voren.

Daarop slaagde von Wagner erin aan het merendeel van de geuite
bezwaren en verlangens tegemoet te komen, waarbij hij echter het door
hem voorgestelde regime voor uitdagingsinspecties ongewijzigd liet.
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De tweede, inmiddels bijgestelde von Wagner-tekst werd op 7 augustus
door de Ad Hoc Commissie Chemische Wapens aanvaard. Een maand
later, op 3 september 1992, werd dit ontwerpverdrag geëndosseerd door
de plenaire vergadering van de CD, die het Verdrag op 7 september 1992
doorgeleidde naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Tijdens haar 47e zitting nam de Algemene Vergadering op 16 december
1992 zonder stemming een door maar liefst 145 staten mede-ingediende
resolutie 47/39 aan, waarin totstandkoming van het Verdrag wordt
verwelkomd en de VN-lidstaten worden opgeroepen tot ondertekening
ervan.

Het Verdrag werd op 13 januari 1993 te Parijs voor ondertekening
opengesteld. De ondertekeningsplechtigheid op 13, 14 en 15 januari
verliep succesvol: 130 staten - waaronder het Koninkrijk - ondertekenden
het Verdrag, waarmee een solide basis werd geschapen voor de beoogde
universele gelding van het Verdrag. Tevens werd in Parijs duidelijk dat
veel ontwikkelingslanden de totstandkoming van het Verdrag als een
belangrijke stap in de richting van uitbanning van alle massavernietigings–
wapens wensen te zien. Onder de ondertekenaars figureerde ook Israël. In
zijn toespraak riep de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken de
Arabische buurlanden op tot het aangaan van een breed opgezette
wapenbeheersingsdialoog, gericht op het tot stand brengen van weder–
zijds overeengekomen en verifieerbare afspraken over alle veiligheids–
problemen in het Midden-Oosten. De meeste Arabische staten maakten
de gang naar Parijs evenwel niet, met het argument dat zij ondertekening
van c.q. toetreding tot het Verdrag chemische wapens afhankelijk stellen
van Israëls toetreden tot het op 1 juli 1968 te Londen, Moskou en
Washington tot stand gekomen Verdrag inzake de non-proliferatie van
kernwapens (Trb. 1968,126, laatstelijkTrb. 1978, 164) en Israëls bereidheid
om zijn nucleaire installaties onder toezicht van het Internationaal Atoom
Energie Agentschap (IAEA) te stellen. Van de Arabische staten onderte–
kenden slechts Algerije, Marokko, Mauretanië en Tunesië het Verdrag te
Parijs. Nadien tekenden nog Bahrein, Jemen, Qatar, Koeweit, Oman,
Saoedi-Arabië, en de Verenigde Arabische Emiraten het Verdrag te New
York bij de depositaris van het Verdrag, de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties. Het aantal ondertekenaars bedraagtthans 157. Zes
landen hebben hetVerdrag inmiddels bekrachtigd.

Het Verdrag zal, op grond van het bepaalde in artikel XXI, in werking
treden 180 dagen nadat 65 staten zich eraan hebben gebonden, maar in
elk geval niet eerder dan twee jaar na ondertekening van het Verdrag. De
vroegste datum van inwerkingtreding is dus 13januari 1995. Vanaf die
datum zou de OPCW haar werkzaamheden te 's-Gravenhage (in juni 1992
werd 's-Gravenhage, na een succesvolle Nederlandse verwervings–
campagne, door de CD verkozen als vestigingsplaats van de OPCW, zie
artikel VIII, derde lid, van het Verdrag) kunnen aanvangen. Intussen ving
de Voorbereidende Commissie haar werkzaamheden aan op 8 februari
1993 in 's-Gravenhage. De Commissie heeft de opdracht alle voorberei–
dingen te treffen voor de oprichting van de Organisatie belast met het
toezicht op de naleving van het Verdrag. De OPCW zal operationeel
moeten zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag. De
Commissie zal tevens de technische modaliteiten van het verificatie–
regime bij het Verdrag uitwerken.

3. Inbreng van de Koninkrijksdelegatie

Tot 1969 werden Nederlandse standpunten over onder meer chemische
en biologische ontwapening voornamelijk uitgedragen in de Eerste
Commissie (politieke en veiligheidskwesties) van de Algemene Verga–
dering van de Verenigde Naties. Op 7 augustus 1969 werd het Koninkrijk
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echter lid van de Geneefse «Conference of the Committee on Disar–
mament» (CCD), de voorloper van de CD. Uit dien hoofde kon het
Koninkrijk daadwerkelijk gaan deelnemen aan de beraadslagingen over
biologische en chemische ontwapening.

Behalve de reguliere vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij de
Geneefse Ontwapeningsconferentie, heeft in de loop der jaren ook een
aantal technische experts zich intensief bezig gehouden met chemische
ontwapening. Zo was bij de opstelling van het gezaghebbende rapport
van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties inzake chemische en
bacteriologische (biologische) wapens van 1 juli 1969 een Nederlandse
expert betrokken, afkomstig van het Medisch-Biologisch Laboratorium
van TNO. In juli 1974 kwamen op Westduits initiatief voor het eerst
experts uit de hoofdsteden van de CD-leden naar Genève om zich over
diverse uitstaande kwesties van een meertechnische aard te buigen. Dit
overleg met deskundigen werd gaandeweg intensiever en langduriger.
Van enkele dagen per jaar in de beginfase liep de periode waarin
deskundigen in Genève aanwezig waren op tot enkele weken per jaar
gedurende de jaren '80. De technische inbreng van experts - onder wie
ook diverse Nederlanders figureerden - heeft ongetwijfeld bijgedragen tot
de kwaliteit van de verdragstekst.

Na de totstandkoming van het Verdrag biologische wapens in 1972,
heeft de Koninkrijksdelegatie zich in het kader van de daaropvolgende
onderhandelingen over een verdrag chemische wapens onder meer sterk
gemaakt voor een internationaal verificatie-orgaan, belast met onderzoek
naar technische kwesties, consultatie, bemiddeling en vaststelling van de
feiten (fact-finding). Tezamen met Japan, Joegoslavië en Zweden werden
gedachten ontwikkeld over de opzet en taken van een dergelijk orgaan. De
Koninkrijksdelegatie diende hiertoe op 31 juli 1973 een werkdocument in
(zie bijlage 39 van «Ontwapening, Veiligheid en Vrede» in uitgave nr. 107
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit 1975). In 1984 volgde een
nieuw Nederlands werkdocument dat de beoogde organisatie beschreef
en een schatting gaf van de grootte van het inspectoraat belast met de
verificatie van de naleving van het Verdrag.

Het Koninkrijk was voorts voorstander van oprichting van een speciale
multilaterale werkgroep inzake chemische wapens, die onafhankelijk van
de bilaterale besprekingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie
de diverse openstaande vragen zou kunnen helpen oplossen. Medio 1980
werd inderdaad een Ad Hoc Werkgroep Chemische Wapens ingesteld.

De Koninkrijksdelegatie heeft zich in het vervolg beijverd voor de
spoedige totstandkoming van een verdrag chemische wapens. Zo stelde
zij in een verklaring voor de CD op 24 juli 1980 (zie bijlage 21 van
«Ontwapening, Veiligheid en Vrede» in uitgave nr. 128 van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken uit 1982), dat een combinatie van een goede
verbodsomschrijving, een redelijk systeem van verificatiemaatregelen en
handhaving van een adequaat niveau van defensieve bescherming van de
strijdkrachten een aanvaardbare basis zou moeten vormen voor een
verdragstekst.

Ook in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het
Koninkrijk zich ingezet voor spoedige totstandkoming van een Verdrag
chemische wapens. Zo werd tijdens de 34e zitting van de Algemene
Vergadering mede op aandringen van het Koninkrijk voor het eerst een
korte en krachtige resolutie aangenomen waarin uitdrukking werd
gegeven aan het toenemende ongeduld van de internationale gemeen–
schap over het gebrek aan vooruitgang bij de Geneefse besprekingen over
chemische ontwapening. In het operatieve gedeelte van deze resolutie
(34/72 van 11 december 1979, zonder stemming aangenomen) werd
betreurd dat het beoogde verdrag nog steeds niet tot stand was gebracht
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en werd de CD aangespoord tot prioritaire voortzetting van de onderhan–
delingen over een verdrag inzake chemische wapens.

Het Koninkrijk heeft met de opstelling van een lijst van zogenaamde
sleutelvoorlopers (de directe voorlopers van chemische wapens, die ook
worden toegepast bij bmaire wapens) een belangrijke bijdrage geleverd
aan de onderhandelingen. De meeste landen beschouwden de Neder–
landse lijst van januari 1983, opgesteld door de Nederlandse chemische
wapensdeskundige dr A.J.J. Ooms, als een goed uitgangspunt voor
verder werk. Deze lijst maakte een uitgebreide discussie los over de
reikwijdte van verificatie in de chemische industrie. Enige jaren later
presenteerde ons land een verder uitgewerkte lijst (11 april 1986), waarin
een aantal relevante stoffen werd uitgesplitst in drie categorieën al naar
gelang het risico dat een stof oplevert voor de doeleinden van het
Verdrag.

Deze lijst werd, zoals hierboven reeds aangegeven, in Nederland zelf
overgenomen in het daartoe gewijzigde Nederlandse Uitvoerbesluit
strategische goederen 1963, en wel als reactie op het gebruik van
chemische wapens in de oorlog tussen Iran en Irak. Door het veelvuldige
gebruik van chemische wapens in deze oorlog werd een verdere
verbetering van de controle op de uitvoer door bedrijven van zogenaamde
sleutelvoorlopers voor de regering voortaan een prioriteit. De overtuiging
groeide dat leveranties van chemische grondstoffen door de geïndustriali–
seerde staten de inzet van chemische wapens in de oorlog tussen Irak en
Iran mogelijk had gemaakt. Duidelijk werd ook dat controles in de
chemische industrie noodzakelijk waren in een geloofwaardig verificatie–
regime.

In een eerste poging om hier afdoende controlemethoden te identifi–
ceren organiseerde Nederland van 4 tot 6 juni 1986 een werkbijeenkomst
in Nederland ten behoeve van de CD-delegaties. Aan de bijeenkomst
namen vertegenwoordigers van 45 landen deel, waaronder - voor het
eerst bij een dergelijke bijeenkomst - de Sovjetunie en andere Oostblok–
landen. Een inspectie werd nagebootst, waarbij Shell Nederland Chemie
bereid bleek voor deze experimentele inspectie een fabriek op zijn
bedrijfsterrein in Pernis ter beschikking te stellen. De proefinspectie
duurde ongeveer een half jaar, waarbij bepaalde inspectiemethoden
werden uitgeprobeerd. Vele van de voorstellen die Nederland deed, vielen
in goede aarde en hebben acceptatie van inspecties ter plaatse door de
chemische industrie vergemakkelijkt. Gedurende deze langdurige
proefinspectie werden door TNO ontwikkelde verificatietechnieken verder
beproefd.

In 1987 nam de Koninkrijksdelegatie het westelijkcoördinatorschap op
zich. In haar hoedanigheid van coördinatortrachtte de delegatie de
westelijke CD-lidstaten zoveel mogelijk op een lijn te brengen ten aanzien
van het toen nog controversiële verificatieregime bij het Verdrag. De
belangrijkste resultaten werden voornamelijk geboekt met betrekking tot
verificatie in de chemische industrie. Dr Ooms leverde een belangrijke
bijdrage aan de totstandkoming van een rapport over de hoogte van de
drempels waarboven de produktie van relevante stoffen aangemeld dan
wel geïnspecteerd zou moeten worden.

Verder nam ons land het initiatief tot het entameren van overleg tussen
CD-delegaties en afgevaardigden van de chemische industrie. In
Nederland bestond al sinds de jaren '70 contact met het bedrijfsleven.
Teneinde ook in Genève een wisselwerking tussen onderhandelaars en
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op gang te brengen, zouden
ook daar bijeenkomsten moeten worden georganiseerd. Enerzijds zou dit
bij het bedrijfsleven tot een beter begrip leiden voor de doelstellingen van
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het Verdrag, anderzijds zou het bedrijfsleven kunnen wijzen op de
praktische haalbaarheid van diverse, door de onderhandelaars en
deskundigen ontwikkelde verificatiemethoden. Deze bijeenkomsten
hebben van 1987 tot 1991 iedere zomer plaatsgevonden.

In de eerste helft van 1989 getroostte het Koninkrijk zich verdere
inspanningen om te komen tot effectieve verificatie in de chemische
industrie, en wel door een proefinspectie te houden in een grote, voor
meer doeleinden te gebruiken farmaceutische fabriek, die onder meer
lijst-2 stoffen produceerde. Verder werden in 1990 proefuitdagings–
inspecties uitgevoerd op de militaire vliegbasis te Leeuwarden en
tezamen met Canada, op de Canadese militaire basis te Lahr in de
Bondsrepubliek Duitsland. Deze proefinspecties leidden tot een beter
inzicht bij onder meer de industrie voor de consequenties van een
verificatieregime bij het Verdrag. Meer in het bijzonder kon aan de hand
van een continu proces van verbetering van procedures beter rekening
worden gehouden met de legitieme wensen van het bedrijfsleven ten
aanzien van bescherming van vertrouwelijke commerciële produktie–
gegevens. Zo werd het door het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde systeem
van gereguleerde toegang («managed access»; zie afdeling X C,
paragrafen 46 t/m 52, van de verificatiebijlage) in de praktijk succesvol
beproefd. Al met al heeft het Koninkrijk met bovengeschetste werkbijeen–
komsten en proefinspecties aanzienlijk bijgedragen tot de uitwerking van
een evenwichtig en afdoend verificatieregime bij het Verdrag chemische
wapens.

Op 1 juni 1988 stelde de Minister van Buitenlandse Zaken in een rede
voor de Derde bijzondere zitting van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties over Ontwapening 's-Gravenhage kandidaat voor de
zetel van de toekomstige verdragsorganisatie (OPCW). Op 6 februari 1990
werd deze kandidatuur in een rede van de Minister van Buitenlandse
Zaken voor de CD herbevestigd. Hierop volgde een twee jaar durende,
intensieve wervingscampagne, die op 19 juni 1992 resulteerde in opname
in het derde lid van artikel VIII van het Verdrag van 's-Gravenhage als
vestigingsplaats van de OPCW. Belangrijke Nederlandse initiatieven in het
kader van deze campagne waren de twee bezoeken aan 's-Gravenhage
van de Geneefse CD-ambassadeurs. Op 23 en 24 augustus 1991 werden
de 39 ambassadeurs ontvangen door het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, de Gemeente 's-Gravenhage en het Prins Maurits Laboratorium
van TNO. Het tweede bezoek vond op 8 en 9 mei 1992 plaats, en behelsde
een symposium onder de titel «OPCW: The First Five Years». Opnieuw
werden de CD-ambassadeurs ontvangen op het Ministerie van Buiten–
landse Zaken en bij de Gemeente 's-Gravenhage, in goede samenwerking
met het Nederlandse bedrijfsleven dat de campagne medefinancierde. De
regering was bij deze laatste gelegenheid vertegenwoordigd door de
Minister-President, de Minister van Defensie en de Minister van Buiten–
landse Zaken. Deze twee bijzonder succesvolle bezoeken hebben de
uiteindelijke keuze van de CD-lidstaten ten gunste van 's-Gravenhage
bepaald beïnvloed. Deze keuze betekent een versterking van het interna–
tionale karakter van 's-Gravenhage, dat het Internationaal Gerechtshof, het
Permanente Hof van Arbitrage, het Permanente Bureau van de Haagse
Conferentie voor internationaal privaatrecht en Europol reeds binnen zijn
gemeentegrenzen heeft. Belangrijkste concurrenten van 's-Gravenhage
waren Genève en Wenen.

4. De betekenis van het Verdrag

De uiteindelijke verdragstekst wordt door de regering zeker als positief
aangemerkt. Tevredenheid over het bereikte onderhandelingsresultaat
kwam ook tot uiting in de verklaring die Frankrijk - mede uit naam van het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 910 (R 1515), nr. 3 23



Koninkrijk en een aantal andere westelijke staten - op 3 september 1992 in
de CD uitsprak (zie CD-jaarrapport aan de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties van 3 september 1992, A/47/27). In de verklaring worden
de verdiensten van het Verdrag als volgt weergegeven.

Het Verdrag bant een gehele categorie massavernietigingswapens uit,
en wel op verifieerbare wijze. Zo worden voor het eerst uitdagings–
inspecties in een verdrag met universele werking opgenomen. Voorts
wordt in de bovengenoemde verklaring gesteld dat verder onderhandelen
geen beter resultaat tot stand had kunnen brengen, omdat dan de kans
groot was geweest dat overeenstemming over een verdragstekst was
uitgebleven.

De verklaring schetst ook de gevolgen die het uitblijven van een Verdrag
waarschijnlijk zou hebben gehad: een verdere proliferatie van chemische
wapens in de wereld, met als gevolg een teruggrijpen op unilaterale
nationale maatregelen (verdere uitbouw van exportcontroles, sancties,
gebruik van geweld) tegen het gevaar van chemische oorlogvoering. Het
gevolg hiervan zou verminderde veiligheid voor alle staten zijn geweest,
in het bijzonder voor de kwetsbare ontwikkelingslanden.

In het licht van het voorgaande is het bereikte compromis over de
verdragstekst aanvaardbaar. Dat een aantal tekortkomingen en onzeker–
heden in de verdragstekst overbleef, is terwille van het bereiken van
eindovereenstemming op de koop toe genomen.

Deze onvolmaaktheden en onzekerheden doen zich met name voor op
de volgende terreinen:

- de mogelijke ontduiking van uitdagingsinspecties;
- de effectiviteit van de verificatiebepalingen;
- de beoogde universaliteit van het Verdrag; en
- de uitvoeringskosten.

