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Veel wordt de laatste tijd geschreven over wa
penbeheersingsonderhandelingen die niet plaats
vinden. Er bestaat evenwel nog een internationa
le ontmoetingsplaats waar over wapenbeheersing 
en - zelfs - ontwapening wordt gesproken: de Ge
neefse Ontwapeningsconferentie die in de wan
del, de Franse en Engelse benaming volgend, CD 

wordt genoemd. 
De CD is een wat eigenaardig orgaan. Het lid

maatschap is noch universeel van aard, zoals van 
de Verenigde Naties, noch regionaal bepaald 
zoals van de Europese Ontwapenings Conferéntie 
in Stockholm en ook niet afhankelijk van lid
maatschap van één van de militaire bondgenoot
schappen, zoals in het geval van de Weense MB
FR-onderhandelingen over troepenvermindering 
in Europa. De CD is een min of meer representa
tieve, redelijk evenwichtig samengestelde club 
van 40 landen die zijn beslissingen, ook over zijn 
eigen samenstelling eensgezind - met 'consensus' 
- neemt. De voorlopers van de huidige CD hebben 
in het verleden het Verdrag inzake Niet-versprei
ding van Kernwapens, het Biologische Wapens 
Verdrag en het Verdrag inzake geofysische oor
logvoering voortgebracht. Nederland is lid van 
de CD respectievelijk van zijn voorgangers sinds 

I969· 
De 'tijdgeest', merkbaar in het afbreken van de 

rechtstreekse gesprekken tussen de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie over kernwapens, an-

ti-satelliet wapens, conventionele wapens, vloot· 
bewegingen en ook over chemische wapens, heeft 
ook de onderhandelingen in de CD niet onbeïn· ~ 
vloed gelaten. De - zelfs jaarlijks intensievere - \ 
onderhandelingen in de CD over een totaalverbod 
van chemische wapens en vernietiging van de 
bestaande voorraden zijn in deze slechte con· 
junctuur evenwel overeind gebleven, ook al zijn 
de inhoudelijke tegenstellingen hier en daar wel 
groter geworden. 

Chemische wapens scoren vanouds laag in 
populariteit. In I876 schreef Alfred Nobel, 
Zweeds industrieel, uitvinder van het dynamiet 
en insteller van de naar hem genoemde prijzen: 
'I should like to invent a substance or a machine 
with such terrible power ofmass destruction that 
war would thereby be made impossible for ever', 
Voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoor
log, ' the war to end all wars', bleek dit wapen 
echter alweer niet het middel dat zo verschrik· 
kelijk was dat het door afschrikking aan het ver· 
schijnsel 'oorlog' een einde zou maken. 

Het wapen wekte wel allerwege afschuw door 
het gruwelijke effect ervan - vooral de voor het 
leven getekende overlevenden droegen dit uit 
op de onbeschermde soldaten in de loopgraven 
en, als de wind van richting veranderde, op de 
argeloze Belgische en Noord-Franse burgerbe. 
volking. De militaire uitwerking op de tegenstan· • 
der verminderde al snel toen deze de beschikking 
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kreeg over gasmaskers en beschermende kleding. van Italië in Abessinië. Na de Tweede Wereld-

Wat overbleef was een wapen dat uiterst geschikt 
is voor een verrassingsaanval - het is in zijn mo
dernste vorm, het zenuwgas, onzichtbaar, reuk
loos en zeer dodelijk - en dat overigens geschikt 
is om de vijand ernstig te belemmeren in zijn be
wegingsvrijheid. Chemische wapens verwezenlij 
ken hun uitwerking over een verhoudingsgewijs, 

I vergeleken met conventionele wapens, grote op
pervlakte. Militair blijft ook nu nog de afhanke
lijkheid van de windrichting een nadeel. 

In de arsenalen van technologisch hoogont
wikkelde landen nemen chemische wapens een 
plaats in tussen conventionele en kernwapens. 
Officieel staan zij, tezamen met biologische en 
kernwapens, te boek als massavernietigingswa
pens. Het is moeilijk te zeggen of de inzet van 
chemische wapens in een Oost-West conflict ook 
inderdaad zou worden ervaren als een stap in de 
richting van overschrijding van de nucleaire 
drempel. Bestudering ' van de militaire doctrines 
van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie wijst 
veeleer op een rol vroeg in de conventionele be
ginfase van een conflict. 

