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Om op het internationale toneel de waarden van democratie en rechtsstaat vei

lig te stellen en te verbreiden is een versterkte samenwerking tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Staten nodig. Beide hebben elkaar nodig, maar 

belangrijker voor die samenwerking is de fundamentele basis: zij vinden elkaar 

namelijk in de waarden die zij gemeenschappelijk hebben en die op het wereld

toneel hoog gehouden moeten worden. Bij die samenwerking is natuurlijk 

ruimte voor verschillen van inzicht over en zelfs voor fricties rond actuele 

vraagstuld<en. Maar die raken niet de transatlantische gemeenschappelijkheid 

van waarden, ook al niet omdat zij bij regeringswisselingen kunnen verande

ren. Belangrijk is echter wel dat de EU een krachtiger buitenlands beleid ont

wild<elt. Dat zal niet tot meer afstand van de VS leiden, stelt de Nederlandse mi

nister van Buitenlandse Zaken, De Hoop Scheffer. Eerder het omgekeerde. 

Naarmate de Europese landen zich meer rekenschap zullen geven van de inter

nationale veiligheidsproblematiek zullen zij zich voor dezelfde vraagstukken 

gesteld zien als de VS en gedwongen worden na te denken over de moeilijke 

keuzes die gemaakt moeten worden bij het ontwild<elen van een politiek die 

een antwoord biedt op die problemen als terrorisme en de proliferatie van mas

savernietingswapens. Daarnaast is aan Amerikaanse zijde het besef nodig dat 

de VS ook andere landen en de VN nodig hebben om de vrede te winnen. 'Sterke 

internationale organisaties bieden de beste basis voor een duurzame en effec

tieve aanpak. "Coalitions ofthe willing" kunnen aantreld<elijk zijn als noodop

lossing, als de bestaande internationale organisaties door onderlinge verdeeld

heid of om andere redenen te traag of niet reageren', maar uiteindelijk zal de 

echte oplossing een multilaterale zijn. Dat vergt dan wel gezag en legitimiteit 

van de internationale gemeenschap: die staat en valt met het vermogen om 

recht en macht met elkaar te verbinden. 

De verhouding tussen Europa en de VS maakt een moeilijke periode door. Voor de 

Nederlandse buitenlandse politiek is dit een zorgelijk gegeven; de transatlanti

sche samenwerking en de Europese Unie zijn immers de twee plechtankers van 

die politiek. 

Ik ben echter niet pessimistisch over de toekomst van de transatlantische verhou-
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De samenwerking 

tussen Europa en 

Amerika is naar 

ding. De soms felle meningsverschillen in Euro-Atlantica - overigens minstens 

evenzeer binnen Europa en de VS zelf, als tussen die beiden - doen immers niet af 

aan de structurele lange termijnrealiteit dat Europa en de VS niet alleen elkaars 

natuurlijke, maar ook onmisbare partners zijn in een onzekere, en nog steeds ge

vaarlijke, wereld. Zoals minister Powell onlangs zei: "We've had Dur disagreements 

with Dur best allies, but they are still Dur best allies". 

De transatlantische samenwerking is gebaseerd op een stevig fundament van ge

deelde waarden en belangen. De gezamenlijke inzet van Europa en Amerika voor 

democratie en rechtsstaat biedt het beste vooruitzicht voor de zaak van de vrij

heid en de mensenrechten wereldwijd. Op veiligheidsgebied maakte de val van de 

Berlijnse Muur een einde aan de onmiddellijke en aanschouwelijke dreiging die 

van de Sovjet Unie met vele honderduizenden troepen in het hart van Europa uit

ging, maar daarvoor zijn nieuwe, gedeelde belangen gekomen. In de jaren negen

tig was de grote uitdaging de bevordering van de maatschappelijke transformatie 

van de ex-communistische landen en de geleidelijke integratie van deze landen in 

de Euro-Atlantische gemeenschap. De toetreding van de nieuwe lidstaten uit 

Midden- en Oost-Europa tot de EU en de NAVO is het sprekende bewijs dat de EU 

en de VS tezamen met deze landen deze uitdaging succesvol zijn tegemoet getre

den. De desintegratie van het voormalige Joegoslavië leidde tot ongekende chaos 

en menselijk leed in dat land, waar Europa en de VS eveneens, na een periode van 

aarzeling en verdeeldheid, eendrachtig een keer ten goede hebben weten te berei

ken. EU en NAVO, vroeger twee gescheiden werelden, hebben elkaar gevonden in 

een succesvolle, nauwe samenwerking in de Westelijke Balkan. En ook nu weer 

hebben Europa en Amerika elkaar nodig als het gaat om de dreigingen die ons in 

het gezicht staren aan het begin van de eenentwintigste eeuw. 