Mogelijke ontduiking van uitdagingsinspecties

De bepalingen over uitdagingsinspecties laten, zoals hiervoor reeds
werd gesteld, enige ruimte bestaan voor ontduiking van de verdragsbepa–
lingen. De uitgedaagde verdragsstaat kan, op grond van zijn in artikel IX,
zeventiende lid, voorziene uitsluiting van de stemming in de Uitvoerende
Raad (natuurlijk doet deze mogelijkheid zich alleen voor indien de staat in
de Uitvoerende Raad is vertegenwoordigd) over de geoorloofdheid van de
inspectie, afleiden dat hij een inspectie mag verwachten. De uitgedaagde
verdragsstaat zou dan in de verleiding kunnen komen om nog vóór
aanvang van de inspectie de verdachte situatie ongedaan te maken.
Vervolgens kan, indien de geïnspecteerde verdragsstaat de voorgestelde
omtrek van de te inspecteren locatie niet aanvaardt, het maximaal vijf
dagen duren voordat de inspectie daadwerkelijk plaatsvindt. Ook
gedurende die periode kan de uitgedaagde verdragsstaat nog trachten
een oorzaak van de verdenking weg te nemen. Ten aanzien van dat laatste
moet evenwel worden opgemerkt dat het beoogde doel (constateren dat
geen produktiecapaciteit voor chemische wapens aanwezig is) wel wordt
bereikt. Vervolginspecties zullen bovendien kunnen garanderen dat de
voor de eerste inspectie verdoezelde produktiecapaciteit ten aanzien van
chemische wapens niet opnieuw in bedrijf wordt genomen.

Verder kan de verdragsstaat trachten misbruikte maken van het recht
om vertrouwelijke gegevens te beschermen aan de hand van de
procedure van gereguleerde toegang (verificatiebijlage, afdeling X,
paragrafen 46 tot en met 52).
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Effectiviteit van de verificatiebepalingen

De effectiviteit van de verificatiebepalingen zal afhangen van het
functioneren van het Technisch Secretariaat van de OPCW. De kwaliteit
van dit apparaat, en die van de inspecteurs meer in het bijzonder, zullen
medebepalend zijn voor de preventieve werking die van inspecties zal
moeten uitgaan. Ook in de voorbereidingsfase, die in februari 1993 inging,
speelt deze kwestie al een rol. De resultaten die worden geboekt door de
Voorbereidende Commissie voor de OPCW, belast met de operationali–
sering van het Verdrag, zullen bepalend zijn voor de effectiviteit van de
verificatiebepalingen direct na inwerkingtreding.

Beoogde universele werking van het Verdrag

Een derde onzekere factor is de beoogde universele werking van het
Verdrag. Zoals vermeld, hebben 157 staten het Verdrag ondertekend,
hetgeen op zichzelf een aanzienlijke stap in de richting van universaliteit
betekent. Zes landen hebben het Verdrag inmiddels bekrachtigd.
Afhankelijk van het totale aantal staten dat uiteindelijk bij het Verdrag
partij zal worden, zal de wereldwijde betekenis van het Verdrag groter of
kleiner zijn. Hierbij is natuurlijk ook van groot belang dat de landen die
voor de doeleinden van het Verdrag het meest relevant zijn (vooral de
Verenigde Staten, de Russische Federatie, China en staten in het Midden–
oosten) partij worden. Artikel XXI bepaalt dat minimaal 65 staten zich aan
het Verdrag moeten hebben gebonden, alvorens het in werking zal treden,
waarmee een te gering wereldwijd draagvlak voor het Verdrag voorkomen
moet worden. Verder zullen diplomatieke inspanningen, gericht op
aansluiting bij het verdragsregime van zo mogelijk alle staten ter wereld,
alsmede het vooruitzicht van verzachting c.q. opheffing op termijn van
exportcontroles, de universaliteit van het Verdrag moeten bevorderen.

Uitvoeringskosten

De kosten verbonden aan de uitvoering van bepaalde onderdelen van
het Verdrag vallen hoog uit. Vooral de kosten van vernietiging van
chemische wapens - die vele malen hoger zijn dan de produktiekosten -
zouden de uitvoering van de verdragsbepalingen kunnen vertragen. Zo
heeft de Russische Federatie ten tijde van de afronding van de onderhan–
delingen over het Verdrag reeds laten weten de kosten van vernietiging
binnen de gestelde tijdlimiet van haar arsenaal ex-Sovjet chemische
wapens moeilijk te kunnen dragen. Deze zaak blijft ook thans in relatie tot
Rusland een punt van aandacht vormen. De lasten van vernietiging van
chemische wapens komen voor rekening van de betrokken verdragsstaat
zelf, tenzij de Uitvoerende Raad anders beslist.

Behalve de kosten van vernietiging van chemische wapens, zal de
contributie aan de OPCW voor sommige staten aanzienlijk zijn (artikel VIII
A, zevende lid, stipuleert terzake eenzelfde verdeelsleutel als geldt voor de
contributies aan de Verenigde Naties).

De effectiviteit van het Verdrag zal, met andere woorden, mede
afhangen van de bereidheid van de verdragsstaten om voor chemische
ontwapening een financieel offer te brengen. Ter bevordering van een
goede betalingsdiscipline voorziet artikel VIII A, achtste lid, in
stemuitsluiting van verdragsstaten met een betalingsachterstand van
twee jaartermijnen.

Het Verdrag in militair-strategisch perspectief

Naast het hierboven gestelde met betrekking tot het uiteindelijk tot
stand gekomen Verdrag zelve, zijn ook de onderstaande overwegingen
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van meer algemene aard in ogenschouwte nemen bij de uiteindelijke
beoordeling van de betekenis van het Verdrag.

In strikt militaire zin is de bruikbaarheid van chemische wapens beperkt.
De uitwerking van chemische strijdmiddelen op het slagveld is onvoor–
spelbaar, omdat het effect sterk afhankelijk is van niet-beïnvloedbare
omstandigheden, zoals het weer en de gesteldheid van het terrein, en
omdat manschappen op relatief eenvoudige wijze kunnen worden
beschermd door ze uit te rusten met beschermende kledij en gasmaskers.
Veel rijdend materieel biedt heden ten dage eveneens afdoende
bescherming en maakt opereren in besmet gebied mogelijk. Tot ver in de
twintigste eeuw liepen de eenheden die chemische wapens en strijd–
middelen inzetten ook zelf aanzienlijke risico's. De eerste slachtoffers van
chemische wapens in de Eerste Wereldoorlog waren Duitse soldaten die
chemische munitie naar het front vervoerden. Sindsdien zijn de inzet–
mogelijkheden van chemische strijdmiddelen vergroot, onder meer door
de ontwikkeling van binaire wapens, en zijn ver verwijderde doelen
binnen het bereik gekomen van overdrachtsmiddelen voor de lange
afstand.

In het militair-strategisch denken in het Westen is de bescherming tegen
chemische wapens lange tijd een noodzakelijke maar onvoldoende
voorwaarde geweest om de vereiste afschrikking te bewerkstelligen. Alle
beschermende maatregelen tezamen verminderen namelijk de mobiliteit
en slagkracht van gevechtseenheden en beperken de mogelijkheden
versterkingen aan te voeren. Dit zou voor een opponent het motief kunnen
zijn om een aanval met chemische wapens uit te voeren of ermee te
dreigen. Met name in de Koude Oorlog werd dit scenario geloofwaardig
geacht, omdat het aansloot bij de voorziene Sovjet-strategie: een
grootscheepse verrassingsaanval met alle middelen. Ook in de
Golf-oorlog hebben de geallieerde strijdkrachten steeds rekening moeten
houden met een aanval met chemische wapens.

Om potentiële opponenten af te schrikken, hebben de meeste Westeu–
ropese landen lange tijd voorraden chemische wapens aangehouden, die
aangesproken konden worden ter vergelding van aanvallen met
chemische middelen. Hiertoe bestond in juridische zin de mogelijkheid op
grond van het reeds eerder aangeduide voorbehoud, dat vele landen
hadden gemaakt bij het Protocol van Genève van 1925. Na de Tweede
Wereldoorlog hebben de Europese lidstaten van de NAVO, waaronder
Nederland, zich toegelegd op de verdediging tegen aanvallen met
chemische wapens. Met het oog op de Sovjet-dreiging handhaafden de
Verenigde Staten een omvangrijk chemisch arsenaal, dat zij deels in
Europa stationeerden. Daarnaast diende de nucleaire afschrikking van de
NAVO tevens als afschrikking tegen gebruik van chemische wapens. Toen
de wapenwedloop tussen beide supermachten ten einde liep en een
alomvattend verdrag binnen bereik kwam, werd de strategie van de
mogelijke vergelding verlaten en werden de inspanningen gericht op de
verwezenlijking van een universeel verdrag ter uitbanning van deze
categorie massavernietigingswapens.

Beschermende maatregelen tegen de gevolgen van de inzet van
chemische wapens blijven echter geboden. De ervaringen van de
Golf-oorlog ten spijt, waarin de Irakese dreiging met chemische wapens is
weerstaan met louter conventionele middelen, hebben chemische wapens
hun aantrekkingskracht blijkbaar niet verloren en blijft het vooralsnog
onverminderd een militaire noodzaak daarmee rekening te houden. Die
noodzaak werd onderstreept door het Irakese dreigement chemische
wapens in te zetten tegen burgerdoelen in Israël. De dreiging had een
verlammende uitwerking op de Israëlische samenleving en leidde bijna tot
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actieve militaire betrokkenheid van Israël bij het conflict, wat onherroe–
pelijk tot verdere escalatie zou hebben geleid. De destabiliserende
effecten van de mogelijke inzet van chemische wapens tegen niet of
nauwelijks te beschermen burgersamenlevingen kunnen niet worden
overschat. Een zo universeel mogelijke werking van het Verdrag biedt op
dit punt belangrijke waarborgen en stigmatiseert bovendien elke staat die
chemische wapens inzet of ermee dreigt.

Met het wegebben van de Koude Oorlog zijn de risico's van een
wereldwijde proliferatie van chemische wapens en de technische kennis
om ze te produceren eerder toe– dan afgenomen. Met name in spannings–
gebieden in het Midden-Oosten en Oost-Azië bevindt zich een groot aantal
van de landen die in staat worden geacht (binnen afzienbare tijd)
chemische wapens te produceren, al dan niet als tegenwicht tegen de
nucleaire vermogens van een of meer regionale mogendheden. Dit
standpunt wordt weerspiegeld in de afwachtende houding, die een aantal
van deze landen inneemt ten aanzien van de ondertekening van het
Verdrag, zoals wij hierboven reeds memoreerden.

Beschouwd tegen de achtergrond van de gewijzigde geopolitieke
verhoudingen, de actievere rol van de Verenigde Naties bij de beslechting
van conflicten en, in het verlengde daarvan, het veranderende optreden
van de Nederlandse krijgsmacht, is het militair-strategisch belang van een
wereldwijd, verifieerbaar verbod op produktie, opslag en gebruik van
chemische wapens evident. Zolang echter de werking van het Verdrag niet
werkelijk universeel is, zal de krijgsmacht rekening moeten blijven houden
met de mogelijkheid geconfronteerd te worden met chemische wapens en
moet daartoe een toereikende, defensieve capaciteit in stand worden
gehouden.

5. De inhoud van het Verdrag

Het Verdrag bestaat uit de verdragstekst zelf en een drietal bijlagen,
waarin de details ten aanzien van, respectievelijk, de verdragsrelevante
stoffen, het verificatieregime en het omgaan met vertrouwelijke gegevens
nader wordt geregeld.

Preambule

De preambule leidt de in artikel I neergelegde verplichtingen in met een
opsomming van de overwegingen die tot de sluiting van dit Verdrag
hebben geleid. Tegen de achtergrond van de doelstellingen en beginselen
van het Handvest van de Verenigde Naties, wordt in de preambule de
noodzaak aangehaald van effectieve voortgang op weg naar algehele
ontwapening. Deze noodzaak geldt massavernietigingswapens in het
bijzonder.

Zoals hiervoor vermeld, refereert de preambule in haar zevende
overweging kort aan de herbicidenkwestie, en wel in de vorm van een
verwijzing naar het bestaande verbod op herbiciden als middel van
oorlogvoering.

De negende overweging, tenslotte, weerspiegelt het belang dat de
ontwikkelingslanden hechten aan economische en technologische
samenwerking op chemisch gebied. Dat laatste is minder vanzelfsprekend
dan het lijkt, wanneer men bedenkt dat de ontwikkelingslanden hun
medewerking aan de totstandkoming van het Verdrag afhankelijk hebben
willen maken van de toezeggingen van de kant van de geïndustrialiseerde
landen dat zij aan overdracht van chemische kennis en technologie zullen
meewerken. Uiteindelijk slaagden de geïndustrialiseerde landen erin
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bepalingen inzake enigerlei vorm van verplichtetechnologie-overdracht
uit de verdragstekstte weren. De ontwikkelingslanden hebben zich dan
ook tevreden moeten stellen met de huidige tekst van de negende
overweging van de preambule.

Artikel I Algemene verplichtingen

Artikel I bevat de belangrijkste verplichtingen krachtens het Verdrag.
Partijen verplichten zich geen chemische wapens te ontwikkelen, te
produceren, anderszins te verwerven, een voorraad daarvan aan te
leggen, dan wel chemische wapens aan wie dan ook direct of indirect over
te dragen. Bovendien is in het eerste lid, onder b, een expliciet verbod op
het gebruik van chemische wapens opgenomen. Verdragspartijen zullen
nimmer en onder geen enkele omstandigheid de onder het Verdrag
verboden activiteiten ondernemen. Deze bewoordingen zijn ookterug te
vinden in het Verdrag biologische wapens van 1972, dat eenzelfde
bepaling ten aanzien van biologische wapens kent. Het Protocol van
Genève van 1925 verbood evenwel slechts het (eerste) gebruik van
biologische en chemische wapens en dit verbod gold uitsluitend in
oorlogstijd. Het Protocol liet zich verder in het geheel niet uit over de
produktie, de handel en de opslag van dergelijke wapens.

Verder houdt artikel I, eerste lid, onder b, in dat ook in geval van
niet-nakoming van de verplichtingen door een andere verdragsstaat, of
ingeval van gebruik van chemische wapens door een staat die geen partij
is bij het Verdrag, het voor verdragsstaten niettemin verboden blijft
chemische wapens te produceren, te verwerven of te gebruiken. Dit
betekent dat de verdragsstaten afzien van het recht om een tegen hen
gerichte aanval met chemische wapens met soortgelijke middelen te
vergelden («retaliation in kind»). In combinatie met de paragrafen zes en
tien van de preambule, die het oogmerk van volledige afschaffing van
chemische wapens benadrukken, ontneemt artikel I aldus aan het
voorbehoud, dat een groot aantal staten partij bij het Protocol van Genève
heeft gemaakt, zijn praktische werking. Derhalve voorziet het voorstel van
rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag mede in de goedkeuring van het
voornemen tot intrekking van het voorbehoud van het Koninkrijk bij het
Protocol van Genève van 1925. Dit is in overeenstemming met de motie
Schaper c.s. van 10 februari 1982 (Kamerstukken II 1981/82, 17 100 V en X,
nr. 43), waarin het verzoek aan de regering werd gericht om intrekking van
het voorbehoud bij het Protocol ernstig te overwegen.

Het Protocol van Genève zelf zal evenwel niet worden opgezegd en blijft
zijn gelding behouden in de verhouding met die staten die (nog) geen
partij zijn bij het onderhavige Verdrag. Het voorbehoud zal echter ook in
relatie tot die staten komen te vervallen. Het Koninkrijk kan, conform zijn
verplichtingen uit hoofde van het onderhavige Verdrag, ook niet de
wederkerigheid van de werking van een dergelijk voorbehoud van een
ander land inroepen, zoals in beginsel toelaatbaar zou zijn onder het
geldende verdragenrecht (artikel 21, eerste lid, onder b, van het op 23 mei
1969 tot stand gekomen Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht;
Trb. 1972, 51; laatstelijk Trb. 1985, 79).

Behalve het verbod op gebruik, produktie en overdracht van chemische
wapens, bevat artikel I ook de verplichting tot vernietiging van dergelijke
wapens, ongeacht of deze op het grondgebied van de verdragsstaten of
op een plaats vallend onder de rechtsmacht of het toezicht van een
verdragsstaat zijn gelegen, dan wel door de ene verdragsstaat op het
grondgebied van een andere verdragsstaat werden achtergelaten. Voor
het Koninkrijk zai deze verplichting geen gevolgen hebben: ons land bezit
dergelijke wapens niet, noch op het eigen grondgebied, noch in den
vreemde. Evenmin zijn op ons grondgebied chemische wapens van
andere staten opgeslagen of achtergelaten. In artikel IV van het Verdrag
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en afdeling IV van de verificatiebijlage worden de tijdschema's, verificatie–
procedures en methoden met betrekking tot vernietiging van chemische
wapens aangegeven.

Ook is in artikel I sprake van oproerbestrijdingsagentia (dit punt kwam
hierboven reeds aan de orde). Een bepaling over deze agentia bleek
noodzakelijk, daar zij onder de definitie van giftige stoffen vallen, hetgeen
echter niet betekent dat deze agentia per definitie altijd als chemische
wapens worden aangemerkt. Teneinde duidelijk aan te geven welk gebruik
van oproerbestrijdingsagentia door het Verdrag verboden is, is de
bepaling onder artikel I, vijfde lid, opgenomen. Artikel I verbiedt het
gebruik van oproerbestrijdingsagentia als middel van oorlogvoering. Ter
voorkoming van misverstanden wordt in artikel II, negende lid, onder d,
bestrijding van binnenlandse oproeren expliciet aangemerkt als een door
het Verdrag niet verboden activiteit. De uiteindelijke formulering van de
bepaling terzake moet als compromis worden beschouwd tussen de wens
van vele staten uitdrukkelijk vast te leggen dat oproerbestrijdingsagentia
slechts voor binnenlands gebruik mogen worden ingezet, en de behoefte
van een aantal andere staten (met name de Verenigde Staten) om het
toegestane gebruik van deze agentia ruimerte omschrijven.