Nadelen tellen niet 

Helaas tellen de militaire nadelen van chemische 
wapens nauwelijks in conflicten waar bijvoor
beeld aanvallen op onbeschermde (geen speciale 
beschermende uitrusting) vijandige soldaten of 
het uitoefenen van terreur op en uitroeiing van 
bepaalde bevolkingsgroepen het oogmerk is. In 
de Tweede Wereldoorlog zag Hitler af van ge
bruik van het wapen, wellicht omdat hij er zelf 
in de Eerste Wereldoorlog door was verwond of 
waarschijnlijk, omdat hij retaliatie, betaling met 
gelijke munt, van de geallieerden vreesde. 

In de jaren dertig evenwel schroomde Japan 
I niet voor gebruik van chemische wapens in en 

tegen China en werden ze gebruikt bij de agressie 

oorlog was sprake van betrouwbare berichten 
over gebruik door Egypte bij ondersteuning van 
de Republikeinse tegen de Royalistische troepen 
in Noord-Jemen. De Reagan-regering houdt 
reeds jaren staande dat de Sovjet-Unie en haar 
Vietnamese en Laotiaanse bondgenoten zich 
schuldig maken aan het gebruik van een ver
scheidenheid van chemische wapens (zoals my
co toxines in de vorm van 'gele regen') in respec
tievelijk Afghanistan, Laos en Cambodja. De 
Sovjet-Unie pareert deze aantijgingen veelal met 
de tegenbeschuldiging dat Amerika chemische 
wapens gebruikte in de strijd in Vietnam, daarbij 
doelend op het gebruik van ontbladeringsmid
delen zoals 'agent orange'. 

Het meest actueel tenslotte is het in een rap
port van een onderzoeksteam van de Verenigde 
Naties bevestigde gebruik van mosterd- en ze
nuwgas tegen Iraanse troepen in het conflict tus
sen Irak en Iran. Irak ontkent. De VN-deskun
digen hebben het gebruik slechts achteraf kunnen 
vaststellen. Er ontbreekt dus een onpartijdige ar
biter die iemand (Irak?) als de schuldige mag 
aanwijzen. De dader ligt, met de slachtoffers, op 
het kerkhof. 

Het chemische wapen lijkt derhalve bezig te 
zijn een reputatie te vestigen als 'the poor man's 
nuclear weapon'. 

Het is dan ook wenselijk dat niet alleen de VS en 
de Sovjet-Unie over chemische ontwapening on
derhandelen maar dat de Derde Wereld meebe
slist, zoals in de CD gebeurt. Ook al geschiedt deze 
participatie op enigszins selectieve basis tenge
volge van het beperkte lidmaatschap van de CD, 

zodat bijvoorbeeld Iran wel meepraat maar Irak 
niet. En ook al vergemakkelijkt het grotere aantal 
deelnemers de onderhandelingen niet, want niet 
alleen geldt 'zoveel hoofden zoveel zinnen', maar 
ook hebben de Verenigde Staten en de Sovjet-
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Unie eigenlijk niet zo'n boodschap aan al die be

moeienis van derden. 
Dit wijdere belang neemt evenwel niet weg dat 

de grootste bestaande voorraden zich in handen 
van de Verenigde Staten en - volgens uiteenlo
pende Westelijke gegevens vooral - de Sovjet
U nie, bevinden. Deze tezamen met nog enkele 
mogelijke 'kleintjes', moeten het in het kader van 
een verdrag over volledige chemische ontwape
ning eens worden over de vernietiging van deze 
voorraden en vernietiging van hun produktie-in
stallaties. 

Een tweede groep meest betrokkenen word t 
gevormd door de landen met een hoogontwik
kelde chemische industrie, zowel als producent en 
leverancier van tussen- of eindprodukten van che
mische wapens, die normaal een civiele bestem
ming hebben, als in hun hoedanigheid van pro
ducent en leverancier van technologie voor vervaar
diging van chemische wapens. 

Tenslotte is er dan de eerdergenoemde groep 
van landen die een potentieel belang hebben het
zij als gebruiker hetzij als slachtoffer. 