mijn mening dan Economisch is de verwevenheid tussen de VS en Europa de afgelopen j aren alleen 

ook geen residu van maar gegroeid De investeringen van de VS in de jaren negentig van de vorige 

een voorbij tijd- eeuw waren in Nederland alleen al acht keer zo groot als in China en twee keer zo 

perl{, maar weer- groot als in Mexico. De EU en de VS zijn met afstand elkaars grootste handelspart-

spiegelt een reële ners. De gedeelde belangen zijn enorm en dwingen, net als op veiligheidsgebied, 

noodzaak, een tot onderlinge samenwerking, bilateraal, maar evenzeer in de multilaterale struc-

noodzaak die met tu ur van interna tionale economische en financiële samenwerking, waarvan de VS 

de voortgaande glo- en de EU de voornaamste steunpilaren zijn. 

balisering alleen De samenwerking tussen Europa en Amerika is naar mijn mening dan ook geen 

maartoeneemt. residu van een voorbij tijdperk, maar weerspiegelt een reëele noodzaak, een nood

zaak die met de voortgaande globalisering alleen maar toeneemt. 

De meningen over wat de beste aanpak is, kunnen daarbij in en tussen Europa en 

de VS uiteenlopen, en dat doen zij dikwijls ook. In de aard van ons economisch 

systeem ligt competitie besloten, die soms kan ontaarden in confrontatie, waar

voor dan oplossingen gevonden moeten worden via de overeengekomen methodes 
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Op juridisch en 

ethisch gebied 

van geschillen beslechting. Dat zie ik niet als een uiting van groeiende tegenstel

lingen, maar als karakteristiek van het systeem waarvoor wij gekozen hebben. Op 

juridisch en ethisch gebied vormt de doodstraf een fundamenteel meningsver

schil, zoals ik het ook niet eens kan zijn met de Amerikaanse opstelling inzake het 

Internationale Strafhof. Het statuut van dat Hof bevat mijns inziens voldoende 

waarborgen om tegemoet te komen aan de Amerikaanse zorgen. 

Maar het Strafhof, dat gesteund werd door de regering-Clinton, is ook een voor

bE'eld dat aangeeft dat van een unanieme Amerikaanse mening versus een una

nieme Europese mening zelden sprake is. Zowel in de VS als binnen - en tussen -

de Europese landen vinden over de grote internationale onderwerpen heftige dis

cussies plaats, dikwijls met gebruik van dezelfde argumenten. De publieke opi

nies in de VS en in Europa vertonen daarbij op de meeste terreinen van internatio

nale politiek opvallende overeenkomsten. Zeker, het verloop van het nationale 

politieke debat en de uitslagen van nationale verkiezingen kunnen ertoe leiden 

dat op een bepaald moment over een bepaald onderwerp de meningen van zitten

de regeringen botsen. Maar het politieke debat staat in democratieën nooit stil, en 

zoals het voorbeeld van de Balkan-crisis in de jaren negentig al aangaf, is het re

sultaat dan dikwijls dat de onderliggende, fundamentele overeenstemming in 

waarden en belangen na een eerste periode van meningsverschillen leidt tot het 

ontstaan van een nieuwe transatlantische consensus. 

Niet dat die uitkomst vanzelfsprekend is. Hij zal iedere keer inhoudelijk beargu

menteerd en politiek bevochten moeten worden. 

Grotere verantwoordelijkheid Europa bij internationale veiligheid 

vormt de doodstraf Voor het behoud van een goede transatlantische samenwerking is ook nodig dat 

een fundamenteel Europa een grotere verantwoordelijkheid neemt op het vlak van de internationale 

meningsverschil, veiligheid. Allereerst is dat nodig omdat zijn waarden en belangen dat vereisen. 

zoals il{ het ool{ Maar ook omdat de in de geschiedenis nog niet eerder vertoonde machtspositie 

niet eens kan die de VS in de internationale politiek inneemt een oorzaak is van de transatlanti-

zijn met de sche spanningen. 