Artikel II Begripsomschrijvingen en criteria

Artikel II geeft onder meer de definities aan van chemische wapens,
giftige stoffen en hun voorlopers. Deze definities (eerste tot en met derde
lid) moeten tezamen als dekkend worden beschouwd voor het begrip
chemische wapens. Belangrijk is dat munitie en andere inzetmiddelen
expliciet vermeld staan als dragers van giftige stoffen. Van belang is
tevens dat ook tot dusver onbekende giftige stoffen op grond van deze
definitie onder het verbod van artikel I kunnen vallen. De in de stoffen–
bijlage bij het Verdrag opgenomen lijsten zijn op dit punt geenszins
limitatief bedoeld.

Het vierde lid, inzake hoofdbestanddelen van binaire of uit verscheidene
componenten samengestelde chemische wapens, kwam tot stand onder
druk van Iran. De meeste staten achtten het overbodig, omdat hoofdbe–
standdelen reeds onder de definitie van voorloper vallen (derde lid). Het
betrof een oude regeling, overeengekomen door de Verenigde Staten en
de voormalige Sovjetunie, waarvan vermelding achterwege had kunnen
blijven, maar die Iran beslist in de tekst opgenomen wilde zien worden.

Ten aanzien van het vijfde lid (oude chemische wapens) kan worden
vermeld dat de Geneefse discussie rond de daarin gegeven definities
nauw samenhing met de definitie van chemische wapens. De onderhan–
delaars trachtten een differentiatie aan te brengen, al naar gelang de
verplichting tot vernietiging op chemische wapens, oude chemische
wapens of achtergelaten chemische wapens betrekking had. Wapens die
voor 1925 werden geproduceerd, worden beschouwd als onbruikbaar en
dus irrelevant uit een oogpunt van veiligheid. Bij de bepaling aangaande
wapens die tussen 1925 en 1946 werden geproduceerd werd, onder meer
op aandringen van het Koninkrijk, de zinsnede in het vijfde lid, onder b,
toegevoegd, teneinde eventuele ontduiking van vernietigings– en
kennisgevingsverplichtingen te voorkomen. Er moet nu namelijk worden
aangetoond dat de chemische wapens zodanig zijn verslechterd dat zij
niet meer onder het strenger regime voor vernietiging van chemische
wapens - en verificatie daarvan - vallen.

De term achtergelaten chemische wapens, zoals gedefinieerd in artikel
II, zesde lid, omvat slechts die wapens die door een verdragsstaat na 1
januari 1925 (jaar van totstandkoming van het Protocol van Genève) op
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het grondgebied van een andere verdragsstaat werden achtergelaten,
zonder toestemming van die staat. Chemische wapens die een verdrags–
staat na deze datum zelf op eigen grondgebied heeft geplaatst, worden
gekenmerkt als chemische wapens.

In het negende lid worden de doeleinden die ingevolge het Verdrag niet
verboden zijn, aangegeven. Deze definitie is belangrijk, omdat zij aangeeft
wanneer activiteiten betrekking hebbend op bij het Verdrag gereguleerde
stoffen zijn toegestaan. De voorwaarden voor uitoefening van deze
activiteiten staan vermeld in artikel VI van het Verdrag, alsmede in
afdelingen VI tot en met IX van de verificatiebijlage. In het negende lid,
onder b, moet onder beschermingsdoeleinden worden verstaan de
ontwikkeling van uitrusting en apparatuur, zoals beschermende maskers
en kleding, lucht– en waterfiltreersystemen, opsporings– en
waarschuwingsapparatuur en ontsmettingsmiddelen. Onderzoek en
experimenten op dit gebied zouden laboratoriumhoeveelheden van giftige
stoffen kunnen vereisen.

Artikel III Opgaven

Artikel III bevat de kennisgevingsverplichtingen (opgaven) van de
verdragsstaten ten aanzien van chemische wapens, alsmede oude en
achtergelaten chemische wapens. Het tweede lid van artikel III formuleert
een uitzondering ten aanzien van chemische wapens die voor 1 januari
1985 in zee werden gestort, of zijn begraven voor 1 januari 1977. Deze
wapens zijn niet onderhevig aan het kennisgevingsregime van het
Verdrag. Deze uitzondering komt in het zeventiende lid van artikel IV
terug.

Na onderzoek door de verschillende Nederlandse krijgsmacht–
onderdelen, concludeerde de Minister van Defensie in juni 1993 dat het
Koninkrijk geen opgave op grond van dit artikel behoeft te doen.

Artikel IV Chemische wapens

Artikel IV regelt de vernietiging van chemische wapens. De tenuitvoer–
legging van dit artikel, in samenhang met artikel V van het Verdrag en
afdelingen IV en V van de verificatiebijlage, moet resulteren in een wereld
vrij van chemische wapens tien jaar na inwerkingtreding van het Verdrag,
mits alle staten die chemische wapens bezitten het Verdrag bekrachtigen
of ertoe toetreden en andere staten, die het Verdrag onverhoopt niet
onderschrijven, niet overgaan tot ontwikkeling van dergelijke wapens. Het
artikel heeft uiteraard vooral betrekking op de Verenigde Staten en de
Russische Federatie, daar zij de enige staten zijn die hebben toegegeven
chemische wapens te bezitten (naast Irak, dat echter het Verdrag (nog)
niet ondertekend heeft en terzake van zijn massavernietigingswapens
onder toezicht staat van de Veiügheidsraad van de Verenigde Naties). Het
is dan ook niet verwonderlijk dat de eerstgenoemde twee staten zich
vooral hebben beziggehouden met de redactie van de bepalingen die
verband houden met de reeds ter hand genomen vernietiging van
chemische wapens. In het bilaterale overleg tussen deze twee landen
vanaf 1977 heeft de uitwerking van de artikelen IV en V centraal gestaan.
Artikel IV omvat de bepalingen betreffende de nauwkeurige aanmelding
van voorraden chemische wapens en betreffende de vernietiging van die
voorraden. Vermelding verdient hier ook de reeds in gang gezette
vernietiging door de Verenigde Staten van zijn arsenaal chemische
wapens, als uitvloeisel van het besluit van het Amerikaanse Congres in
1985 de ontwikkeling van nieuwe, binaire chemische wapens toe te staan
mits de oude Amerikaanse chemische wapens voor 1994 zouden zijn
vernietigd. Verder is de bilaterale afspraak tussen de Sovjetunie en de
Verenigde Staten van 1990, waarbij zij overeenkwamen het merendeel van
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hun voorraden chemische wapens te vernietigen, in dit verband van
belang. Deze afspraak zou door de Uitvoerende Raad dan ook in
overweging kunnen worden genomen op grond van het dertiende lid van
artikel IV.

Het zesde lid van artikel IV verplicht elke verdragsstaat niet later dan
twee jaar na inwerkingtreding van het Verdrag voor die staat met
vernietiging van alle in het eerste lid gespecificeerde wapens te beginnen.
Na uiterlijk tien jaar moet het vernietigingsproces zijn afgesloten.
Teneinde een zo ruim mogelijke werking van deze bepalingen te garan–
deren, omvat het eerste lid alle chemische wapens die zich op het
grondgebied van een verdragsstaat bevinden of die onder diens rechts–
macht of toezicht vallen. Deze kunnen zich dus eventueel op het grond–
gebied van een andere staat bevinden. Een uitzondering wordt evenwel
gemaakt voor oude en achtergelaten chemische wapens, waarvoor een
regeling is getroffen in afdeling IV B van de verificatiebijlage. In het elfde
lid wordt een verdragsstaat tot op zekere hoogte verantwoordelijk gesteld
voor verwijdering van alle chemische wapens op zijn grondgebied, ook al
mochten deze afkomstig zijn van een andere staat, die niet partij bij het
Verdrag zou kunnen zijn. Teneinde deze verantwoordelijkheid te beperken
tot hetgeen redelijkerwijs van een verdragsstaat mag worden verwacht,
werd de laatste zin toegevoegd.

Na het uiteenvallen van de Sovjetunie maakte de Russische delegatie
overwegend bezwaar tegen zowel de tijdlimiet van tien jaar als de
verplichting van elke verdragsstaat om de kosten van vernietiging van alle
wapens, zoals bepaald in het zestiende lid van artikel IV, te dragen. In zijn
rede tot de CD op 12 februari 1992 vroeg de Russische Minister van
Buitenlandse Zaken Kozyrev aandacht voor de zeer grote economische
moeilijkheden die de Russische Federatie zou ondervinden bij de
vernietiging van haar omvangrijke, van de voormalige Sovjetunie geërfde,
voorraden chemische wapens. Ook maakte hij bij deze gelegenheid
melding van de weerstanden die de vernietiging van chemische wapens
oproepen onder de Russische bevolking en de betrokken lokale autori–
teiten. Teneinde aan de Russische zorgen tegemoet te komen, werd bij
wijze van uitzondering besloten dat, om redenen van technologische,
financiële, milieutechnische of andere aard, verlenging van de voor
vernietiging voorziene periode tot een maximum van vijftien jaar na
inwerkingtreding van het Verdrag kan worden toegestaan (zoals aange–
geven in afdeling IV A van de verificatiebijlage). De verlengings–
mogelijkheid - goed te keuren door het hoogste besluitvormingsorgaan
van de OPCW, de Conferentie van Verdragsstaten - behelst een noodza–
kelijk gebleken concessie waarmee in feite de Russische Federatie als de
grootste bezitter van chemische wapens tot spoedige ratificatie moet
worden bewogen. De veiligheidsbelangen van de overige partijen bij het
Verdrag blijven evenwel voldoende gewaarborgd. Zo moet alles in het
werk worden gesteld om vernietiging van chemische wapens binnen tien
jaar te verwezenlijken. In plaats van de aanvankelijk voorziene lineaire
wijze van vernietiging (ofwel afbouw van de voorraad chemische wapen
in jaarlijks gelijke hoeveelheden), voorziet artikel IV thans in een hoger
tempo van vernietiging aan het einde van de periode van tien jaar. Met
dat laatste wordt beoogd vooral de Russische Federatie zoveel mogelijk in
staat te stellen om alsnog aan de eisen van artikel IV te voldoen.
Bovendien zijn er bepalingen opgenomen die het niet voldoen aan de
gestelde tussentermijnen trachten te voorkomen.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de mogelijkheid van verlenging van
de periode van tien jaar geenszins als vanzelfsprekend mag worden
beschouwd; een besluit terzake zal te zijner tijd in het licht van de dan
prevalerende omstandigheden moeten worden genomen. Mocht tot een
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verlenging worden besloten, dan krijgt de betrokken verdragsstaat
vervolgens nog strengere verificatie-eisen opgelegd.

Verder is het tiende lid van artikel IV van belang. Vernietiging van
chemische wapens moet op een wijze plaatsvinden die verantwoord is
voor mens en milieu. Het tiende lid moet in samenhang worden gelezen
met het twaalfde lid, dat een verdragsstaat tot samenwerking met andere
verdragspartners aanzet, teneinde de beschikking te kunnen krijgen over
veilige en efficiënte vernietigingstechnieken. Deze laatste bepaling heeft
dan ook tevens een milieubeschermende functie (zie in dit verband ook
afdeling IV A, paragraaf 13, van de verificatiebijlage).

Het dertiende lid regelt de verhouding tussen het Verdrag en daarmee
samenlopende (bestaande) bilaterale c.q. multilaterale afspraken inzake
verificatie van de opslag en vernietiging van chemische wapens.
Ingevolge de bepalingen van dit lid kan de Uitvoerende Raad van de
OPCW besluiten tot beperking van de verificatie-activiteiten uit hoofde van
het Verdrag, indien een bilateraal of multilateraal akkoord over ditzelfde
onderwerp naar het oordeel van de Uitvoerende Raad terzake van
verificatie reeds voldoende garanties biedt. In de praktijk zal vooral aan
Amerikaans-Russische samenwerking moeten worden gedacht, bijvoor–
beeld de tenuitvoerlegging van de hiervoor genoemde overeenkomst van
1990.

De bepalingen van dit artikel zijn voor het Koninkrijk minder relevant,
aangezien het Koninkrijk niet over chemische wapens beschikt, noch deze
onder zijn controle in het buitenland opgeslagen heeft. Een en ander
vloeit voort uit het Nederlandse beleid waarin stationering van chemische
wapens op Nederlands grondgebied en bij de Nederlandse strijdkrachten
onwenselijk wordt geacht (zie hiervoor ook de regeringsnota over
chemische wapens van 13 april 1983 (Kamerstukken II 1982/83, 17 858, nr.
2).

Artikel V Inrichtingen voor de produktie van chemische wapens

Artikel V heeft betrekking op controle op de naleving van de verdrags–
verplichtingen betreffende inrichtingen voor de produktie van chemische
wapens. Krachtens het artikel moet een verdragsstaat niet later dan 90
dagen na inwerkingtreding van het Verdrag voor die staat dergelijke
inrichtingen hebben gesloten. Aansluitend geldt de verplichting dergelijke
inrichtingen voor controle open te stellen (zevende lid). Volgens de met
artikel V samenhangende bepalingen van de verificatiebijlage moet niet
later dan één jaar na inwerkingtreding van het Verdrag voor die staat
worden begonnen met vernietiging van de inrichtingen.

Op aandringen van de Russische Federatie werden, met het oog op de
door het Verdrag niet verboden doeleinden, in artikel V bepalingen
opgenomen inzake de mogelijkheid van conversie van voormalige
produktie-inrichtingen voor chemische wapens (dertiende, veertiende en
vijftiende lid). Een verzoek daartoe moet uitdrukkelijk en met dwingende
redenen omkleed aan de Conferentie van verdragsstaten worden gericht,
die pas beslist na het advies van de Uitvoerende Raad te hebben
ingewonnen. In het kader van dit Verdrag is de toelaatbaarheid van
conversie dan ook geenszins vanzelfsprekend. Voor elk voorgesteld
conversieproces zal immers aannemelijk moeten worden gemaakt dat de
eenmaal geconverteerde produktie-inrichting onbruikbaar zal zijn en
blijven voor de aanmaak van chemische wapens.

Aangezien het Koninkrijk niet beschikt over produktie-inrichtingen voor
chemische wapens, hebben de bepalingen van dit artikel voor het
Koninkrijk geen gevolgen.
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Artikel VI Ingevolge het Verdrag niet verboden activiteiten

Artikel VI behandelt activiteiten met betrekking tot de in de stoffen–
bijlage vermelde stoffen die niet door het Verdrag worden verboden. Ten
einde te verzekeren dat deze stoffen niet misbruikt worden voor de
ontwikkeling van chemische wapens, bepaalt dit artikel dat de
kennisgevingsverplichtingen, neergelegd in de afdelingen VI tot en met IX
van de verificatiebijlage, moeten worden nageleefd.

Het artikel verschaft bovendien een basis voor de toenemende
samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de chemische indus–
trieën van de verdragsstaten. De verwachting bestaat dat, naarmate de
controle op de naleving van het Verdrag sluitender zal zijn, de vrijheid van
de internationale handel in chemische industriële goederen ook zal
kunnen toenemen.

De inspecties in inrichtingen, waar activiteiten plaatsvinden die niet
door het Verdrag worden verboden, verschillen duidelijk van uitdagings–
inspecties; hetgeen onverlet laat dat beide vormen van inspecties elkaar
aanvullen. Inspecties van de chemische industrie zijn noodzakelijk, gezien
de mogelijkheid van aanwending van civiele inrichtingen voor de
produktie van giftige stoffen. Reeds ten tijde van de Eerste Wereldoorlog
werden verffabrieken gebruikt voor de aanmaak van chemische wapens.
In de jaren '80 hebben leveranties aan Irak van sleutelvoorlopers voor de
produktie van chemische wapens bewezen dat de civiele industrie
betrokken kan raken bij door het Verdrag verboden activiteiten. De
ontmanteling van onder meer het Iraakse chemische wapenprogrammma
door de Speciale Commissie van de Verenigde Naties heeft bijvoorbeeld
ook uitgewezen dat de gebruikte apparatuur ontworpen was voor de
produktie van pesticiden.

Het besef dat bepaalde stoffen gebruikt kunnen worden bij de vervaar–
diging van chemische wapens kon echter niet leiden tot een vergaand
alomvattend verbod, daar deze stoffen doorgaans ook een civiele
toepassing hebben. In plaats van een dergelijk verbod moest dan ook een
verificatieregime-ontwikkeling van chemische wapens voorkomen, en wel
aan de hand van routine-inspecties en periodieke kennisgevingen.
Vervolgens moest worden vastgesteld welke stoffen het grootste risico
vormen voor eventuele schending van het Verdrag. Daartoe werd in het
Verdrag onderscheid gemaakt tussen chemische bedrijven die «lijst-1»,
«lijst-2» en «lijst-3» stoffen (vastgelegd in de stoffenbijlage) produceren.
Lijst-1 stoffen worden geacht door hun grote giftigheid een groot risico in
te houden voor de doeleinden van het Verdrag, maar hebben geen enkele
of slechts een beperkte civiele (bijvoorbeeld farmaceutische) toepassing.
Lijst-2 stoffen houden een significant risico in voor de doeleinden van het
Verdrag; sommige op deze lijst voorkomende stoffen hebben een
beperkte commerciële toepassing. Een aantal lijst-2 stoffen is sleutel–
voorloper van op lijst-1 voorkomende giftige stoffen. Een deel van de op
lijst-3 voorkomende stoffen, tenslotte, wordt op grotere schaal in de
chemische industrie gebruikt. Lijst-3 stoffen brengen een zeker risico met
zich mee voor de doeleinden van het Verdrag.

Behalve producenten van op deze drie lijsten voorkomende stoffen
zullen ook producenten van bepaalde organische stoffen te maken krijgen
met kennisgevingsverplichtingen, en wellicht in een later stadium ook met
internationale inspecties. In het tweede hoofdstuk van de memorie van
toelichting werd reeds ingegaan op de achtergrond van deze bepaling.

Artikel VI vormt de basis voor de kennisgevings– en verificatie–
verplichtingen die staten dienen te verstrekken voor inrichtingen die de
stoffen produceren die vermeld staan in de lijsten van de stoffenbijlage.
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Deze verplichtingen staan vermeld in de afdelingen VI, VII en VIII van de
verificatiebijlage, en zijn, voor wat Nederland betreft, neergelegd in de
voorstellen inzake de nationale uitvoeringswet– en regelgeving.