Onderhandelingen 

Hoe staat het er nu voor met die onderhandelin
gen die onderhand zo'n vijftien jaar voortgaan. 
Een van de eerste beslissende momenten in een 
verdrag over chemische ontwapening komt kort 
na de inwerkingtreding ervan, wanneer alle par
tijen moeten verklaren, 'notificeren', of ze al dan 
niet chemische wapens bezitten en zo ja hoeveel 
van wat. De huidige internationale verhoudingen 
willen dat men de ander niet op zijn antwoord 
hoeft te geloven. De Sovjet-Unie kan trachten 
zich in de open westerse maatschappij op uiteen
lopende manieren zekerheid te verschaffen over 
het waarheidsgehalte van een antwoord van een 
westers land. Een westers land kan dat in het ge
val van chemische wapens, waar satellietcontrole 

geen uitkomst biedt, in een gesloten samenleving 

vrijwel uitsluitend bereiken door inspectie ter 
plaatse. 

Een land dat meent te beschikken over beo 
paalde schaarse 'inlichtingen' over voorraden 
van een ander kan met zo'n inspectie deze inlich· 
tingen verifiëren. Indien die ander een grootbe· 
zitter is, zoals de Sovjet-Unie, moet die wel heb· 
ben aangegeven wáár hij hoeveel van wat heeft 
liggen, anders kan degene die over schaarse in· 
lichtingen meent te beschikken deze nog niet 
toetsen aan de mededeling van de ander omtrent 
hoeveel en wat. De schaarse inlichtingen die met 
spionage worden verkregen zullen immers vaak 
meer duidelijkheid geven over een lokatie waar 
'verdachte' opslag plaatsvindt dan over totale 
hoeveelheden van bepaalde chemische wapens en 
hun specifieke chemische inhoud. 

Probleem is daarbij dat vanaf het moment van 
'notificatie' van de lokatie een gegeven wordt 
prijs gegeven dat in oorlogstijd een militair doel 
kan opleveren. De Sovjet-Unie, maar ook ande· 
ren, zijn daarom slechts bereid lokaties van delen 
van hun voorraden mondjesmaat te verstrekken 
in een tempo dat overeenkomt met de daadwer
kelijke vernietiging ervan (het totale vernieti· 
gingsproces zal zo'n acht jaar in beslag nemen). 

De Verenigde Staten evenwel vinden dat ze 
dan te lang moeten wachten op een mogelijkheid 
om de informatie van de Sovjet-Unie over de to· 
taliteit van haar voorraden te verifiëren; zij wil· 
len voordat ze zelf iets gaan vernietigen zo groot 
mogelijke zekerheid of de andere supermogend. 
heid niet jokt en iets probeert achter te houden 
wat later van militair belang kan zijn. Een ver· 
gelijkbaar probleem doet zich voor in de MBFR· 

onderhandelingen in Wenen over vermindering 
van troepensterkte in Midden-Europa en draagt 
daar reeds jaren bij tot stagnatie. Over dit be
langrijke verdragsaspeet waar de Verenigde Sta· 
ten en de Sovjet-Unie van mening verschillen is 
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met name de afgelopen zomer uitvoerig onder

handeld zonder zichtbaar resultaat. 

Zekerheid, althans voldoende vertrouwen, dat 
alle aanwezige voorraden zullen worden vernie

tigd is op zich onvoldoende. Daarnaast moet het 
vertrouwen bestaan dat het procédé voor vernie
tiging geen achterdeurtjes verbergt waardoor 

militair belangrijke hoeveelheden 'lekken' en op
nieuw een offensieve bestemming krijgen. Als een 
lichtpunt kan het worden beschouwd dat de Sov
jet-Unie in het voorjaar van 1984 de door alle 
westelijke landen voor dat vertrouwen noodza
kelijk geachte permanente internationale inspec
tie ter plaatse van de vernietiging aanvaardde. 

Een complicerend gegeven wordt gevormd 
door de wens van de Sovjet-Unie van bepaalde 
voorraden de chemische inhoud, bijv. fosgeen , 
aan te wenden, te 'converteren', voor gebruik in 
de civiele chemische industrie voor 'vreedzame 
doeleinden', bijvoorbeeld voor de produktie van 
wasteiltjes, eierdoppen, tramstoeltjes e.d. Of
schoon de hier beschreven handeling bepaald in
gewikkelder is dan het vermaken van oude gor
dijnen voor de nieuwe woning menen de Sovjets 
hiertoe om economische redenen de vrijheid te 
moeten hebben. Nederland heeft daarentegen in 
het verleden bepleit dat hiervan, in het verdrags
belang, geheel zou moeten worden afgezien, om
dat 'conversie' een mogelijke heimelijke ontsnap
pingsroute voor chemische wapens opent, die 
weer met een aparte verificatieregeling zou moe
ten worden afgedekt. 