Amerikaanse op- Niet omdat Europa en Amerika als Venus en Mars fundamenteel tegenover elkaar 

stelling inzake het staan in hun denken over macht en de functie van militaire middelen in de inter-

Internationale nationale politiek (ook al heeft 11 september ertoe geleid dat de Amerikanen zich 

Strafhof. veel meer direct bedreigd voelen dan de Europeanen). De verschillen op dat vlak 

binnen Europa tussen bijvoorbeeld Frankrijk en sommige andere Europese landen 

zijn minstens even groot als die tussen Frankrijk en de VS. Wat wel aan de transat

lantische verhouding knaagt, is dat Europa er te weinig in slaagt zijn politieke 

ambities en economische gewicht te vertalen in een daarmee overeenstemmende 

rol op het vlak van de internationale vrede en veiligheid. De Amerikanen kunnen 

steeds minder respect opbrengen voor de economische reus, maar politieke dwerg 

Europa, die verzameling altijd klagende landen en landjes, verenigd in een voor 
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liet heeft weinig 

zin de VS zijn 

buitenstaanders moeilijk te doorgronden Europese Unie, die wel als serieuze ge

sprekspartner behandeld wil worden, maar onderling maar al te dikwijls verdeeld 

is over wat er moet gebeuren. In Europa leidt de Amerikaanse machtspositie, en 

de onvrede over de eigen relatieve machteloosheid, tot klachten over de VS als "hy

pcrpuissance" en tot voortdurende kritiek op het Amerikaanse leiderschap (overi

gens ook al ten tijde van president Clinton). 

Minachting en rancune zijn echter geen basis voor succesvol buitenlands beleid. 

Voor wat betreft de VS drukte de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Burns, 

het onlangs pregnant uit: unilateralisme als leidraad voor de Amerikaanse bui

tenlandse politiek is een "recipe for failure"; degenen die dat bepleiten, maken een 

deugd van wat een laatste redmiddel moet zijn. Het bezoek dat premier 

Balkenende en ikzelf onlangs aan Washington brachten, heeft mij gesterkt in de 

overtuiging dat voor de VS de samenwerking met Europa zeer belangrijk is en 

blijft. En als de Europeanen ontevreden zijn over de eigen machteloosheid zullen 

zij toch eerst bij zichzelf te rade moeten gaan. Het heeft weinig zin de VS zijn "hy

perpuissance" te verwijten; dat lijkt een beetje op Europese wielrenners die Lance 

Armstrong verwijten dat hij iedere keer de Tour de France wint. Europa heeft zijn 

relatieve zwakte ten opzichte van de VS aan zich zelf te wijten. 

Willen de Europese landen een groter gewicht in de internationale weegschaal 

leggen, dan zullen zij allereerst tot meer samenwerking inzake buitenlandse poli

tiek en veiligheidsbeleid moeten komen. Zeker, de meningsverschillen rond Irak 

vormen daarbij een ernstige terugslag. Maar de afgelopen maanden zijn ook een 

les geweest dat wij zo niet verder kunnen. In de onderhandelingen in de Europese 

Conventie over een nieuw Europees verdrag zijn belangrijke voorstellen ontwik-

"/lyperpuissance" keld die de weg openen naar een verdere versterking van het Europese 

te verwijten; dat Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB). De nieuwe 

lijkt een beetje op Europese minister van Buitenlandse Zaken zal daarbij een hoofdrol moeten spelen; 

Europese wielren- het is van belang dat hij daarbij ondersteund wordt door aanzienlijk meer men-

ners die Lance sen en financiële middelen dan ]avier Solana momenteel ten dienste staan. Het is 

Armstrongverwij- daarom ook een goede zaak dat zijn functie gecombineerd wordt met die van de 

teil dat hij iedere Commissaris Externe Betrekkingen in de Europese Commissie. 

keer de Tour de Daarnaast zal uitbreiding van besluitvorming bij meerderheid de totstandkoming 

France wint. van het gemeenschappelijke beleid in een Unie van 25 moeten vergemakkelijken. 