Terwille van eenvoud en doorzichtigheid is getracht in de afdelingen VI,
VII en VIII van de verificatiebijlage zoveel mogelijk gelijkluidende
bepalingen opte nemen. De belangrijkste kenmerken van de relevante
bepalingen in de verificatiebijlage zijn enerzijds routine-inspecties door
het inspectoraat van de OPCW en anderzijds periodieke kennisgevingen
voor alle betrokken inrichtingen door tussenkomst van de in artikel VII van
het Verdrag omschreven Nationale Autoriteiten. Inrichtingen die lijst-1
stoffen produceren of andere activiteiten verrichten zijn aan een strenger
inspectie– en kennisgevingsregime onderworpen dan inrichtingen die
lijst-2 stoffen produceren. inrichtingen die lijst-3 stoffen vervaardigen
vallen op hun beurt weer onder lichtere kennisgevings– en inspectie–
verplichtingen dan inrichtingen waar lijst-2 stoffen worden geproduceerd.

Bij de opstelling van de bepalingen aan het adres van de chemische
industrie is in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de
belangen van de betrokken bedrijven. Dit heeft zijn neerslag gevonden in
het tiende lid van artikel VI, volgens welke onnodige inmenging in de
bedrijfsvoering moet worden voorkomen. Verwezen wordt hier ook naar
de vertrouwelijkheidsbijlage bij het Verdrag, die onder meer moet waken
tegen misbruik van in de chemische industrie verkregen informatie.

Het elfde lid van artikel VI, tenslotte, is overeenkomstig het eerste lid
van artikel XI op aandringen van de ontwikkelingslanden opgenomen. Het
belang van internationale samenwerking op chemisch-technologisch
terrein wordt hier nogmaals onderstreept.

Artikel VII Nationale uitvoeringsmaatregelen

Dit artikel schrijft de verdragsstaten voor, dat zij aan de uit het Verdrag
voortvloeiende verplichtingen conform hun nationale rechtssystemen
uitvoering zullen geven. Hieruit kan worden afgeleid, dat de verplich–
tingen voortvloeiende uit het verdragsregime niet direct in de nationale
rechtsorde doorwerken, maar op basis van nationale uitvoeringswet– en
regelgeving aan burgers en bedrijven zal dienen te worden opgelegd.
Voor wat het Koninkrijk betreft, duidt dit erop, dat - op het eerste gezicht -
de bepalingen van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet niet van
toepassing zijn met betrekking tot het Verdrag. De rechter zal hieromtrent
het laatste woord toekomen in een concreet geval.

Wel is van belang, dat het absolute verbod op het gebruik van
chemische wapens, zoals verwoord in artikel I, eerste lid, onder b, van het
Verdrag, moet worden geacht te vallen onder de wetten en gebruiken die
gelden in oologstijd, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet oorlogsstraf–
recht. Gebruik van chemische wapens in een gewapend conflict levert
aldus te allen tijde een schending op van dat artikel, en vervolging en
berechting van een dergelijke schending zal dan ook plaatsvinden op
grond van het bepaalde in die wet.

Op grond van artikel VII moeten de verdragsstaten elk een «Nationale
Autoriteit» aanwijzen als nationaal centraal punt voor het doeltreffend
contact met de Organisatie en andere verdragsstaten. Voor het Koninkrijk
zal om redenen van doelmatigheid de Minister van Economische Zaken
van Nederland worden aangewezen als Nationale Autoriteit. Deze minister
zal immers reeds voor Nederland verantwoordelijk zijn voor de nationale
tenuitvoer legging van de verplichtingen voortvloeiende uit de verdrags–
bepalingen (lees: kennisgevingen van burgers en bedrijven en de naleving
van die kennisgevingsverplichtingen; zie afdelingen VII, VIII en IX van de
verificatiebijlage) zoals verwoord in de voorliggende voorstellen van
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nationale uitvoeringswet– en regelgeving. Naar het zich laat aanzien, zal
immers het merendeel van de contacten van de Nationale Autoriteit met
de OPCW en de overige verdragspartijen de tenuitvoerlegging (lees:
internationale inspecties en kennisgevingen aan de OPCW) in Nederland
betreffen. De regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba hebben
zich met deze keuze kunnen verenigen.

In elk van de drie Koninkrijksdelen zal uitvoeringswet– en regelgeving
moeten worden opgesteld, waarvan de inhoud overigens zoveel mogelijk
gelijkluidend zal zijn (artikel 39, eerste lid, van het Statuut). In de
uitvoeringswetgeving wordt voor elk der landen de minister aangewezen
die verantwoordelijk is voor de nationale tenuitvoerlegging van de
relevante verdragsverplichtingen. Deze ministers zijn vervolgens
verantwoordelijk voor het aanleveren van bovengenoemde informatie aan
de Nationale Autoriteit, met het oog op de periodieke rapportage van het
Koninkrijk aan de OPCW.

Voorts draagt dit artikel de verdragsstaten op strafwetgeving in te
voeren, ter sanctionering van eventuele schendingen van de verdragsbe–
palingen. De door het Verdrag verlangde strafbaarstelling heeft betrekking
op natuurlijke personen en op rechtspersonen op het grondgebied van de
verdragsstaat, maar strekt zich tevens uit tot natuurlijke personen met de
nationaliteit van de verdragsstaat die zich buiten het grondgebied van de
verdragsstaat bevinden. Daartoe moet de werking van de Nederlandse,
alsook van de Antiiliaanse en Arubaanse strafwetgeving worden
uitgebreid tot feiten door natuurlijke personen met de Nederlandse
nationaliteit in het buitenland begaan. Er zal dan ook worden afgeweken
van artikel 5 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, waarin het
vereiste van dubbele strafbaarheid is neergelegd. Dit vereiste houdt in dat
een Nederlander slechts kan worden bestraft voor een in het buitenland
gepleegd feit, wanneer dit feit in Nederland een misdrijf oplevert en ook
loco delicti strafbaar is gesteld. Van dit vereiste kan bij formele wet
worden afgeweken, hetgeen in het voorstel van uitvoeringswet bij het
Verdrag ook is aangegeven. De materie waarop het Verdrag ziet is van
dien aard dat het redelijk voorkomt daarvoor een uitzondering op artikel 5
van het Wetboek van Strafrecht te maken. Het gaat om gedragingen die,
ook indien zij op de plaats waar zij zijn begaan niet strafbaar zouden zijn
gesteld, moeten kunnen worden bestraft omdat de afkeuringswaardigheid
niet wordt beheerst door factoren van nationaal belang of specifieke
culturele bepaaldheid. Bovendien laat de verdragsverplichting terzake zich
op geen andere wijze interpreteren en is het maken van een voorbehoud
ook op dit punt niet toegestaan.

Voor wat het tweede lid van artikel VII betreft, bieden de bestaande
wettelijke kaders voldoende mogelijkheden voor internationale rechtshulp
op basis van de in de uitvoeringswet strafbaar gestelde bepalingen.

Artikel VIII Oe Organisatie

De Organisatie (OPCW) zal haar werkzaamheden aanvangen zodra het
Verdrag in werking zal zijn getreden. De Conferentie van verdragsstaten,
waarin van elke verdragsstaat één vertegenwoordiger zitting heeft, wordt
30 dagen na inwerkingtreding van het Verdrag door de depositaris - de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties - bijeengeroepen. De OPCW
zal te 's-Gravenhage worden gevestigd (artikel VIII, derde lid, van het
Verdrag).

Het belangrijkste strijdpunt tijdens de onderhandelingen over dit artikel
was de samenstelling van de Uitvoerende Raad (zie eerder in deze
memorie van toelichting). Uiteenlopende en veelal botsende belangen
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moesten hier zo goed mogelijk met elkaar worden verzoend. Enerzijds
was er behoefte aan een slagvaardig opererend, en daarom relatief klein
lichaam; anderzijds wensten de toekomstige verdragsstaten zo vaak
mogelijk vertegenwoordigd te zijn in de Uitvoerende Raad. Daarnaast
moest rekening worden gehouden met de belangen van staten met een
omvangrijke chemische industrie, gelet op het uitgebreide verificatie–
regime waaraan deze industrieën zouden worden onderworpen. Begin
1992 waren de meeste delegaties nog voorstander van beperking van de
Uitvoerende Raad tot een 30-tal leden; later bleek echter dat dit aantal tot
41 moest worden verruimd teneinde aan de diverse nationale verlangens
enigszins tegemoette komen.

De samenstelling van de Raad is gebaseerd op een indeling in vijf
regionale groepen, zoals die bestaat in de Verenigde Naties, te weten: de
Afrikaanse, Aziatische, Latijns-Amerikaanse, Oost-Europese en Westelijke
groepen. In de verdragstekst is slechts het aantal zetels per regionale
groep vastgelegd. Het wordt aan elke regionale groep overgelaten om uit
te maken hoe het aan de groep toekomende aantal zetels onderling zal
worden bezet, met inachtneming van de in dit artikel vastgelegde criteria.
Op grond van een afspraak binnen de Westelijke groep, waartoe ook ons
land behoort, zal het Koninkrijk, op grond van zijn relatief omvangrijke
chemische industrie, regelmatig zitting hebben in de Uitvoerende Raad,
waar de drie Benelux-staten tezamen een zetel delen. Deze zetel zal de
eerste zeven jaar na inwerkingtreding van het Verdrag door het Koninkrijk
worden bezet.

De OPCW zal bestaan uit een drietal organen, te weten de Conferentie
van de Verdragsstaten, het hoogste orgaan; de door de Directeur-Generaal
geleide Uitvoerende Raad, belast met het dagelijks bestuur en onder meer
bevoegd tot het aangaan van verdragsrelaties met staten en andere
internationale organisaties; en het Technisch Secretariaat, onder andere
belast met hettenuitvoerleggen van verificatiemaatregelen.

De Conferentie besluit over procedurele aangelegenheden met een
gewone meerderheid van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen;
terwijl voor zaken van inhoudelijke aard zal worden gestreefd naar
consensus. Indien consensus niet kan worden bereikt, wordt besloten met
een meerderheid van twee-derde van de aanwezige leden die hun stem
uitbrengen (artikel VIII, lid 18, van het Verdrag).

Tot de bevoegdheden van de Conferentie behoren onder meer:
- het besluiten over de verdeelsleutel van de financiële bijdragen van

de verdragsstaten;
- het kiezen c.q. benoemen van de Uitvoerende Raad, het Technisch

Secretariaat en de Directeur-Generaal;
- het goedkeuren van door de Voorbereidende Commissie en - later–

door de Uitvoerende Raad opgestelde ontwerp-overeenkomsten,
bepalingen en richtlijnen;

- het instellen van ondergeschikte organen; en
- het nemen van maatregelen tegen situaties die niet in overeen–

stemming zijn met de bepalingen van het Verdrag en de bijlagen (artikel
VIII, leden 21 en 34, van het Verdrag).

Daarnaast kan de Conferentie op grond van het bepaalde in artikel XV
amendementen ten aanzien van Verdrag en bijlagen aannemen. Voor de
procedure terzake moge worden verwezen naar de toelichting op dat
artikel van het Verdrag.

De Uitvoerende Raad is verantwoording verschuldigd aan de Confe–
rentie en is belast met de uitvoering van de hem door Verdrag en bijlagen
voorgeschreven taken, alsmede met die taken die de Conferentie hem
opdraagt. Op zijn beurt houdt de Uitvoerende Raad toezicht op het
Technisch Secretariaat (artikel III, leden 30 en 31, van het Verdrag). De
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taken van de Uitvoerende Raad liggen - kort gezegd - op het terrein van
de dagelijkse leiding van de OPCW en op het terrein van de ondersteuning
van de Conferentie (artikel VIII, lid 32, van het Verdrag). De Raad kan,
evenwel, zelfstandig een bijzondere vergadering van de Conferentie
bijeenroepen en heeft speciale bevoegdheden op het gebied van het
sluiten van verdragen met staten en internationale organisaties (artikel
VIII, leden 33 en 34, van het Verdrag). Ook met betrekking tot eventuele
schendingen van Verdrag en bijlagen heeftde Uitvoerende Raad bepaalde
bevoegdheden; te weten het recht van initiatief. Zulks kan uitmonden in
het doen van aanbevelingen aan (een bijzondere, voor dat doel bijeenge–
roepen vergadering van) de Conferentie, danwel rechtstreeks aan de
Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met
het oog op maatregelen ter rechtzitting van dergelijke situaties (artikel VIII,
lid 36, van het Verdrag).

Het Technisch Secretariaat is, onder toezicht van de Uitvoerende Raad
en - uiteindelijk - van de Conferentie, belast met de uitvoering van de in
Verdrag en bijlagen voorziene verificatiemaatregelen (artikel VIII, lid 37) en
met technische, administratieve en beleidsvoorbereidende werkzaam–
heden ten behoeve van de Conferentie en de Uitvoerende Raad (artikel
VIII, lid 38, van het Verdrag). Het Technisch Secretariaat zou men wel
kunnen aanduiden als de handen en voeten van de OPCW.

Voor zover zij inhoudelijk aan de daarvoor geldende voorwaarden
voldoen (in casu het Koninkrijk verbindende besluiten van bestuurlijke
aard), zijn op grond van het bovenstaande tot stand te brengen besluiten
te beschouwen als besluiten in de zin van artikel 92 van de Grondwet. Zij
zullen echter - naar het oordeel van de regering - niet een ieder
verbindend zijn in de zin van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet.
Ingevolge het bepaalde in artikel VII, eerste lid, van het Verdrag dient de
implementatie van onder andere besluiten van een orgaan van de OPCW
te geschieden op basis van nationale wet– en regelgeving, waarmee tot
uitdrukking is gebracht dat de verdragsluitende staten niet hebben gewild
van dergelijke besluiten een directe werking binnen de nationale
rechtsorde te laten uitgaan. De rechter hier te lande zal uiteraard in een
concreet geval dienen uit te maken of binnen het Koninkrijk geldende
wettelijke voorschriften buiten toepassing dienen te blijven vanwege
eventuele onverenigbaarheid met een ieder verbindende bepalingen van
dergelijke besluiten.

Regelingen met betrekking tot in ons land te houden inspecties, waartoe
de bevoegde organen van de OPCW kunnen besluiten, zullen worden
vervat in op basis van de in afdeling I, onder 19, van de verificatiebijdrage
aangeduide model-overeenkomst tussen het Koninkrijk en de OPCW tot
stand te brengen zogenaamde «inrichtingsakkoorden» (afdeling I, onder?,
en afdeling III, onder 3 t/m 8, van de verificatiebijlage). Naar ons oordeel
zal er ten aanzien van de door ons land te sluiten inrichtingsakkoorden
sprake zijn van uitvoeringsverdragen in de zin van artikel 62, eerste lid,
onder b, van de Grondwet naar de tekst van 1972 (artikel 7, onder b, van
het voorstel van rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen;
kamerstukken I 1993/94, 21 214 (R 1375), nr. 44). De tekst van de zoëven
aangeduide modelovereenkomst zal, zodra deze tot stand zal zijn
gebracht, ter kennisneming worden toegezonden aan beide Kamers der
Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de
Staten van Aruba.

Artikel IX Overleg, samenwerking en vaststelling van de feiten

Artikel IX regelt de procedure voor uitdagingsinspecties, alsmede
verzoeken tot opheldering en samenwerking tussen verdragsstaten. Zoals
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reeds eerder in deze memorie van toelichting werd aangegeven, heeft de
kwestie van uitdagingsinspecties de onderhandelingen lange tijd
beheerst. In het kader van multilaterale wapenbeheersings– en
ontwapeningsverdragen vormen uitdagingsinspecties een betrekkelijk
recent verschijnsel (ook in het op 19 november 1990 te Parijs tot stand
gekomen Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa (Trb.
1991, 31) doet zich een vergelijkbare constructie voor), waarbij sommige
ontwikkelingslanden het nodige wantrouwen blijken te koesteren ten
aanzien van plaatselijke inspecties, die zij als een inbreuk op hun nationale
soevereiniteit beschouwen. Onderstreept wordt nogmaals dat uitdagings–
inspecties een vangnetfunctie moeten vervullen voor het geval dat de
naleving van het Verdrag niet op een andere, minder gepolitiseerde wijze
kan worden geverifieerd. Zo zullen de verdragsstaten er vermoedelijk de
voorkeur aan geven om gerezen vraagtekens omtrent de naleving van het
Verdrag allereerst beantwoord te krijgen langs coöperatieve wegen en
verzoeken om opheldering. Dit laat echter het recht van een verdragsstaat
om dadelijk een uitdagingsinspectie aan te vragen onverlet, daar anders
een verzoek om opheldering geïnterpreteerd zou kunnen worden als een
voorvereiste bij het doen van een verzoek om een uitdagingsinspectie.
Een dergelijk voorvereiste zou overigens haaks staan op het verrassings–
element dat in een uitdagingsinspectie besloten ligt. Het vragen om
opheldering biedt de betrokken verdragsstaat immers voldoende
gelegenheid om de verdachte activiteiten te staken.

Behalve om de reeds beschreven politieke overwegingen, ging het in dit
verband ook om het vinden van een evenwicht tussen het belang van een
snelle, adequate inspectie van de verdachte inrichting enerzijds, en
anderzijds het belang van de geïnspecteerde verdragsstaat om vertrouwe–
lijke commerciële gegevens, dan wel informatie rakend aan de nationale
veiligheid, te beschermen.

De langdurige onderhandelingen over deze kwestie hebben geleid tot
een ingewikkelde procedure, waarbij een aantal tijdlimieten moet worden
gerespecteerd bij de uitvoering van een uitdagingsinspectie. De belang–
rijkste tijdlimieten zijn:

- de te inspecteren staat wordt 12 uur voordat het inspectieteam op zijn
grondgebied arriveert op de hoogte gesteld van de voorgenomen
uitdagingsinspectie;

- 36 uur nadat het inspectieteam op het grondgebied van de te
inspecteren verdragsstaat is aangekomen, moet het zich bevinden bij de
zogenaamde «omtrek» van dete inspecteren inrichting;

- indien over de omtrek van de te inspecteren inrichting verschil van
mening blijkt te bestaan, dan kan maximaal 72 uur worden onderhandeld;

- de te inspecteren staat moet niet later dan 108 uur nadat het
inspectieteam is aangekomen op het grondgebied van die staattoegang
tot de inspectieplaats verlenen.