Installaties 

Een tamelijk onontgonnen gebied betreft de 
vraag wat er precies moet gebeuren met de in
stallaties waar chemische wapens worden 'gepro
duceerd' . Aan de orde zijn daarbij een aantal 
verschillende activiteiten. Een belangrijke han-

deling bestaat uit het 'mengen' van op zich min

der schadelijke chemische stoffen tot het giftige, 
militair interessante, eind produkt. 

Dit moet in het verdrag op afdoende wijze ver
boden worden. Uiteraard moet ook gekeken wor

den naar de fabrieken waar de verspreidingsmid
delen, de eigenlijke munitie, worden vervaardigd 
waarbij zich echter, bijvoorbeeld voor wat betreft 

sommige granaten, het probleem voordoet dat 
deze voor verschillende vulling, dus ook conven
tionele explosieve en soms zelfs nucleaire, vulling 
geschikt zijn. De produktie van de munitie kan 
op zich dus niet uitsluitend in het kader van een 
chemisch wapen verdrag verboden worden. 

Minder twijfelachtig zal het lot moeten zijn 
van installaties waar munitie met chemische ge
vechtsstoffen gevuld wordt. Deze moeten geëli
mineerd worden. Zelfs voor de installaties die on
betwist een vijandig doel dienen doet zich echter 
de vraag voor of deze, zoals door de Amerikanen 
in beginsel bepleit, met de grond gelijk moeten 
worden gemaakt, of dat ze, zoals door anderen 
bepleit, na ontmanteling en ontgifting, ten dele 
weer voor legitieme doeleinden gebruikt zouden 
kunnen worden. Ook hier dus de vraag of om 
economische redenen 'conversie' onder het ver
drag toelaatbaar zou moeten zijn. 

De vraag hoe ontmanteling en vernietiging of 
conversie van produktiefaciliteiten gecontroleerd 
zou moeten worden is nog nauwelijks in de on
derhandelingen aan de orde geweest. De Ameri
kanen staan gebruik van een combinatie van lijfe
lijke internationale inspecties en controle door in
strumenten voor. 

Veronderstellen wij even, ten behoeve van vol
tooiing van een samenvattend beeld, hoe het ver
drag eruit zou moeten zien, dat voor de voor
gaande aspecten een bevredigende regeling zou 
worden overeengekomen, dan blijft nog een heel 
apart hoofdstuk ter discussie over, zonder welks 
oplossing overeenstemming over een chemische 
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wapens verbod slecht denkbaar is. Ik doel hierbij 

op de overblijvende capaciteit om chemische 
strijdgassen of componenten daarvan te produ
ceren, gebruik makend van chemische fabrieken 
die te boek staan als 'civiel' . 

Ten eerste moet daarbij worden gedacht aan 
fabrieken waar dagelijks zogenaamde 'sleutel
voorlopers' van chemische strijdgassen worden 

geproduceerd met het oog op hun gebruik voor 
zeer legitieme doeleinden, bijvoorbeeld in de 
landbouw. Eveneens moet echter een oogje in het 
zeil worden gehouden in die fabrieken waar voor
alsnog geen voor oorlogvoering relevante activi
teiten plaatsvinden, doch die in een handomdraai 
voor zulke doeleinden kunnen worden omgescha
keld. 

Tenslotte is een omschrijving van een zelfs 
maar grove probleemstelling niet volledig zonder 
te wijzen op de noodzaak van en de controverses 
rondom een vangnet-regeling. Aangezien perfec
tie in de oplossing van de eerdergeschetste pro
blemen mogelijk noch wenselijk is - 'the best is 
the enemy of the good' - bestaat behoefte aan een 
regeling om klaarheid te verschaffen in geval van 
twijfels aan naleving van ongeacht welke bepa
ling van het verdrag. 

Lang is onderhandeld over een procedure 
waarbij een staat die bijvoorbeeld op grond van 
spionage of via satellieten een boos vermoeden 
ontwikkelt omtrent een activiteit op het grond
gebied van een andere staat deze kan uitdagen 
om op de met wantrouwen omringde plek een 
internationaal inspectieteam toe te laten. De 'uit
dagende' staat zou zo'n uitdaging tegenover de 
'gedaagde' moeten onderbouwen met een deug
delijke uiteenzetting van de gegevens waarop de
ze zijn vermoeden grondvest. De gedaagde staat 
zou het inspectieteam in beginsel toegang moeten 
verlenen tenzij deze een beroep doet op nationale 
veiligheidsbelangen van de allerhoogste orde die 
aan zo'n inspectie in de weg zouden staan. 