Europa heeft zijn Het is daarbij wel van belang dat het otTer dat de kleine landen brengen - want zij 

relatieve zwakte ten zullen het vooral zijn die het risico lopen overstemd te worden -wordt gecompen-

opzichte van de VS seerd door de bereidheid van de grote landen zich meer dan nu het geval is te bin-

aall zich zelf te wij- den aan dat beleid. Nu komt het nog teveel voor dat de grote landen naast het 

ten. GBVB met elkaar, en met andere grote mogendheden buiten de EU, in aparte groe

pen samenwerken en beleid ontwikkelen. De bijzondere positie die Frankrijk en 

het Verenigd Koninkrijk tot nog toe voor zich opeisen vanwege hun verantwoorde

lijkheden als lid van de Veiligheidsraad zal geleidelijk moeten opgaan in een ge-
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Er is in de EU geen 

politiel{e basis voor 

een gemeenschap

pelijk buitenlands 

beleid op anti

Ameril{aanse 

grondslag. 

meenschappelijke Europese positie, uiteindelijk uitmondend in een zetel van de 

EU in de Raad. Dat zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke 

hervorming van de Veiligheidsraad, zodat deze meer representatief zal zijn voor 

de hele wereldgemeenschap. 

Naast deze institutionele veranderingen zal het Gemeenschappelijke Buitenlands 

en Veiligheidsbeleid van de EU inhoudelijk verdiept en verbreed moeten worden. 

In dat opzicht is de opstelling van een Europese veiligheidsstrategie een welkome 

stap voorwaarts. Nederland heeft daar al enkele jaren voor gepleit. Solana heeft 

op de Europese Top in Thessaloniki een eerste concept op tafel gelegd, dat alge

meen verwelkomd werd en de komende maanden verder uitgewerkt zal worden. 

Zal een meer gemeenschappelijk Europees veiligheidsbeleid er nu toe leiden dat 

de EU steeds meer afstand van de VS zal gaan nemen? Ik denk van niet. Juist het 

omgekeerde. Naarmate de Europese landen zich meer rekenschap zullen geven 

van de internationale veiligheidsproblematiek zullen zij zich voor dezelfde vraag

stukken gesteld zien en gedwongen worden na te denken over de moeilijke keuzes 

die gemaakt moeten worden bij het ontwikkelen van een politiek die een ant

woord biedt op die problemen. Het is geen toeval dat in de concepttekst voor de 

Europese veiligheidsstrategie die nu besproken wordt de twee onderwerpen die de 

Amerikaanse veiligheidsagenda domineren: terrorisme en de proliferatie van 

massavernietigingswapens - en waar in Europa de afgelopen jaren wel eens wat te 

laconiek over werd geoordeeld - een centrale plaats innemen. 

Zeker, er zijn er ook die meer Europese samenwerking op het gebied van de bui

tenlandse politiek en het veiligheidsbeleid zien als een middel om "onder het juk 

van de Amerikanen" uit te komen, zoals de Franse Eurocommissaris Barnier die 

stelde dat het erom ging te kiezen voor een Europa onder Amerikaanse invloed of 

een onafhankelijk Europa. Maar er is in de EU geen politieke basis voor een ge

meenschappelijk buitenlands beleid op anti-Amerikaanse grondslag. Nu al niet, 

en met de uitbreiding van de Unie, die ertoe zal leiden dat het aantal landen dat 

in politiek opzicht Atlantisch georiënteerd is nog verder zal toenemen, al hele

maal niet. Zoals de plaatsvervangend directeur van het Franse instituut voor inter

nationale betrekkingen, Dominique Moïsi, zijn landgenoten voorhoudt: wie 

Europa waarlijk liefheeft, zal bereid moeten zijn tot de Euro-Atlantische omweg. 

En andersom zal een meer verenigd Europa, dat een grotere bijdrage levert aan de 

oplossing van gemeenschappelijke problemen, in de VS de positie versterken van 

degenen die nadruk leggen op het belang van nauwe transatlantische samenwer

king. 