Al met al geeft deze procedure de te inspecteren staat tot vijf dagen (120
uur) de tijd voordat het inspectieteam daadwerkelijk toegang krijgt tot de
betrokken inrichting. Hiermee verliezen uitdagingsinspecties onder het
Verdrag chemische wapens tot op zekere hoogte aan indringendheid: vijf
dagen bieden een staat immers voldoende tijd om zich voor te bereiden
op een inspectie. In de loop van de moeizame onderhandelingen over dit
onderwerp bleek deze regeling de meest haalbare te zijn. Zonder
bovengeschetste afzwakking van de inspectiemodaliteiten had een aantal
mee-onderhandelende staten, in het bijzonder Cuba, China, Iran en
Pakistan, zijn medewerking aan opneming van uitdagingsinspecties in het
Verdrag geweigerd.
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Met betrekking tot het dertiende lid zij opgemerkt dat, op aandringen
van enkele ontwikkelingslanden, het verzoek om een uitdagingsinspectie
zowel bij de Uitvoerende Raad als bij de Directeur-Generaal van de OPCW
moet worden ingediend. Volgens de ontwerp-verdragstekst moest een
dergelijk verzoek alleen bij de Directeur-Generaal worden ingediend. Zoals
hierboven reeds werd aangegeven, kleeft aan dit dertiende lid wel een
bezwaar. Zoals bepaald in het zeventiende lid, sluit de Uitvoerende Raad
de te inspecteren verdragsstaat uit van de stemming over de geoor–
loofdheid van de inspectie en kan deze staat - indien hij vertegen–
woordigd is in de Uitvoerende Raad - aldus vermoeden dat hij een
inspectie kan verwachten. Aangezien de te inspecteren staat in de meeste
gevallen zal weten om welke inrichting het gaat, wordt hij hierdoor in
staat gesteld tijdig maatregelen te treffen om de oorzaak van de gerezen
verdenking weg te nemen.

Evenmin is de toetsing van een verzoek om een uitdagingsinspectie,
zoals bedoeld in het zeventiende lid, gelukkig te noemen. De genoemde
criteria zijn voor uiteenlopende interpretaties vatbaar en kunnen worden
aangegrepen om een inspectie op grond van politieke motieven tegen te
houden. Een dergelijke gang van zaken zou uiteraard afbreuk doen aan de
geloofwaardigheid van het algehele verificatieregime. De onderhavige
bepaling is echter onder druk van enkele ontwikkelingslanden totstand–
gekomen en moest terwille van het bereiken van overeenstemming over
de algehele verdragstekst worden aanvaard. Tevens moest een concessie
worden gedaan ten aanzien van de in de Uitvoerende Raad vereiste mate
van afwijzing van een inspectie-aanvraag: in plaats van eenstemmigheid
is een drievierde meerderheid reeds voldoende om een aanvraag af te
wijzen. De westelijke landen hadden liever gezien dat eenstemmigheid
vereist zou zijn geweest om een inspectie-aanvraag af te keuren, omdat
daarmee de eventueel politiek geïnspireerde «filter-rol» van de Uitvoe–
rende Raad tot een minimum had kunnen worden beperkt.

China, Cuba, Iran en Pakistan wilden aanvankelijk zelfs dat elk verzoek
voor een uitdagingsinspectie expliciet door de Uitvoerende Raad zou
worden goedgekeurd, alvorens de inspectie doorgang kon vinden. Deze
landen stuurden aan op goedkeuring bij eenstemmigheid, hetgeen het
regime voor uitdagingsinspecties in feite tot een dode letter zou hebben
gemaakt. De concessie van westelijke zijde is daarin gelegen dat aan de
Uitvoerende Raad een rol werd toebedeeld bij uitdagingsinspecties, zij het
uitdrukkelijk niet de rol die deze landen in gedachten hadden.

Een geloofwaardig verificatieregime zal, gezien het voorgaande, mede
afhangen van de medewerking die een te inspecteren staat verleent aan
de tenuitvoerlegging van een uitdagingsinspectie. De beschreven
procedure biedt aan een te inspecteren staat voldoende mogelijkheden
om toegang tot inrichtingen op te houden of te beperken. Afhankelijk van
de mate van vertrouwen die de OPCW zal weten te wekken bij de
uitvoering van uitdagingsinspecties, zal de effectiviteit van dergelijke
inspecties kunnen afnemen of juist toenemen. Hiertoe zal de OPCW aan
de geïnspecteerde staat voldoende zekerheid moeten bieden dat de
verificatie-activiteiten geen inbreuk maken op nationale veiligheids–
belangen of bedrijfsgeheimen. Het voorgaande laat natuurlijk onverlet dat
het instrument van uitdagingsinspecties niet behoeft te worden toegepast
wanneer de andere verificatiemaatregelen - kennisgevingen en routine–
inspecties in aangemelde bedrijven - voldoende borg staan voor de
goede naleving van het Verdrag door een staat.

Artikel X Bijstand en bescherming tegen chemische wapens

Artikel X regelt bijstand aan verdragsstaten die met chemische wapens
worden aangevallen dan wel daarmee worden bedreigd. Dit artikel werd
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opgenomen teneinde het Verdrag aantrekkelijk te maken voor met name
die staten in de wereld die hier een verhoogd risico lopen. Mocht het
streven naar universele werking van het Verdrag bewaarheid worden, dan
zou deze bepaling op termijn haar praktische betekenis grotendeels
kunnen verliezen. Immers, zouden eenmaal alle chemische wapens overal
ter wereld zijn vernietigd en zou wereldwijde verificatie in de chemische
industrie voldoende garantie bieden tegen een wederopleving van het
gevaar van chemische oorlogvoering, dan zou een aanval met chemische
wapens inderdaad zeer onwaarschijnlijk zijn geworden. In afwachting van
deze ideale eindtoestand lijkt de bijstandsbepaling van artikel X echter wel
degelijk op haar plaats.

Artikel X, eerste lid, omschrijft het begrip bijstand als het behulpzaam
zijn bij het nemen van een aantal beschermende maatregelen. Het zesde
lid benadrukt dat de verdragsstaten de vrijheid genieten om elkaar
bijstand te verlenen en om terzake afzonderlijke bilaterale verdragen te
sluiten. Daarnaast committeren de verdragsstaten zich ook om via de
OPCW bijstand te leveren. Daartoe geeft het zevende lid een indicatieve
opsomming van hetgeen verdragsstaten in dit verband kunnen doen,
waarbij - op verzoek van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk -
hen enige keuzevrijheid wordt gelaten. Gezien de in Nederland aanwezige
expertise bij de krijgsmacht en het Prins Maurits Laboratorium van TNO
ten aanzien van beschermende maatregelen, zal de regering in overeen–
stemming met het zevende lid onderzoeken welke hulp aan de OPCW kan
worden aangeboden.

Verder is de Directeur-Generaal van de OPCW op grond van dit artikel
bevoegd een onderzoek te gelasten naar aanleiding van een aanval of
ernstige dreiging met chemische wapens. Vermeldenswaardig is dat
oproerbestrijdingsagentia in dit verband expliciet worden genoemd: tegen
het gebruik van deze agentia kan, indien zij voor oorlogsdoeleinden
worden gebruikt, opgetreden worden. De bepalingen bouwen voort op de
ervaring die de Verenigde Naties reeds heeft opgedaan bij onderzoek naar
vermeend gebruik van chemische wapens. De Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties heeft op grond van resolutie 42/37 C van 30 november
1987 uitgebreide bevoegdheden gekregen van de Algemene Vergadering
om onderzoeken in te stellen naar vermeend gebruik van chemische
wapens, dat een schending van het Protocol van Genève van 1925 zou
inhouden. Deze resolutie werd aangenomen naar aanleiding van
aanhoudende berichten over het gebruik van chemische wapens in de
oorlog tussen Irak en Iran. Op basis van deze resolutie en met behulp van
technische experts afkomstig uit diverse VN-lidstaten, heeft de Secretaris–
Generaal richtlijnen en procedures opgesteld waarop de Geneefse
onderhandelaars konden voortbouwen.

De in resolutie 42/37 C neergelegde procedure vertoonde echter een
belangrijke tekortkoming: voor de uitvoering van zijn onderzoek blijft de
Secretaris-Generaal afhankelijk van de medewerking van de staat waar
chemische wapens zouden zijn ingezet en van de bereidheid van andere
staten om hier hulp en technische assistentie te verlenen. Overigens gaat
ook het Verdrag chemische wapens hier niet verder dan vrijwilligheid. Op
basis van artikel X kan de Uitvoerende Raad weliswaar substantiële
bijstand bieden, maar van een uitdrukkelijke verplichting om bijstand te
verlenen is geen sprake. Het tiende lid stelt dat de verdragsstaten al het
mogelijke in het werk moeten stellen om bijstand te verlenen. Vooral de
neutrale en niet-gebonden landen hebben zich ingezet voor verlening van
verplichte bijstand bij gebruik van chemische wapens, mede op grond van
de verwachting dat de kans op inzet van chemische wapens vooral in
ontwikkelingslanden groot is.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 910 (R 1515), nr. 3 40



Artikel XI Economische en technologische ontwikkeling

Zoals vermeld in hoofdstuk 2 van deze toelichting, heeft de kwestie van
handelsbeperkingen en exportcontroles een belangrijke rol gespeeld
tijdens de onderhandelingen. Artikel XI is een uitvloeisel van het belang
dat ontwikkelingslanden hechten aan economische en technologische
samenwerking op chemisch-technologisch gebied en aan de opheffing
van als discriminatoir ervaren handelsbeperkingen en exportcontroles.

Handelsbeperkingen als beleidsinstrument tegen proliferatie van
chemische wapens zouden, gezien de alomvattendheid en universaliteit
van het Verdrag, op den duur overbodig kunnen worden, hetgeen de
ontwikkelingslanden ertoe bracht voor een expliciet verbod van met name
exportcontroles tussen de verdragsstaten te ijveren. Doelwit was vooral
het exportcontroleregime ingesteld onder de naam Australische Groep.
De leden van de Australische Groep waren echter geenszins bereid op
voorhand de controle op de uitvoer van stoffen, apparatuur en techno–
logie te staken bij inwerkingtreding van het Verdrag, ook niet jegens
mede-verdragsstaten. Het uiteindelijk bereikte compromis vond zijn
weerslag in dit artikel, dat door de leden van de Australische Groep zo
wordt geïnterpreteerd dat op termijn, wanneer de verdragsstaten volledig
aan hun verdragsverplichtingen blijken te voldoen, exportcontroles die
niet uit hoofde van het Verdrag zijn ingesteld, kunnen worden verzacht of
opgeheven.

Verder bepaalt het artikel dat het Verdrag zodanig toegepast moet
worden dat het de economische en technologische ontwikkeling van
verdragsstaten niet zal belemmeren. Deze bepaling werd op genomen op
instigatie van de ontwikkelingslanden, die van het Verdrag verwachten dat
het hun industriële en technologische ontwikkeling zal bevorderen in
plaats van afremmen (zie ook de negende overweging van de preambule).

Artikel XII Maatregelen tot rechtzetting van een situatie en tot
waarborging van de naleving van dit Verdrag, met inbegrip van sancties

Artikel XII voorziet in opschorting van de rechten van verdragsstaten die
blijken het Verdrag niet na te leven. Ook kunnen op grond van dit artikel
collectieve maatregelen door de verdragsstaten worden getroffen.
Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan exportrestricties. In bijzonder
ernstige gevallen kan de verdragsschending onder de aandacht van zowel
de Algemene Vergadering als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
worden gebracht. Vervolgens zou de Veiligheidsraad op grond van de
hoofdstukken VI en VII van het Handvest van de Verenigde Naties kunnen
optreden om naleving van de in het Verdrag neergelegde normen af te
dwingen. Gelet op het optreden van de Veiligheidsraad op grond van zijn
resoluties 687 en 715 inzake onder meer chemische ontwapening van Irak,
behoort een ingrijpen van de Verenigde Naties hier tot de reële mogelijk–
heden. Dit artikel weerspiegelt dan ook het kardinale belang dat aan
daadwerkelijke naleving van het verbod op chemische wapens wordt
gehecht, en erkent tegelijk het primaat van het collectieve systeem van de
Verenigde Naties voor de handhaving van de internationale vrede en
veiligheid.

Alhoewel de Geneefse onderhandelaars zich hieromtrent niet expliciet
hebben uitgesproken, zou uit de tekst van de laatste twee artikelleden,
waarin - in tegenstelling tot de eerste twee - niet gesproken wordt van
«een Staat die Partij is bij het Verdrag», kunnen worden afgeleid, dat de in
deze twee leden aangeduide maatregelen zich tevens zouden kunnen
richten tegen staten die geen partij zijn bij het Verdrag. Het zou daarbij
dan niet om schendingen van het Verdrag zelve gaan, dat immers voor
dergelijke staten niet geldt, maar van ernstige schendingen van volken–
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rechtelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren van de
internationale vrede en veiligheid c.q. tot het gebruik van wapens met een
niet-onderscheidend vermogen (of– in het ergste geval –tegen verboden
doelen: burgerbevolking), waartegen natuurlijk iedere staat mag
opkomen. Of de Conferentie inderdaad in dergelijke gevallen niet alleen
tegen verdragsstaten zal wensen op te treden, maar ook tegen
niet-verdragsstaten, zal dan in concreto moeten blijken.

Artikel XIII Verhouding tot andere verdragen

Artikel XIII regelt de verhouding tussen het Verdrag enerzijds, en het
Protocol van Genève en het Verdrag biologische wapens anderzijds. In dit
verband kan worden opgemerkt dat het Protocol van Genève zijn waarde
behoudt voor die staten die wel bij het Protocol, maar (nog) niet bij het
Verdrag chemische wapens partij zijn.

Voorts geeft dit artikel het belang weer dat aan het Protocol wordt
gehecht als het belangrijkste volkenrechtelijke instrument tegen het
gebruik van chemische wapens tot aan de inwerkingtreding van het
onderhavige Verdrag. Meer dan 130 staten, ofwel de overgrote
meerderheid van de wereldgemeenschap, is partij bij het Protocol.
Daarmee heeft het Protocol ongetwijfeld bijgedragen aan de vestiging en
de naleving van een internationale juridische norm tegen chemische
oorlogvoering. Het Verdrag chemische wapens is veel meer omvattend
dan het Protocol met zijn beperkte werkingssfeer. Zo verbiedt het Protocol
alleen het gebruik van chemische wapens, en niet ontwikkeling, produktie,
bezit, opslag en overdracht van deze wapens.

Het Koninkrijk heeft destijds een voorbehoud bij het Protocol gemaakt.
Dit voorbehoud zal zijn praktische waarde verliezen als gevolg van:

- het in het Verdrag chemische wapens neergelegde alomvattende
verbod op chemische wapens;

- de beoogde vernietiging van alle chemische wapens; en
- het «erga omnes» karakter van het Verdrag chemische wapens, op

grond waarvan de bij voorbehouden gebruikelijke mogelijkheid is komen
te vervallen om op basis van reciprociteit het voorbehoud van een andere
staat in de verdragsrelatie met die staat tegen die staat in te roepen
(artikel 21, eerste lid, onder b, van het Verdrag inzake het verdragenrecht).

Als gevolg hiervan is, na bekrachtiging van dit Verdrag, handhaving van
het destijds door het Koninkrijk gemaakte voorbehoud tegenover staten
die niet partij zijn bij het Verdrag chemische wapens, niet zinvol: inzet van
chemische strijdmiddelen tegen een staat die deze als eerste gebruikt is
op grond van artikel I, eerste lid, onder b, van het Verdrag verboden. In
zijn rede van 14 januari 1993 ter gelegenheid van de ondertekenings–
plechtigheid van het Verdrag chemische wapens in Parijs, kondigde de
eerste ondergetekende namens het Koninkrijk dan ook reeds het
voornemen aan om het voorbehoud gemaakt door het Koninkrijk in te
trekken (zie artikel 3 van onderhavig voorstel van rijkswet, inzake het
voornemen tot intrekking van het voorbehoud, zoals neergelegd in artikel
2 van de goedkeuringswet van het Protocol van Genève (Stb. 1930, 345;
zieookTrb. 1955, 125).

Tenslotte blijft het Protocol van Genève zijn waarde behouden wanneer
partijen besluiten het Verdrag chemische wapens op te zeggen (zie artikel
XVI).

Ten opzichte van het Verdrag biologische wapens is de meerwaarde van
het Verdrag chemische wapens tweeledig. Zoals bekend, ontbreekt in het
Verdrag biologische wapens een verificatieregime. De totstandkoming van
het Verdrag chemische wapens schept dan ook een precedent voor
onderzoek naar de haalbaarheid van een alsnog te ontwerpen verificatie–
regime bij het Verdrag biologische wapens. Een groep van regerings–
deskundigen van de partijen bij dat verdrag heeft in het najaar 1993
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terzake gerapporteerd en de technische haalbaarheid van verificatie van
de naleving van het Verdrag biologische wapens positief beoordeeld. In
de tweede helft van september 1994 zal een speciale conferentie zich over
dit onderwerp buigen.

Tenslotte kan hier nog melding worden gemaakt van de in de stoffen–
bijlage van het Verdrag chemische wapens opgenomen toxines, die ook
onder het regime van het Verdrag biologische wapens vallen. Deze
toxines worden echter nu tevens onderworpen aan het verificatieregime
van het Verdrag chemische wapens.

Artikel XIV Beslechting van geschillen

Het eerste lid bevat een in verdragen gebruikelijke formulering over
geschillenbeslechting. De bepaling zet de te volgen procedure uiteen,
indien zich een rechtsgeschil voordoet tussen twee of meer verdrags–
staten over de interpretatie of de tenuitvoerlegging van het Verdrag. Zoals
gesteld in het zesde lid, moet deze procedure worden onderscheiden van
het mechanisme neergelegd in artikel IX, dat in het leven is geroepen om
toe te zien op de feitelijke naleving van het Verdrag.