De Amerikaanse benadering is sinds indiening 

van het vs-ontwerpverdrag in het voorjaar van 
1984 een andere. Op twee wezenlijke punten ver· 
schilt deze van de eerder omschreven procedure. 
Er hoeven door de uitdager ten eerste geen re· 
denen voor zijn vermoeden aangegeven te wor· 
den. Het voordeel hiervan zou zijn dat de ver· 
zoekende staat zijn informatiebronnen niet hoeft 
prijs te geven ofin gevaar te brengen. Ten tweede 
kan de geadresseerde staat niet weigeren. De toe· 
gang moet onmiddellijk verleend worden. 

De Amerikanen noemen dit met een fijn his· 
torisch gevoel (men vergelijke het 'open skies' 
voorstel van Eisenhower dat het Sovjet-lucht
ruim moest openen voor Amerikaanse spionage. 
toestellen zoals de U-2, waarvan de vs het mo· 
nopolie bezat) 'open invitation' . De Sovjet-Unie 
met haar traditionele fixatie op geheimhouding 
waarin zij, ook in haar interne verhoudingen, een 
deel van haar kracht zoekt, laat geen gelegenheid 
ongebruikt om over dit Amerikaanse voorstel in 
het bijzonder moord en brand te roepen. 

Fors wantrouwen 

In het voorgaande heb ik de voornaamste hin· 
dernissen in de onderhandelingen over de uit· 
banning van chemische wapens aangegeven. In 
welk kader zouden deze obstakels uit de weg kun
nen worden geruimd en welke middelen zouden 
daarvoor kunnen worden aangedragen? Eenvou· 
dig wachten tot de sfeer van wederzijdse wan· 
trouwen opklaart? Zolang kunnen de herbewa· 
peningsplannen van de Verenigde Staten waar· 
schijnlijk niet wachten, waardoor de weg van 
chemische ontwapening volledig zou kunnen 
worden afgesneden. Indien de totstandkoming 
van een verdrag binnen enkele jaren wenselijk is, 
moet met het gegeven van een fors wederzijdse 
wantrouwen van de Verenigde Staten en de Sov· 
jet-Unie nopens elkaars bedoelingen bij het op· 
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stellen van de verdragsbepalingen rekening wor

den gehouden. 
Het vertrouwen in de naleving van het verdrag 

moet een neerslag zijn van alle verdragsbepalin
gen tezamen. Uit ingewikkeldheid van het che
mische wapen complex en de verwevenheid met 
de vreedzame chemische industrie volgt dat het 
onmogelijk is ontdekking van bedrog volledig te 
verzekeren. We zijn slechts in staat en moeten er 
derhalve naar streven verdragsschending heel 
onaantrekkelijk te maken. 

Voor de notificaties van voorraden betekent 
dit dat de onderhandelende partijen zich moeten 
afvragen of het verkrijgen van een verifieerbaar 
overzicht van alle voorraden ineens (de zgn. 
'data base' ) noodzakelijk is, of dat een geleidelijk 
groeiende vertrouwensbasis, te beginnen met de 
modernste meest gevaarlijke wapens, aanvaard
baar is. De grote investeringen die voor milieu
en mensveilige vernietiging van voorraden en 
produktieinstallaties moeten worden gedaan no
pen er toe de noodzaak van vertrouwen in de 
naleving van het verdrag niet te licht te nemen. 
Deze investeringen dienen evenwel op zich te 
worden afgewogen tegen de sociale en econo
mische kosten van een chemische bewapenings
wedloop. 

Ten aanzien van het probleem van de conver
sie van chemische strijdgassen voor vreedzame 
doeleinden vergt een redelijke eis van vertrouwen 
dat deze geen oncontroleerbare ontsnappingsweg 
opent voor de gevaarlijkste stoffen, ook al zou 
hier een economisch voordeel te behalen zijn. 
Dergelijke voordelen, indien al aangetoond, moe
ten evenzeer worden afgewogen tegen de prijs 
van het verder uitblijven van een verdrag. Tegen 
toelaatbaarheid van conversie in uitzonderlijke 
en aannemelijk gemaakte gevallen hoeft geen be
zwaar te zijn mits daartegenover de bereidheid 
tot aanvaarding van adequate controle op het 
slot op deze achterdeur bestaat. 