De Europese veiligheidsstrategie noemt naast terrorisme en proliferatie nog twee 

andere hoofdproblemen: falende staten en criminaliteit. Beide krijgen ook aan

dacht in de Amerikaanse National Security Strategy. Europa en de VS werken in de 

praktijk al nauw samen op deze twee terreinen. Voor wat betreft falende staten 
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"Coalitions ofthe 

willing" kunnen 

heb ik het voormalige Joegoslavië reeds genoemd; daar is sinds 2001 Afghanistan 

bijgekomen. Het is van belang dat de internationale aandacht voor de wederop

bouwen stabiliteit in dat land niet verslapt. Het is verheugend dat de 

Amerikaanse regering onlangs heeft besloten de hulp aan Afghanistan te verdub

belen. Nederland heeft de afgelopen twee jaar een zeer aanzienlijke bijdrage gele

verd; ook de komende jaren zullen wij ons steentje blijven bijdragen. Daarnaast 

vereisen de voortdurende conflicten in Afrika bezuiden de Sahara een voortdu

rende, en grotere betrokkenheid van de internationale gemeenschap. De 

Nederlandse regering heeft Afrika tot een van de prioriteiten van haar buiten

landse politiek gemaakt. De recente reis van President Bush naar een aantal 

Afrikaanse landen geeft aan dat ook de Amerikaanse regering het continent hoog 

op haar buitenlandspolitieke agenda heeft staan. Europa had tot nu toe nog nau

welijks een gezamenlijk beleid ten aanzien van Afrika, anders dan op de terreinen 

van handel en ontwikkelingssamenwerking. Op politiek vlak legden de Europese 

landen, waarbij de voormalige koloniale mogendheden Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk, België en Portugal de hoofdrol speelden, sterk hun eigen accenten. 

Daar begint nu verandering in te komen; de militaire operatie van de EU in Oost

Congo bijvoorbeeld kan een katalysator zijn voor een meer samenhangend 

Europees beleid ten aanzien van de Grote Meren-regio. Dat beleid vereist niet al

leen meer samenhang tussen zijn diverse elementen: politiek, economisch, huma

nitair, eventueel militair, maar ook een grotere financiële bijdrage aan duurzame 

armoedebestrijding. Het is daarom verheugend dat een aantal Europese landen 

en de VS de laatste tijd besloten hebben de ontwikkelingshulp, die in de jaren ne

gentig in die landen sterk was teruggelopen, weer aanzienlijk te verhogen. 

Inhoudelijk stemt de Amerikaanse en Europese buitenlandspolitieke agenda dus 

aantrekkelijk zijn in sterke mate overeen. Wat ligt meer voor de hand dan dat zij nauw samenwer-

als noodoplossing. ken bij de uitvoering van die gedeelde agenda? Zeker, de accenten kunnen daarbij 

Maar zij bieden verschillen en dat doen zij in de praktijk ook dikwijls. Maar voor beiden geldt dat 

geen structuur voor zij de ander nodig hebben om tot resultaat te komen. Als de VS en Europa samen

eenlangdurige aan- werken kunnen grote stappen gezet worden naar een betere toekomst, als zij el-

p.tk kaar tegenwerken, is stagnatie en mislukking het gevolg. 

"Coalitions ofthe willing" noodoplossingen 

Het systeem van internationale multilaterale samenwerking dat na de Tweede 

Wereldoorlog is ontwikkeld biedt naar mijn mening de beste basis voor de verdere 

ontwikkeling van die samenwerking. Er is daarvoor in feite geen alternatief. De 

VN zonder de VS zal niet meer zijn dan de vroegere Volkenbond, tot machteloos

heid gedoemd, en andersom heeft de VS andere landen, en in het bijzonder de 

VN, nodig 0111 de vrede te winnen. Zie Irak. 

Sterke internationale organisaties bieden de beste basis voor een duurzame en ef

fectieve aanpak. "Coalitions ofthe willing" kunnen aantrekkelijk zijn als nood oplos-
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sing als de bestaande internationale organisaties door onderlinge verdeeldheid of 

om andere redenen te traag of niet reageren. Maar zij bieden geen structuur voor 

de langdurige aanpak die zoveel internationale problemen vereisen, en zij missen 

de extra legitimiteit die organisaties, gebaseerd op internationale overeenkom

sten en verdragen, wel hebben. 

Daarbij kunnen zich moeilijke afWegingen voordoen. Zaken als terrorisme, proli

feratie, criminaliteit vergen een wereldwijde aanpak. Maar de samenwerking van 

zoveel landen te verkrijgen, is gecompliceerd, met het risico dat niet meer bereikt 

wordt dan de "lowest common denominator", of dat zelfs sprake is een impasse. Zo is 

in de VN nog steeds geen overeenstemming bereikt over de definitie van terroris

me; zoals het wat al te gemakkelijk heet: "wat de een een terrorist noemt, is voor 

de ander een vrijheidsstrijder". Daarmee verdwijnt het probleem, en de noodzaak 

daar iets aan te doen, echter niet. Ook het multilateralisme zal steeds opnieuw 

zijn relevantie moeten bewijzen, door het bereiken van concrete en toereikende 

resultaten. 