Het tweede lid geeft de gebruikelijke procedure weer bij een geschil. De
eerste fase voorziet in consultaties tussen de betrokken verdragsstaten,
gericht op het vinden van een oplossing van het geschil en de daarbij te
volgen procedure. De betrokken verdragsstaten dienen de Uitvoerende
Raad in te lichten, aangezien geschillen reden tot zorg kunnen zijn voor
andere verdragsstaten.

Het derde lid stipuleert de rol van de Uitvoerende Raad, waarbij het
aangeven van een tijdlimiet belangrijk is. Voorkomen moet worden dat
het geschil te lang voortduurt.

Het vierde lid stelt de betrokkenheid van de Conferentie van verdrags–
staten aan de orde. De rol van de Conferentie is enigszins passief: zij
treedt op verzoek van de betrokken verdragsstaten of de Uitvoerende
Raad op.

Het vijfde lid geeft aan dat de OPCW het Internationale Gerechtshof om
een advies kan vragen, op voorwaarde dat de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties daarvoor toestemming verleent (zie artikel 96, tweede
lid, van het Handvest en de artikelen 65-68 van het Statuut van het Hof).

Het voorgaande staat los van voorlegging van het geschil aan het
Internationale Gerechtshof door de verdragsstaten zelf: deze mogelijkheid
is aangegeven in het tweede lid. De hieruit voortvloeiende uitspraak van
het Internationale Gerechtshof zal bindend zijn voor de partijen bij het
geschil.

Artikel XV Wijzigingen

Artikel XV zet de procedures ter amendering van het Verdrag en de
bijlagen uiteen: een zware procedure voor het wijzigen van het Verdrag en
de essentiële bepalingen van de bijlagen; en een lichtere procedure voor
het aanbrengen van technische en administratieve veranderingen in de
bijlagen.

a. Zware wijzigingsprocedure

Mede op grond van de overweging dat diverse verdragsbepalingen diep
ingrijpen in het rechtssysteem van verdragsstaten, hebben de onderhan–
delaars gemeend voor een tamelijk zware wijzigingsprocedure te moeten
kiezen voor wat betreft het Verdrag en de essentiële bepalingen van de
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bijlagen. Bovendien wilde men hiermee de verdragstekst behoeden voor
door opportunisme ingegeven amenderingspogingen.

Wijzigingen van het Verdrag en de essentiële bepalingen van de
bijlagen kunnen slechts tot stand worden gebracht op een voor dit doel
speciaal bijeengeroepen Conferentie tot wijziging van het Verdrag. Een
dergelijk wijzigingsvoorstel wordt door de depositaris ten minste 60
dagen voor de beoogde Conferentie aan de partijen toegezonden. De
Conferentie wordt daadwerkelijk gehouden, indien ten minste een derde
der partijen binnen 30 dagen na die toezending de Directeur-Generaal
hebben laten weten dat zij verdere bestudering van het voorstel ter
Conferentie dienstig achten. In de periode tussen toezending ervan en het
bijeenkomen van de Conferentie tot wijziging van het Verdrag zullen de
partijen ieder het voorstel dienen te beoordelen. In ons land beoogt de
regering dit in samenspraak met het parlement te bewerkstelligen.

Hoewel wijzigingen ter Conferentie bij meerderheidsbesluit aange–
nomen kunnen worden, mag geen van de verdragsstaten daarbij een
tegenstem hebben uitgebracht en moeten alle voorstemmende verdrags–
staten de aldus aangenomen wijziging ook daadwerkelijk hebben
bekrachtigd of aanvaard, alvorens deze 30 dagen na de laatste bekrach–
tiging c.q. aanvaarding ervan in werking treedt. De aldus tot stand
komende wijziging zal voor alle verdragsstaten bindend zijn. Ook staten,
die zich van stemming hebben onthouden of niet aan de stemming
hebben deelgenomen, zullen erdoor worden gebonden, ook al hebben zij
niet op enig moment hun wil ter zake van de verbindendheid voor hen
van de voorgestelde wijziging kunnen uiten.

Een gedeeltelijke verklaring voor deze, op het eerste gezicht niet geheel
logische procedure kan gevonden worden in uitsluiting van stemmingen
in de OPCW van verdragsstaten met betalingsachterstand {artikel VIII A,
achtste lid). Eventuele verdere ontwikkeling van het universeel beoogde
regime ten aanzien van de uitbanning van chemische wapens zou dan
immers afhankelijk kunnen worden van hun betalingsgedrag. Een andere
verklaring is daarin gelegen, dat niet alle verdragspartijen op een
wijzigingsconferentie aanwezig zouden kunnen zijn, waardoor unanimiteit
onmogelijk te bereiken zou zijn. Om die situatie zoveel mogelijk te
voorkomen, voorziet hettweede lid van artikel XV in de suggestie de
Conferentie tot wijziging van het Verdrag aansluitend aan de in artikel
VIII B, elfde lid, voorgeschreven gewone vergadering van de Conferentie
te houden.

Voor eventuele stemonthoudingen is door de opstellers van het Verdrag
geen voorziening getroffen; ook voor staten die zich van stemming
onthouden kan een essentiële verdragswijziging door bekrachtiging c.q.
aanvaarding door de voorstemmers in werking treden.

Het moge duidelijk zijn dat voor het Koninkrijk een achterstand ten
belope van de betalingsverplichting over tenminste twee volle jaren, op
grond waarvan stemuitsluiting zou kunnen volgen, praktisch uitgesloten
is. Jaarlijks zal op de Rijksbegroting hiervoor een post zijn opgenomen,
welke - gelet op de in het Verdrag verwoorde verplichting tot betaling -
gehonoreerd zal moeten worden.

Ook is afwezigheid van de Koninkrijksdelegatie op een Conferentie tot
wijziging van het Verdrag niet reëel te achten. In de eerste plaats is de
regering de zaak van wereldwijde reductie van arsenalen massa–
vernietigingswapens te zeer toegedaan om op een dergelijke Conferentie
verstekte laten gaan. Daarenboven vindt die Conferentie in de regel te
's-Gravenhage plaats (artikel VIII B, lid 14), zodat geen enkele reden valt te
bedenken waarom het Koninkrijk niet ter Conferentie vertegenwoordigd
zou zijn.

De enige reden voor een eventuele stemonthouding door de vertegen–
woordiger van het Koninkrijk zou gelegen kunnen zijn in een door

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 910 (R 1515), nr. 3 44



politieke overwegingen ingegeven keuze van de regering, eventueel als
resultaat van overleg met landen, waarmee ons land op het punt van
(chemische) ontwapening over het algemeen samenwerkt, bijvoorbeeld in
het kader van de Westelijke– c.q. Australische Groep of van het Gemeen–
schappelijk Buitenlands– en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Gelet
op het belang van het Verdrag kan er overigens van worden uitgegaan dat
het zich slechts bij hoogste uitzondering zal voordoen dat aldus gedacht
zou worden aan stemonthouding. Geheel uit te sluiten valt dat echter niet.

Ten aanzien van de grondwettelijke aspecten van de wijzigingen, die
onder de zware procedure vallen, laten zich de volgende situaties
onderscheiden.

1. Wijzigingen, waar het Koninkrijk vóór heeft gestemd (en door de
Conferentie zijn aangenomen), zullen, voordat zij voor het Koninkrijk
kunnen worden aanvaard, parlementaire goedkeuring behoeven,
ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet.

2. Wijzigingsvoorstellen, waar het Koninkrijk tegen heeft gestemd,
vinden ingevolge het bepaalde in artikel XV, derde lid, onder a, geen
doorgang, en blijven dus verder buiten beschouwing.

3. Wijzigingen, ten aanzien waarvan het Koninkrijk zich van stemming
heeft onthouden, zullen zonder aanvaarding voor het Koninkrijk
verbindend kunnen worden, als geen enkele verdragsstaat tegenstemt en
alle vóórstemmers de ter Conferentie aangenomen wijziging bekrachtigen
c.q. aanvaarden.

Met het oog op deze mogelijkheid van binding van het Koninkrijk
zonder aanvaarding door het Koninkrijk, en dus zonder parlementaire
goedkeuring van de betrokken wijziging, is in het goedkeurings–
wetsvoorstel artikel 2 opgenomen, waardoor voor deze (uitzonderlijke)
situatie de uitzondering op het goedkeuringsvereiste, voorzien in artikel
62, eerste lid, onder a, van de Grondwet naar de tekst van 1972 (artikel 7,
onder a, van het voorstel van rijkswet goedkeuring en bekendmaking
verdragen) van toepassing kan zijn.

Dit artikel 2 bepaalt in de eerste plaats dat alle wijzigingsvoorstellen, die
op een Conferentie tot wijziging van het Verdrag aan de orde zullen
komen, tijdig tevoren aan het parlement moeten worden toegezonden
(eerste lid). Verder bepaalt dit artikel dat, indien vast staat dat er geen
bezwaar bestaat tegen het eventueel verbindend worden van een
bepaalde wijziging voor het Koninkrijk ten gevolge van stemonthouding,
de goedkeuring van die wijziging niet vereist is (tweede lid). Tenslotte
bepaalt het artikel dat, als niet vaststaat dat er geen bezwaar is tegen
eventuele binding ten gevolge van stemonthouding, er geen stemont–
houding mag plaatsvinden (derde lid).

Aldus is in de eerste plaats voorafgaande parlementaire betrokkenheid
bij de wijzigingen, die onder de zware procedure vallen, verzekerd. Ten
tweede kan de regering, als voldaan is aan het vereiste van «vaststaan
van geen bezwaar», zich zonder in strijd te komen met het bepaalde in
artikel 91, eerste lid, van de Grondwet, ter conferentie van stemming
onthouden, ook al zou dit mogelijk kunnen betekenen dat ons land aan die
wijziging wordt gebonden. Nu in de wet bepaald zal zijn dat de
goedkeuring in dat geval daarvoor niet is vereist, vallen die wijzigingen
dan immers onder de in artikel 7, onder a, van de rijkswet goedkeuring en
bekendmaking verdragen vervatte uitzondering op het goedkeurings–
vereiste. En ten derde brengt het derde lid opnieuw maximale parlemen–
taire betrokkenheid tot uiting. Als ten gevolge van deze bepaling
stemonthouding niet geoorloofd is, zal immers öf vóórgestemd worden,
waarop dan (als de wijziging ter Conferentie wordt aangenomen) een
parlementaire goedkeuringsprocedure volgt, öf tegengestemd worden,
waarop de wijziging in kwestie van de baan is.
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Ten aanzien van het eerste lid van artikel 2 laat zich ten slotte het
volgende opmerken.

Aangezien eerst 30 dagen na toezending aan de regering van een
voorgestelde wijziging duidelijk zal zijn of de wijzigingsconferentie
doorgang zal vinden, voorziet het eerste lid van artikel 2 in een termijn
van tenminste 21 dagen voorafgaande aan de Conferentie, waarbinnen
een en ander aan het parlement ter kennis dient te worden gebracht.

Tot de aan het parlementte verstrekken informatie behoren, naast de
tekst van het wijzigingsvoorstel, 's-regerings oordeel over de strekking
ervan, het eventueel op dat moment al bestaand voornemen zich van
stemming te onthouden c.q. een beschrijving van de politieke omstandig–
heden die tot een stemonthouding zouden kunnen nopen, en het in
herinnering brengen van de gevolgen daarvan. Heeft de regering het
vaste voornemen zich ter Conferentie voor of tegen een voorgestelde
wijziging uit te spreken, dan zal zij mededelen dat namens ons land geen
stemonthouding zal plaatsvinden, en behoeft de verdere procedure,
verwoord in het vervolg van artikel 2, niet te worden doorlopen: het
voorstel wordt dan immers ofwel, door de tegenstem namens het
Koninkrijk, niet aangenomen ter Conferentie en is daarmee van de baan,
danwel na aanneming door de Conferentie (met de voorstem van ons
land) ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd.

b. Lichtere procedure voor eenvoudige veranderingen

Naast bovengeschetste «zware» wijzigingsprocedure kent artikel XV in
het vierde en vijfde lid ook een lichtere procedure om aangelegenheden
van administratieve of technische aard vervat in de integrerende
onderdelen van het Verdrag vormende bijlagen (van uitvoerende aard ten
opzichte van de bepalingen van het Verdrag) te veranderen. Immers, wil
het Verdrag ook in de toekomst een efficiënt instrument tegen de dreiging
van chemische wapens blijven, dan zal men met name de meer
technische uitvoeringsbepalingen ervan slagvaardig moeten kunnen
aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen van bijvoorbeeld de chemische
technologie en van de chemie meer in het algemeen. Deze veranderingen
kunnen dan ook op aanbeveling van de Uitvoerende Raad tot stand
worden gebracht, indien geen van de verdragsstaten binnen 90 dagen na
ontvangst van de aanbeveling bezwaren kenbaar maakt. Daarmee wordt
- zo menen wij - recht gedaan aan de beoogde slagvaardigheid op die
punten waar het verdragsregime zelve niet in het geding is.

Naar het oordeel van de regering kan het nalaten van het aantekenen
van bezwaartegen dergelijke technische en administratieve verande–
ringen van de bijlagen bij het Verdrag worden gezien als geven van het
«consent to be bound» door het Koninkrijkterzake. Geletop de uitvoe–
rende aard van de onderhavige bepalingen van de bijlagen zal echter
daarvoor op grond van het bepaalde in artikel 7, onder f, van de rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de
Staten-Generaal zijn vereist, tenzij terzake thans in de goedkeuringswet
een voorbehoud wordt gemaakt.

Voor wijzigingen van het eigenlijke Verdrag en wijzigingen van
essentiële onderdelen van de bijlagen, te weten afdelingen A en C van de
vertrouwelijkheidsbijlage, alsmede afdelingen I (definities) en X
(uitdagingsinspecties) van de verificatiebijlage, blijft echter de zware
procedure gelden, zoals hierboven aangegeven, en is parlementaire
goedkeuring vereist, tenzij, in het uitzonderlijke geval dat de regering zich
van stemming wenst te onthouden, het bepaalde in artikel 2, tweede lid,
onder a, van de goedkeuringswet van toepassing zal zijn.

Schematisch kunnen de bepalingen, waarop elk van beide procedures
betrekking heeft, als volgt worden weergegeven.
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Amenderingsprocedures cw-verdrag en bijlagen

zware procedure
parlementaire goedkeuring vereist, tenzij
artikel 2, tweede lid, onder a, van de goekeu–
ringswet van toepassing

lichtere procedure
parlementaire goedkeuring niet vereist, tenzij
terzake voorbehoud wordt gemaakt in de
goedkeuringswet

Verdrag

afdelingen A en C van de vertrouwelijkheids–
bijlage

afdeling X van de verificatiebijlage

afdeling I van de verificatiebijlage (voor zover
betrekkmg op uitdagingsinspecties)

stoffenbijlage

afdelingen B en D van de vertrouwelijkheids–
bijlage

afdelingen II-IX en XI van de verificatiebijlage

afdeling I van de verificatiebijlage (voor zover
niet betrekking op uitdagingsinspecties)

Artikel XVI Duur en opzegging

Het eerste en tweede lid, inzake de onbeperkte looptijd van het Verdrag
en de voorwaarden waaronder een verdragsstaat zich eraan kan
onttrekken, komen overeen met de vergelijkbare bepaling in het Verdrag
biologische wapens. Het derde lid onderstreept nog eens het gestelde in
artikel XIII inzake de waarde van het Protocol van Genève van 1925 in
geval van opzegging van het Verdrag.

Artikel XVII Status van de bijlagen

Artikel XVII maakt duidelijk dat de bijlagen bij het Verdrag, te weten de
stoffenbijlage, de verificatiebijlage en de vertrouwelijkheidsbijlage,
integrerend onderdeel zijn van het Verdrag. Bekrachtiging c.q. toetreding
geschiedt derhalve voor het Verdrag en de bijlagen, terwijl ook de functies
van de verdragsorganisatie zich uitstrekken tot de bepalingen van de
bijlagen. Voor wat het afleggen van voorbehouden ten aanzien van
bepalingen uit de bijlagen betreft, stelt artikel XXII dat deze - in tegen–
stelling tot voorbehouden ten aanzien van bepalingen uit het Verdrag zelf,
welke geheel verboden zijn - is toegestaan tenzij dergelijke voorbehouden
strijden met voorwerp en doel van het Verdrag en de bijlagen.

Het feit dat het Verdrag en de bijlagen als een geheel dienen te worden
gezien, neemt niet weg dat amenderingsprocedures voor onderdelen
ervan verschilt (zie hierboven bij de beschrijving van artikel XV). Verande–
ringen van bepalingen van bijlagen van technische of administratieve
aard, zoals aangeduid in het vijfde iid van dat artikel, vallen - zoals gezegd
- naar ons oordeel onder het bepaalde in artikel 7, onder f, van de rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen.

Wijzigingen van het Verdrag en de bepalingen van de bijlagen van
substantieel karakter, waarmee de Koninkrijksdelegatie ter conferentie
heeft ingestemd, zullen evenwel - zo herhalen wij - steeds de
goedkeuring aan de Staten-Generaal behoeven.

Artikel XVIII Ondertekening

Bij artikel XVIII, evenals bij artikelen XX, XXI en XXIII, staat het oogmerk
van universele werking voorop; onderstreept wordt dat het Verdrag open
staat voor ondertekening door alle staten.

Artikel XX Toetreding

Dit artikel bepaalt dat staten, die het Verdrag niet hebben ondertekend,
na inwerkingtreding van het Verdrag ertoe kunnen toetreden. Ook deze
bepaling is ingegeven door het streven naar universaliteit van het Verdrag
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(zie toelichting bij artikel XVIII). Wel gelden speciale bepalingen (artikel IV,
achtste lid, en artikel V, tiende lid) voor staten die later dan tien jaar na
inwerkingtreding van het Verdrag toetreden en in het bezit zijn van
chemische wapens.