Bij de kwestie betreffende de vangnetregeling 

dient men zich goed te realiseren dat het on
waarschijnlijk is dat hetzij met de ene hetzij met 
de andere procedure ooit een geval van ontdui
king van de materiële verdragsbepalingen aan 
het licht zal worden gebracht. Heeft een land ge
jokt of gefopt dan zal dit land de wereld hier
omtrent niet middels een internationale inspectie 
de bevestiging willen verschaffen. Een regeling in 
dit kader kan slechts dienen om schending van 
het verdrag af te schrikken. Is dat niet gelukt en 
rijst daarover een vermoeden, dan leidt in het 
Amerikaanse systeem een weigering van toelating 
van een inspectieteam automatisch tot verdrags
schending van het weigerende land; het verdrag 
staat zo'n weigering immers in het geheel niet toe. 

Het voor de mal gehouden land hoeft dan niet 
meer te trachten deze situatie voor de wereld te 
bewijzen, het kan de weigering van de boosdoe
ner inroepen en zich van de verdragsbanden be
vrijden. In het andere geval kan dit land in wezen 
hetzelfde maar de bewijslast is dan voor het be
schuldigende land zelf. Naar mag worden aan
genomen zullen betrokken landen evenwel ge
heime besprekingen benutten om het publiekelijk 
niet zover te laten komen. De kracht van het 
Amerikaanse voorstel ligt vooral in het feit dat 
het impliceert dat ook de vs bereid zijn de theo
retische mogelijkheid van internationale inspectie 
overal op Amerikaans grondgebied te aanvaar
den. 

Europa 

Chemische wapens zijn bestemd om op het slag
veld gebruikt te worden. De grootste voorraden 
chemische wapens, waarschijnlijk in de eerste 
plaats die van de Sovjet-Unie maar ook de voor
raden van de Verenigde Staten, zijn derhalve 
bestemd om in een conflict in Europa te worden 
gebruikt. De Europese landen hebben dan ook 
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een bijzonder belang bij een verdrag dat het uit men met de voortgaande Sovjetrussische produk. 

'925 stammende gebruiksverbod (Protocol van 
Genève) aanvult met een verbod op de ontwik
keling en produktie en een regeling voor de ver
nietiging van bestaande voorraden. Intensieve 
consultaties tussen de Europese NAvo-leden en de 
vs zijn nodig om dit belang in de Amerikaanse 
onderhandelingspositie te doen verdisconteren. 

Minister Van den Broek van Buitenlandse Za
ken heeft bij herhaling verklaard dat Nederland 
niet het oogmerk heeft chemische wapens op zijn 
grondgebied toe te laten of de Nederlandse strijd
krachten er op enige wijze mee uit te rusten. In 
de Bondsrepubliek staat de publieke opinie zeer 
kritisch tegenover stationering van chemische 
wapens in de Bondsrepubliek (de vs houden voor
raden aan in de BRD). De regering van de vs oe
fent al jaren druk uit op het Congres om hervat
ting van de produktie van chemische wapens na 
een door de vs eenzijdig in acht genomen pauze 
van '5 jaar, goed te keuren. Hervatting van de 
produktie zou de onderhandelingen over een ver
drag op zijn minst aanzienlijk vertragen. Tëza-

tie (sommige bronnen schatten chemische wa· 
pens op 30% van de totale munitievoorraad in 
de Sovjet-Unie) zou dit ook het verkeerde signaal 
geven aan potentiële gebruikers in de derde we· 
reld . 

De verdragsonderhandelingen verdienen dus 
de hoogste prioriteit. Daarin dienen, gelet op de 
complexiteit van het chemische gebeuren, beo 
paalde risico's voor lief te worden genomen; 
onaanvaardbare veiligheidsrisico's moeten af· 
doende worden afgedekt. 

Het Europees belang bij het uitschakelen van 
een ook voor de burgerbevolking zeer bedreigend 
element in het wapenarsenaal van de Sovjet-Unie 
wettigt een opstelling tegenover het verdrag die 
redelijke zekerheid nu verkiest boven 'quasi ab· 
solute' zekerheid in een op onzekere afstand ge· 
legen toekomst die wellicht zelfs nooit werkelijk. 
heid zal worden. 

September /904 
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