Een voorbeeld is de proliferatie van massavernietigingswapens. De internationale 

gemeenschap heeft op dat vlak een veelomvattende structuur van verdragen en 

overeenkomsten ontwikkeld, dat gekoesterd moet worden. Een afdoend antwoord 

biedt het echter niet, want ondertussen gaat de proliferatie door. India en 

Pakistan zijn enkele jaren geleden kernwapenstaten geworden, waarmee zij overi

gens geen internationale verdragen schonden, simpelweg omdat zij nooit toege

treden waren tot het Non-Proliferatie Verdrag. Maar ook landen die wel tot het 

NPV waren toegetreden geven aanleiding tot ernstige zorgen. Noord-Korea heeft 

Doelstelling moet openlijk toegegeven dat het een kernwapen programma heeft en ondertussen zo 

zijn wat il{ wel eens ver is dat het in staat is tot de productie van kernbommen. Inzake Iran heeft het 

genoemd heb "mul- Internationale Atoom Agentschap onlangs bijzonder verontrustende rapporten 

tilateralisme met uitgebracht. Het ultieme schrikbeeld is dat deze voortgaande proliferatie van mas-

tanden" savernietigingswapens zich uitstrekt tot terroristische groeperingen. De aanslag 

met chemische wapens enige jaren geleden door een Japanse sekte in de metro 

van Tokio was daarvan een voorbode. 

Een versterking van het bestaande non-proliferatiesysteem en een actief contra

proliferatiebeleid is daarom nodig. Doelstelling moet zijn wat ik wel eens ge

noemd heb "multilateralisme met tanden". Op basis van het internationaal recht, 

maar daarvoor zal dat recht dan op een aantal punten verder ontwikkeld moeten 

worden. Dat is niets nieuws; "wetten evolueren mee met ontwikkelingen", zoals 

Solana het laatst uitdrukte. De Veiligheidsraad zal daarbij een belangrijke rol 

moeten spelen, op basis van het Hoofdstuk VII (bedreiging van de internationale 

vrede en veiligheid) van het Handvest van de VNo 

Het gebruik van geweld zal daarbij niet anders dan een laatste redmiddel moeten 

zijn. Nodig is een breed beleid dat een scala aan politieke, economische en andere 

drukmiddelen bevat, en dikwijls ook een verscherpte nationale wetgeving. De EU 

is onlangs al die weg ingeslagen met het aannemen van een actieplan tegen pro-
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liferatie, dat er onder andere toe zal leiden dat de Unie het belang van non-proli

feratie zwaarder zal laten wegen in haar betrekkingen met andere landen. 

Daarnaast worden nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals het "Pmliferation 

Security Initiative", een voorstel van president Bush, waaraan Nederland en onder 

meer een aantal andere Europese landen (o.a. Frankrijk, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk) deelnemen. Dit voorziet in een actief optreden van de deel

nemende landen tegen de illegale handel in massavernietigingswapens en hun 

overbrengingsmiddelen, zoals raketten. Begonnen wordt met een beperkte groep 

landen, maar voor het uiteindelijke welslagen van het initiatief is verbreding naar 

andere relevante landen wenselijk. Dit laatste geldt ook voor een ander initiatief, 

dat gericht is op internationale aanvaarding van een gedragscode m.b.t. ballisti

sche raketten. Nederland speelt bij de ontwikkeling van dit initiatief een belang

rijke rol, zoals blijkt uit de naam van het document waarvoor nu brede internatio

nale steun getracht wordt te verwerven: de "The Hague Code of Conduct". 

Deze actieve Nederlandse rol op het vlak van non-proliferatie en de controle van 

wapenexport stemt overeen met het traditionele belang dat Nederland aan deze 

onderwerpen toekent. Maar die rol is ook een uiting van de overtuiging van de 

Nederlandse regering dat voortgaande en versterkte samenwerking tussen Europa 

en de VS de noodzakelijke basis vormt voor de stevige en duurzame internationale 

ordening waarnaar zij streeft. 

Mr. J.G. de Hoop Scheffer is minister van Buitenlandse Zaken, met ingang van 1 januari 2004 

is hij secretaris-generaal van de NAVO. 
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