Artikel XXI Inwerkingtreding

Het aantal van 65 bekrachtigingen, nodig voor inwerkingtreding van het
Verdrag, is de uitkomst van een afweging tussen twee conflicterende
overwegingen. Enerzijds moest het– immers universeel beoogde–
Verdrag uit een oogpunt van geloofwaardigheid bij zijn inwerkingtreding
alvast over een voldoende breed draagvlak beschikken. Anderzijds moest,
nadat het Verdrag eenmaal voor ondertekening was open gesteld, het
perspectief van een betrekkelijksnelle inwerkingtreding ervan worden
geboden, omdat het Verdrag anders aan relevantie, en dus aan gezag, zou
kunnen inboeten. Hoewel het getal van 65 benodigde bekrachtigingen op
zichzelf niet van enige willekeur ontbloot is, hebben de onderhandelaars
gemeend dat zij hiermee zo goed mogelijk recht deden aan bovenge–
noemde twee overwegingen. Daarbij werd er gemakshalve wel van uit
gegaan dat in ieder geval de voor het Verdrag belangrijkste staten, te
weten, de Russische Federatie de Verenigde Staten, als bezitters van grote
voorraden chemische wapens, ten tijde van inwerkingtreding het Verdrag
reeds zouden hebben bekrachtigd. Mocht dit evenwel niet of slechts
gedeeltelijk het geval zijn, dan zou dit het gezag van het Verdrag nadelig
kunnen beïnvloeden.

Vermelding verdient hier de discussie over deze kwestie die in 1987 en
1988 werd gevoerd. De Verenigde Staten wilden in dit artikel opgenomen
zien dat alle staten die in staat waren chemische wapens te ontwikkelen
partij bij het Verdrag moesten worden. De Minister van Buitenlandse
Zaken in een brief aan de Tweede Kamer van 18 maart 1987 (kamer–
stukken II 1986-1987 20 200 V, nr. 100) merkte hierover op dat dit
Amerikaanse voorstel het risico inhield dat het lot van het Verdrag in
handen zou worden gelegd van een mogelijk onwillende staat. Mede naar
aanleiding van deze discussie is het aantal staten uiteindelijk beperkt tot
65 als een redelijk geacht aantal voor de inwerkingtreding van het
Verdrag. Het eerste lid van het artikel impliceert dat het Verdrag op zijn
vroegst op 13 januari 1995 in werking kan treden, dat wil zeggen indien op
17 juli 1994 de 65e akte van krachtiging of toetreding is nedergelegd,
waarna het Verdrag 180 dagen later in werking kan treden. De regering
streeft ernaar de akte van bekrachtiging voor het Koninkrijk , als
gastheerland, snel mogelijk nederte leggen.

Artikel XXII Voorbehouden

Artikel XXII stipuleert dat het Verdrag in zijn geheel moet worden
onderschreven; voorbehouden op onderdelen van het Verdrag zijn niet
toegestaan. Dit artikel moet waken over de integriteit van verdragstekst;
voorbehouden zouden immers al snel kunnen leiden tot ontrafeling van
de delicate politieke compromissen waarop veel verdragsbepalingen
rusten.

Zoals hierboven reeds aangegeven, zijn voorbehouden ten aanzien van
de bijlagen niet toegestaan, indien deze strijdig zijn met voorwerp en doel
van het Verdrag. Daarmee wijkt de regeling met betrekking tot voorbe–
houden ten aanzien van de bijlagen niet af van die, welke in het algemene
verdragenrecht geldt (zie: artikelen 19 t/m 23 van het Verdrag inzake het
verdragenrecht).

Artikel XXIII Depositaris

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is aangewezen als
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depositaris van het Verdrag. Ook deze bepaling staat in het teken van het
streven naar universaliteit van het Verdrag, waarbij bovendien moet
worden bedacht dat de Verenigde Naties het forum bij uitstek is waar het
internationale ontwapeningsvraagstukken betreft.

6. De bijlagen bij het Verdrag

Zoals hierboven aangegeven, vormen de bijlagen een integrerend
onderdeel van het Verdrag (artikel XVII). Met het oog op een goede
tenuitvoerlegging van het Verdrag werken zij de verdragsbepalingen
gedetailleerd uit. De enige formele verschillen tussen de verdragsbepa–
lingen en de bepalingen in de bijlagen zijn de wijze van amenderen
(artikel XV) en de toelaatbaarheid van voorbehouden (artikel XXII). De
procedure voor wijziging van de bepalingen in de bijlagen verloopt voor
aangelegenheden van administratieve en technische aard gemakkelijker
dan de wijziging van het Verdrag zelf (zie toelichting bij artikel XV).

Bijlage inzake stoffen («stoffenbijlage»)

In deze bijlage worden specifieke stoffen aangewezen die als chemische
wapens gebruikt kunnen worden alsmede stoffen die van belang zijn bij
de vervaardiging daarvan (voorlopers). Hierbij worden drie categorieën, of
lijsten, stoffen onderscheiden. Lijst-1 bevat giftige stoffen en hun directe
voorlopers die een zeer groot risico opleveren voor de doeleinden die
door het Verdrag zijn verboden en commercieel niet of nauwelijks
interessant zijn. Vermeldenswaardig is dat ook in de natuur voorkomende
giftige stoffen (toxines) op lijst-1 figureren, die reeds onder het regime
van het Verdrag biologische wapens vallen. Daar laatstgenoemd verdrag
nog geen uitgebreide verificatiebepalingen kent, heeft men deze stoffen
ook onder het regime ten aanzien van lijst-1 gebracht. Lijst-2 bevat stoffen
die slechts in betrekkelijk beperkte hoeveelheid voor commerciële
doeleinden worden aangewend en een relatief groot risico inhouden voor
de door het Verdrag verboden doeleinden. Lijst-3, tenslotte, behelst een
opsomming van stoffen, waarvan sommige stoffen giftig zijn en sommige
bij de vervaardiging van stoffen uit de lijsten 1 en 2 (als voorloper) een rol
spelen en die bovendien in grote hoeveelheden in de chemische industrie
worden vervaardigd.

Al naar gelang een stof in lijst-1, -2 of -3 wordt ingedeeld, zal de zwaarte
van de kennisgevingsverplichtingen en verificatiemaatregelen voor die
stof variëren. Daarom moest bij de indeling van de stoffen een evenwicht
worden gevonden tussen enerzijds het gevaar dat een stof oplevert voor
de door het Verdrag verboden doeleinden, en anderzijds het commerciële
belang van ongehinderde vervaardiging van de betrokken stof.

De verspreiding van de stoffen vermeld in deze bijlage is voor
Nederland nagegaan teneinde de consequenties van het Verdrag voor het
Nederlandse bedrijfsleven te kunnen inventariseren. De verplichtingen
blijken voor slechts een klein aantal bedrijven te zullen gelden: momenteel
wordt geschat dat slechts twee of drie bedrijven activiteiten met
betrekking tot lijst-2 stoffen ondernemen en vier tot zeven bedrijven lijst-3
stoffen produceren.

Voorts zullen handelaren in deze stoffen tot kennisgeving verplicht zijn
in overeenstemming met afdelingen VII en VIII van de verificatiebijlage.
Ten aanzien van lijst-1 stoffen zal naar verwachting alleen het Prins
Maurits Laboratorium van TNO aan de voor die stoffen relevante
verplichtingen onderworpen zijn.
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Op grond van het bepaalde in artikel XV van het Verdrag, kunnen
wijzigingen met betrekking tot deze bijlage op de in het vijfde lid van dat
artikel omschreven eenvoudige wijze tot stand worden gebracht.

Bijlage inzake uitvoering en verificatie («verificatiebijlage»)

De uit elf afdelingen bestaande bijlage inzake de verificatie van de
naleving van het Verdrag bevat, naast de algemene regels die in acht
moeten worden genomen bij de uitvoering van inspecties, gedetailleerde
bepalingen met betrekking tot verificatie van vernietiging van chemische
wapens alsmede van inrichtingen voor de vervaardiging van chemische
wapens. Verder gaat deze bijlage in op de door het Verdrag niet-verboden
activiteiten (afdeling VI tot en met afdeling IX). Tenslotte komen in deze
bijlage regels betreffende uitdagingsinspecties uitgebreid aan de orde
(afdeling X) en zijn er gedetailleerde bepalingen met het oog op
onderzoek in het geval van (vermeend) gebruik van chemische wapens
door een verdragsstaat.

In het algemeen kan hier worden verwezen naar de voorgaande,
artikelsgewijze behandeling van het Verdrag, aangezien de bepalingen in
de verificatiebijlage een nadere uitwerking daarvan behelzen. Hieronder
zal dus slechts een toelichting volgen indien dit noodzakelijk wordt geacht
voor een beter begrip van de bepalingen in deze bijlage.

Tenzij hieronder anders aangegeven, geldt voor wijzigingen van deze
bijlage de eenvoudige procedure neergelegd in artikel XV, vijfde lid, van
het Verdrag.

Afdeling I Begripsomschrijvingen

De definitie van onderscheiden organische stoffen in paragraaf 4
impliceert dat de bepalingen van afdeling IX voor een aanzienlijk deel van
de Nederlandse chemische industrie zullen gelden. Organische stoffen zijn
volgens deze definitie alle stoffen met een koolstofverbinding, behalve
koolmonoxyde, kooldioxyde, zwavelkoolstof en metaalcarbonaten. Alleen
inrichtingen die koolwaterstoffen of explosieven produceren, zijn
uitgezonderd. Dit betekent dat de vervaardiging van basischemicaliën
door de petrochemische industrie niet onder de verplichtingen van
afdeling IX valt. De vetzuurchemie, bijvoorbeeld, zal echter wel onder de
onderhavige kennisgevingsverplichtingen vallen.

De nadere precisering in paragraaf 6 van determ «inrichting» in
«fabriekscomplex», «fabriek» en «eenheid» verdient bijzondere aandacht,
omdat in de opgaven van de eigenaar, vennootschap of onderneming (dat
wil zeggen: de natuurlijke of rechtspersoon die de inrichting in bedrijf
houdt) dit onderscheid nauwgezet zal moeten worden gevolgd. Enerzijds
zal dit extra inspanningen van de betrokken producenten vragen,
anderzijds kan op deze maniér bij eventuele inspecties de aandacht
worden beperkt tot alleen de relevante delen van het fabriekscomplex. Dit
is vooral van belang met het oog op de bescherming van vertrouwelijke
commerciële gegevens.

Inrichtingsakkoorden, gedefinieerd in paragraaf 7, zullen worden
gesloten door het Koninkrijk en de OPCW op basis van het in het kader
van de Voorbereidende Commissie voor te bereiden modelakkoord. Daar
zij uitsluitend de uitvoering van het bepaalde in de verificatiebijlage
betreffen, is er in dit verband - zoals wij reeds eerder aangaven - sprake
van uitvoeringsverdragen.

De in paragraaf 24 bedoelde plaats van binnenkomst en vertrek van
inspectieteams zal voor Nederland, als gastland van de OPCW, afwijkend
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moeten worden geïnterpreteerd. Waarschijnlijk zal hier te lande de zetel
van de OPCW worden aangewezen als vertrek– en aankomstpunt.

Zoals besproken bij de toelichting op artikel XV van het Verdrag, zullen
amendementen inzake definities die betrekking hebben op uitdagings–
inspecties slechts door toepassing van de zware procedure tot stand
kunnen worden gebracht; voor de overige wijzigingen met betrekking tot
deze afdeling geldt de eenvoudige amenderingsprocedure van het vijfde
lid van dat artikel.

Afdeling II Algemene verificatieregels

De in deel B van deze afdeling bedoelde voorrechten en immuniteiten
voor inspecteurs zullen voor een deel samenvallen met de voorrechten en
immuniteiten die uit hoofde van artikel VIII (E) op basis van het zetel–
verdrag tussen de OPCW en het Koninkrijk zullen worden verleend aan het
personeel (met inbegrip van inspecteurs) van de OPCW.

De onderhandelingen over het zetelverdrag met de voorloper van de
OPCW, de Voorbereidende Commissie, welke evenals tezijnertijd de
verdragsorganisatie zelf, te 's-Gravenhage is gevestigd, zijn inmiddels
afgerond, zoals reeds eerder werd opgemerkt. De bepalingen ervan
komen overeen met wat te doen gebruikelijk is met betrekking tot
voorrechten en immuniteiten van hierte lande zetelende internationale
organisaties. Aangezien deze Voorbereidende Commissie bij inwerking–
treding van het Verdrag opgaat in de OPCW, zal dit verdrag van beperkte
duur zijn.

De in afdeling II (C) bedoelde permanente regeling («standing arrange–
ments») betreffen de faciliteiten die moeten worden geboden aan de
inspecteurs van de OPCW. Hiertoe zal Nederland een speciale dienstverle–
nende eenheid moeten oprichten, met inbegrip van een begeleidingsteam
zoals bedoeld in afdeling I, paragraaf 9. Ook voor de Nederlandse Antillen
en Aruba zal een dergelijke eenheid moeten worden aangewezen. De
bepalingen over het gebruik van andere vliegtuigen dan lijntoestellen
zullen niet van toepassing zijn op Nederland: de te inspecteren inrich–
tingen kunnen alle zonder vliegtuig tijdig kunnen worden bereikt vanuit
's-Gravenhage, de zetel van de OPCW.

Afdeling III Algemene bepalingen voor verificatiemaatregelen ingevolge
de artikelen IV, Ven VI, derde lid

Afdeling III is voor het Koninkrijk alleen van toepassing voor de aan te
wijzen kleinschalige inrichting (artikel VI, derde lid) en andere inrichtingen
die lijst-1 stoffen vervaardigen, nu voor het Koninkrijk afdelingen IV en V
inzake de vernietiging van chemische wapens en inrichtingen voor de
vervaardiging van chemische wapens niet van toepassing zijn. Het
Koninkrijk bezit dergelijke wapens niet, noch inrichtingen voor de
vervaardiging ervan.

Afdelingen IV en V De vernietiging van chemische wapens en de
verificatie daarvan ingevolge artikel IV: oude chemische wapens en
achtergelaten chemische wapens; vernietiging van inrichtingen voor de
produktie van chemische wapens en de verificatie daarvan ingevolge
artikel V

Deze afdelingen hebben geen gevolgen voor het Koninkrijk. Voor de
achtergrond van de bepalingen in deze afdelingen zij verwezen naar de
toelichting bij de artikelen IV en V van het Verdrag.
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Verwezen zij tevens naar de activiteiten die het Koninkrijk aan het einde
van de jaren zeventig heeft ontplooid om de door Nederland in Indonesië
achtergelaten chemische wapens te vernietigen (zie: bijlage 29 in
«Ontwapening, Veiligheid en Vrede», uitgave nr. 136 van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken uit 1985). Deze vernietigingswerkzaamheden zijn
de Nederlandse inbreng in de Geneefse onderhandelingen ten goede
gekomen en vormden verder een interessant referentiepunt voor de
onderhandelingen zelf.

Afdeling VI Ingevolge dit Verdrag niet verboden activiteiten in
overeenstemming met artikel VI; regime voor stoffen van lijst– 1 en met die
stoffen verband houdende inrichtingen

Afdeling VI bevat bepalingen met betrekking tot lijst-1 stoffen, waarvan
de produktie, op zeer kleine hoeveelheden na, verboden is. Omdat het
hierbij gaat om giftige stoffen die een zeer groot risico opleveren voor de
door het Verdrag verboden doeleinden en deze stoffen van zeer geringe
betekenis zijn voor de chemische industrie, wordt afdeling VI strikt
genomen niet tot het verificatieregime voor de chemische industrie
gerekend.

De stoffen hebben alleen een zeer beperkte medisch– of farmaceutisch–
commerciële toepassing. Zij worden door verdragsstaten tevens
vervaardigd bij onderzoek naar bescherming tegen chemische wapens.
Voorts kunnen zij in kleine hoeveelheden worden gebruikt in universiteits–
laboratoria. In Nederland zal één kleinschalige inrichting worden
aangewezen voor onderzoek naar bescherming tegen chemische wapens
(het Prins Maurits Laboratorium van TNO in Rijswijk). Voorts zou
ontheffing van het verbod kunnen worden verleend voor vervaardiging op
kleine schaal (volgens paragraaf 10 maximaal 10 kilogram per inrichting)
ten behoeve van medische of farmaceutische doeleinden. Academische
en andere grote ziekenhuizen in Nederland gebruiken één lijst-1 stof,
zonder dat zij aan de verplichtingen van afdeling VI onderworpen zullen
zijn, wanneer zij de lijst-1 stoffen produceren in totale hoeveelheden
onder de 100 gram per jaar per inrichting (afdeling VI (C), paragraaf 12).

Afdelingen VII, VIII en IX Ingevolge dit Verdrag niet verboden activiteiten
in overeenstemming met artikel VI; regime voor stoffen van lijst-2 en met
die stoffen verband houdende inrichtingen; regime voor stoffen van lijst-3
en met die stoffen verband houden de inrichtingen; regime voor andere
inrichtingen voor de produktie van stoffen

De afdelingen VII, VIII en IX bevatten, conform artikel VI van het
Verdrag, gedetailleerde bepalingen inzake de kennisgevingsverplichtingen
en verificatie daarvan ten aanzien van de chemische industrie. Voor wat
Nederland betreft, zijn de verplichtingen uit deze bepalingen overge–
nomen in de uitvoeringswet– en regelgeving.

De zwaarte van het regime voor lijst-2 stoffen (afdeling VII) weerspiegelt
de overtuiging van een groot aantal staten dat deze stoffen relatief de
meeste aandacht behoeven, daar zij uit hoofde van hun nogal talrijke
civiele toepassingen vaker voorkomen dan de giftige stoffen van lijst-1 en
vaak als directe voorloper van giftige stoffen een aanzienlijk risico voor de
door het Verdrag verboden activiteiten opleveren. De bepalingen hebben
betrekking op produktie, verwerking, gebruik, alsmede in– en export van
deze stoffen. Het tijdens de onderhandelingen meer omstreden gebleken
regime voor lijst-3 stoffen (afdeling VIII) heeft daarentegen alleen
betrekking op vervaardiging, alsmede in– en export. Tijdens de Geneefse
onderhandelingen hebben sommige ontwikkelingslanden zich sterk
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gemaakt voor een stringenter verificatieregime voor inrichtingen waar
lijst-3 stoffen worden geproduceerd.

Afdeling IX betreft verplichtingen ten aanzien van zogenaamde
onderscheiden organische stoffen. Deze bepalingen zullen een aanzienlijk
deel van de chemische industrie raken. Voor Nederland wordt geschat dat
90% van de organisch-chemische industrie onder afdeling IX van de
verificatiebijlage valt. Zo worden onder meer ook de melk– en aardappel–
verwerkingsindustrie, de papierindustrie en de olieverwerkende industrie
betrokken bij dit Verdrag, ook al lijkt dit op het eerste gezicht niet het geval
te zijn.

De onderhandelaars in Genève hebben echter gemeend een ruime
reikwijdte van deze verplichtingen in het Verdrag op te moeten nemen,
daar een groot aantal bedrijven in staat moet worden geacht giftige
stoffen en/of hun voorlopers te ontwikkelen (zie ook hoofdstuk 2 van deze
toelichting). Inspelend op de mogelijkheid om met relatief geringe
verplichtingen eventuele (uitdagings-)inspecties te voorkomen, heeft de
chemische industrie met deze bepalingen ingestemd. Ook moet hier
vermeld worden dat eventuele inspecties pas in het vierde jaar na
inwerkingtreding van het Verdrag plaatsvinden, waarbij de Conferentie
van verdragsstaten in het derde jaar na inwerkingtreding van het Verdrag
moet besluiten over de relatieve verdeling van inspecties tussen die
inrichtingen die fluor, zwavel en fosforverbindingen vervaardigen en
inrichtingen die andere organische stoffen vervaardigen. Besloten zou
bijvoorbeeld kunnen worden om de inspecties op de eerstgenoemde
inrichtingen te concentreren, daar zij meer relevant zijn voor het Verdrag.

Afdeling X Uitdagingsinspecties ingevolge artikel IX

Zoals reeds in de toelichting bij artikel IX gesteld, kent het opnemen in
een wereldwijd ontwapeningsverdrag van uitdagingsinspectiester
vervolmaking van het verificatieregime geen precedent. Een netelig
vraagstuk tijdens de onderhandelingen is de tijdsmarge geweest die aan
een uitgedaagde verdragsstaat wordt gegund teneinde deze in staat te
stellen zich op de inspectie voor te bereiden. Binnen deze tijdsmarge mag
de betrokken verdragsstaat onder bepaalde voorwaarden de toegang tot
apparatuur, informatie of ruimten ontzeggen om redenen van nationale
veiligheid of ter bescherming van vertrouwelijke, commerciële gegevens.
De uitgedaagde verdragsstaat is het ook toegestaan om de voorgestelde
omtrek van het te inspecteren gebied aan te passen. Aan de andere kant
werd ernaar gestreefd de tijdsmarge zo beperkt mogelijk te houden,
teneinde het uitdagingskarakter van de inspectie te handhaven (zie de
toelichting bij artikel IX).

In overeenstemming met artikel IX, twaalfde lid, kan de verdragsstaat
die om de uitdagingsinspectie heeft verzocht, in overleg met de te
inspecteren verdragsstaat, een waarnemer aan het inspectieteam van de
OPCW toevoegen, afkomstig uit de verzoekende of een derde verdrags–
staat (leden 53 tot en met 56 van afdeling X). De aanwezigheid van een
waarnemer moet bevorderen dat de inspectie op correcte wijze wordt
uitgevoerd, hetgeen in de eerste plaats in het belang is van de uitdagende
verdragsstaat.

Gedurende de onderhandelingen speelde de vraag of de aanwezigheid
van een waarnemer wel of niet verplicht moest worden gesteld.
Bovendien vroegen sommige staten zich af of waarnemers hoe dan ook
moesten of mochten worden toegelaten bij een inspectie. Het na
langdurige onderhandelingen bereikte compromis hield in dat toelating
van een waarnemer onderhevig was aan de uitdrukkelijke instemming van
de uitgedaagde staat.
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Voorts zij vermeld dat afdeling X het aantal uitdagingsinspecties, dat
een verdragsstaat mag aanvragen, niet vaststelt. Een aantal staten was
voorstander van invoering van een quotum, teneinde verdragsstaten en -
om logistieke redenen - het Technisch Secretariaat van de OPCW te
vrijwaren van een overmaat aan uitdagingsinspecties. Anderzijds zouden
onder een quotum-systeem de verdragsstaten geneigd kunnen zijn hun
respectieve quota ook daadwerkelijk uitte putten, hetgeen tot een
ongewenste «banalisering» van uitdagingsinspecties zou kunnen leiden.
Het compromis werd gevonden door de Directeur-Generaal van de OPCW
het recht te geven de Uitvoerende Raad te verzoeken de nodige maatre–
gelen te treffen in geval van overbelasting van het Technisch Secretariaat.

De vraag naar de behandeling van de uitkomst van een eenmaal
gehouden uitdagingsinspectie gaf aanleiding tot uitgebreide discussies
tijdens de onderhandelingen. Besloten werd dat de Uitvoerende Raad op
basis van het eindrapport maatregelen mag treffen om het functioneren
en de geloofwaardigheid van het Verdrag te waarborgen.

Wijzigingen van bepalingen van deze afdeling kunnen alleen op de in
artikel XV van het Verdrag beschreven zware procedure tot stand worden
gebracht.

Afdeling XI Onderzoeken in geval van vermeend gebruik van chemische
wapens

De hier uitgewerkte procedure gaat terug op de wensen van enkele
neutrale en niet-gebonden landen. Zoals reeds werd aangegeven bij de
toelichting van artikel X, bouwt deze procedure voort op de ervaringen die
de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties op dit terrein heeft
opgedaan. De omvang van de bepalingen wekt de indruk dat de te bieden
bijstand omvangrijk en substantieel zal zijn. In de praktijk zal de OPCW
echter afhankelijk zijn van de bijstand die de verdragsstaten bereid zullen
zijn te verlenen. Het Technisch Secretariaat van de OPCW zal de geboden
nationale hulpinspanningen coördineren.

Bijlage inzake de bescherming van vertrouwelijke informatie
(«vertrouwelijkheidsbijlage»)

De vertrouwelijkheidsbijlage voorziet in de bescherming van door de
verdragsstaten aangeleverde informatie en van gegevens die zijn
verkregen van de OPCW. Deze bepalingen moeten voorkomen dat
verdragsstaten alsmede de chemische industrie hun medewerking aan de
activiteiten van de OPCW opschorten met het argument dat vertrouwelijke
informatie niet behoorlijk wordt beschermd.

Behalve aan de bepalingen in de bijlage moet aandacht worden besteed
aan de bescherming van vertrouwelijke, commerciële informatie bij de
opstelling van inrichtingsakkoorden tussen de OPCW en de verdrags–
staten (afdeling C, paragraaf 16 van de vertrouwelijkheidsbijlage). Bij de
opstelling van inrichtingsakkoorden kan met specifieke wensen van een
bedrijf rekening worden gehouden.

De bescherming van vertrouwelijke gegevens heeft tevens een grote rol
gespeeld bij de onderhandelingen over uitdagingsinspecties. De weerslag
hiervan wordt gevonden in het regime van gereguleerde toegang
(«managed access»: afdeling X, leden 46 tot en met 52 van de verificatie–
bijlage). Deze waarborgen, tezamen met de ervaringen opgedaan in de
loop van talrijke proefuitdagingsinspecties, hebben aanvaarding van het
verificatieregime door de chemische industrie bevorderd. Tenslotte moet
worden opgemerkt dat een rubriceringssysteem zal worden opgezet door
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de Voorbereidende Commissie voor de OPCW. Naar verwachting zullen de
belangenbehartigers van de chemische industrie bij een en ander nauw
betrokken blijven.

Wijzigingen van de bepalingen van de afdelingen A en C van deze
bijlage kunnen slechts op grond van de in artikel XV van het Verdrag
beschreven «zware» procedure tot stand worden gebracht. Wijzigingen
van bepalingen van de afdelingen B en D kunnen doortoepassing van de
procedure van het vijfde lid van dat artikel tot stand worden gebracht.

7. Vestiging van de Voorbereidende Commissie en de OPCW te
's-Gravenhage

Zetelverdrag

De «Tekst over de instelling van een Voorbereidende Commissie voor
de OPCW» werd in de vorm van een resolutie zonder stemming aange–
nomen tijdens de plechtigheid ter ondertekening van het Verdrag op 13,
14en löjanuari 1993 in Parijs. Dezetekst bevat nietalleen bepalingen
over de organisatie en het werkprogramma van de Commissie, maar zet
ook de hoofdlijnen uiteen van het zetelverdrag tussen de OPCW en het
gastland. De bijlagen bij de tekst zullen bepalend zijn voor het optreden
van het Koninkrijk als gastland van de OPCW en, voordien, van de
Voorbereidende Commissie. Als gastland heeft Nederland een «Stichting
OPCW» in het leven geroepen (zie Kamerstukken II 1992/93, 23 187, nr. 1,
van 25 mei 1993), die voor de Voorbereidende Commissie en, later, voor
de OPCW als centraal aanspreekpunt fungeert voor kwesties verband
houdend met de uitvoering van het Nederlandse aanbod voor de
OPCW-zetel en - met inachtneming van de gevestigde competentie van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken - met de uitvoering van het
zetelverdrag.

Inhoudelijk zullen de bepalingen hiervan overeenkomen met de
bepalingen van de op 21 november 1947 te New York tot stand gekomen
Overeenkomst betreffende de voorrechten en immuniteiten van gespecia–
liseerde organisaties (Stb. 1947, J 47, laatstelijk Trb. 1987, 194) (zie: bijlage
1, artikel 2; bijlage 2, artikel 2; bijlage 3, artikel 1). Het zetelverdrag ten
behoeve van de Voorbereidende Commissie (Trb. 1994, 22) is inmiddels
inwerkinggetreden. Het nog tot stand te brengen verdrag ten behoeve van
de OPCW behoeft - zoals reeds eerder vermeld - op grond van artikel 7,
onder a, van de rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, juncto
artikel 3 van de wet van 24 december 1947 (Stb. H 452) niet de
goedkeuring van de Staten-Generaal. De Staten-Generaal zullen evenwel
terzake tijdig op de hoogte worden gesteld.

Kosten

De kosten, verbonden aan de vestiging van de Voorbereidende
Commissie en de OPCW te 's-Gravenhage, zullen naar schatting f 41
miljoen belopen, waarvan f 39 miljoen voor rekening van het Rijk zal
komen en f 2 miljoen door de Gemeente 's-Gravenhage zal worden
gedragen.

Arbeidsmarkt

De vestiging te 's-Gravenhage van een nieuwe internationale organi–
satie zal, naar mag worden verwacht, een gunstige invloed hebben op de
arbeidsmarkt, waarvan met name toeleveringsbedrijven en bedrijven en
particulieren in de dienstverlenende sector zullen kunnen profiteren.
Tijdens vergaderingen van de Conferentie zullen ook höteliers en
restauranthouders een toename van de bedrijvigheid mogen verwachten.
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Bij de OPCW zullen op termijn naar verwachting circa 800 personen
werkzaam zijn, deels ten kantore, deels als inspecteurs.

Niet-Nederlands niet-diplomatiek personeel van de OPCW zal voor de
aanstellingsduur doorgaans een werk– en verblijfsvergunning worden
verleend.

Gezinsleden van bij de OPCW tewerkgesteld personeel zullen toegang
hebben tot de arbeidsmarkt, voor zover de situatie op de arbeidsmarkt
zulks toelaat. Gezinsleden van EG-ingezetenen, werkzaam bij de OPCW,
mogen onbelemmerd werk aanvaarden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
(bijlage 3, artikelen 14 en 15).

Bescherming

De Voorbereidende Commissie en de OPCW zullen met eigen personeel
zorgdragen voor de interne bewaking en beveiliging van hun behuizing.
Externe bescherming zal geschieden op vergelijkbare basis als thans het
geval is mette 's-Gravenhage gevestigde diplomatieke missies en
internationale organisaties.

8. Koninkrijkspositie

Voor het Verdrag, met bijlagen, wordt de goedkeuring voor het gehele
Koninkrijk gevraagd. In de landen van het Koninkrijk zal uitvoeringswet–
en regelgeving dienen te worden ingevoerd. Met inachtneming van de
zelfstandige behartiging van de eigen aangelegenheden, zal deze wet– en
regelgeving in elk der landen van het Koninkrijk zoveel mogelijk op
overeenkomstige wijze worden geredigeerd.

Voor Nederland is de voor de uitvoering van het Verdrag en de bijlagen
benodigde wet– en regelgeving neergelegd in het voorstel van
uitvoeringswet verdrag chemische wapens, met het bijbehorende
uitvoeringsbesluit verdrag chemische wapens en de regeling aanwijzing
stoffen verdrag chemische wapens. Het voorstel van uitvoeringswet
verdrag chemische wapens is tegelijk ingediend met het onderhavige
voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag. De inwerking–
treding van deze nationale uitvoeringsregelingen is voorzien op een bij
Koninklijk Besluit te bepalen datum. Aldus kan de regering deze datum
laten samenvallen met de datum van de inwerkingtreding van het
Verdrag, zodat de in de uitvoeringsregelingen opgenomen verplichtingen
(en met name de strafbepalingen) niet vroegtijdig - en dus zonder
verplichting daartoe - op burgers en bedrijven zullen drukken.

De regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba bereiden voor hun
landen eveneens uitvoeringswet– en regelgeving voor. Zodra deze gereed
zijn, zal de gelding van het Verdrag tot deze landen kunnen worden
uitgebreid.

Zoals hierboven reeds geïndiceerd, zal het Koninkrijk als verdragsstaat
zitting nemen in de Conferentie van verdragsstaten en bij toerbeurt in
aanmerking komen voor een voor de westelijke groep gereserveerde zetel
in de Uitvoerende Raad van de OPCW.

De contributie-kosten voor het Koninkrijk met betrekking tot de
werkzaamheden van de Voorbereidende Commissie bedragen voor het
eerste jaar f 247 300,-. Deze zullen ten laste komen van de begroting van
Buitenlandse Zaken. Voortgaande operationalisering van de Voorberei–
dende Commissie en te zijner tijd de OPCW zal een aanzienlijke toename
van de contributielasten met zich brengen.
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9. Communautaire aspecten van de tenuitvoerlegging

Een groot deel van het verdragsregime, gericht op het uitbannen van
chemische wapens en het onder controle brengen van de daarvoor
benodigde stoffen, is gericht op controlemaatregelen ten aanzien van de
chemische en aanverwante industrieën, alsmede op de handel in en het
vervoer van dergelijke stoffen, zodat een en ander is beoordeeld op
communautairrechtelijke implicaties.

Aangezien het Verdrag evenwel beoogt een bijdrage te leveren aan de
wezenlijke belangen van de veiligheid van de EU-lidstaten, is het
merendeel van de materie als bestreken door het Verdrag vooralsnog
door de werking van artikel 223 EG-verdrag aan de materiële werking van
dat verdrag onttrokken.

Alle lidstaten van de Gemeenschap hebben te kennen gegeven dat zij
voornemens zijn om partij bij het Verdrag te worden. De Raad van de
Europese Gemeenschappen van 21 december 1992 verzocht de lidstaten
de bepalingen van het Verdrag en de bijlagen ten uitvoer te leggen met -
waar van toepassing - inachtneming van de verplichtingen voort–
vloeiende uit de communautaire regelgeving.

In het kader van de Europese Politieke Samenwerking en het Gemeen–
schappelijk Buitenlands– en Veiligheidsbeleid is de vraag aan de orde
geweest of de Gemeenschap bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag een
rol zou kunnen spelen. Gebleken is dat de Europese Commissie geen
voornemens heeft met initiatieven terzake te komen. Anderzijds heeft de
Commissie wel een voorstel ingediend voor een verordening, op basis
van artikel 113 EG-verdrag, betreffende de controle op de uitvoer van
goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik. Het gaat daarbij om
goederen die reeds uit hoofde van andere internationale afspraken onder
exportcontrole zijn gebracht, te weten de non-proliferatieregimes met
betrekking tot massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen
daarvoor (raketten), en COCOM. Een aantal van de in het Verdrag
genoemde lijst-2 en lijst-3 stoffen maakt ook onderdeel uit van deze
ontwerpverordening, zodat de rol van de Gemeenschap daar evident is.
Met andere woorden: (een gedeeltelijke) tenuitvoerlegging van dit deel
van de verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag «lost zich op» via de
toepassing van de tot stand te brengen zogenaamde «dual use» veror–
dening.

10. Conclusie

De regering is van oordeel dat het thans voorliggende Verdrag - ook al
vertoont het op ondergeschikte punten enkele gebreken - een geweldige
stap voorwaarts betekent in het streven naar uitbanning van alle
massavernietigingswapens. Een gehele categorie van deze wapens wordt
wereldwijd op verifieerbare wijze uitgebannen, door zowel de wapens zelf
als de daarin verwerkte stoffen aan een strikt regime te onderwerpen.

Het is verheugend te bemerken dat dit streven niet alleen van regerings–
zijde wordt gepropageerd, maar ook brede ondersteuning geniet van de
direct betrokken takken van de handel en industrie.

Een dermate ingrijpend regime kan, naar ons oordeel, niet door
regeringen alleen worden gedragen en wij zijn dan ook erkentelijk voor de
steun van het particuliere bedrijfsleven op dit gebied.

Wij zijn ons ervan bewust dat de verplichtingen die het Verdrag en de
nationale uitvoeringswet– en regelgeving op handel en industrie zullen
leggen, de nodige lasten met zich zullen brengen. Het is dan ook het vaste
voornemen van de regering om de betrokken bedrijfstakken hier, waar
mogelijk, bij te staan. Reeds geruime tijd worden met deze bedrijfstakken
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regelmatige en vruchtbare contacten onderhouden terzake van dit Verdrag
en de tenuitvoerlegging ervan.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. A. F. M. O. van Mierlo

De Minister van Defensie,
J. J. C. Voorhoeve
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