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R  BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 april 2011 

Graag bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Defensie, mijn 
reactie aan op de motie van de leden van Driel, Vliegenthart, Böhler, Van 
Kappen, Kox en Koffeman (32500-V, letter H) ingediend tijdens het 
beleidsdebat over het Strategisch Concept van de NAVO op 15 februari jl., 
met de oproep om aan te geven wat de Nederlandse regering zich 
voorneemt te doen om tot terugdringing van kernwapens te komen. 

Tijdens het debat in uw Kamer, waar deze motie werd ingediend, heb ik 
aangegeven dat ik deze motie opvat als ondersteuning van het beleid dat 
de Nederlandse regering tot nu toe voert. De inhoud van de motie Van 
Velzen-Azough (32123 V, nr. 86) uit de Tweede Kamer is voor de regering 
nog steeds richtinggevend voor het beleid op het gebied van kernontwa-
pening. Het moet gaan om het uiteindelijke doel van een kernwapenvrije 
wereld, en niet alleen om tactische kernwapens in Europa. 

De regering wil zich voor dit doel inzetten en is tegelijkertijd realistisch. 
Zorgvuldigheid gaat boven snelheid bij kernontwapening. Het gaat 
immers om fundamentele politieke en militaire beslissingen die onze 
veiligheid en die van partners direct raken. Ontwapening zal dan ook 
gezamenlijk stap voor stap, fase na fase moeten gebeuren om daadwer-
kelijk een kernwapenvrije wereld te kunnen bereiken. Mijn inzet voor deze 
stappen richt zich op de drieslag van non-proliferatie, wapenbeheersing 
en ontwapening. Een kernwapenvrij Europa kan één van die stappen op 
weg naar een kernwapenvrije wereld zijn, maar is voor de regering geen 
doel op zich. Elke reductie en/of terugtrekking van kernwapens met een 
NAVO-taak in Europa moet in NAVO-kader worden overeengekomen en in 
het teken staan van wederzijdse ontwapening en van het streven naar een 
kernwapenvrije wereld. 
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Deze inzet van de Nederlandse regering betekent concreet: 
• Tijdens de discussies in de NAVO zal Nederland zich ervoor inzetten 

om de voortgang op de onderwerpen non-proliferatie, wapenbeheer-
sing en ontwapening te behouden en (waar mogelijk) te vergroten; 

• Nederland zal in de NAVO een actieve rol spelen in het opstellen van 
de Defence & Deterrence Posture Review, die zal moeten leiden tot een 
adequate mix van middelen, zowel offensief en defensief als conventi-
oneel en nucleair. De uitkomst van deze review zou aanknopingspun-
ten kunnen bieden voor nadere (ontwapenings)onderhandelingen 
tussen de VS en Rusland, waarbij mogelijk ook substrategische 
kernwapens, conventionele wapenbeheersing en raketverdediging aan 
de orde zullen komen; 

• In de Ontwapeningsconfererentie in Genève blijft Nederland aandrin-
gen op onderhandelingen over het verdrag tot het stopzetten van de 
vervaardiging van splijtstof voor kernwapens (FMCT). Dit verdrag dient 
als één van de randvoorwaarden voor de verdere afbouw van 
nucleaire arsenalen door de verdere productie van splijtsof voor 
kernwapens aan banden te leggen; 

• De ministers van Buitenlandse Zaken van Japan en Australië namen 
vorig jaar het initiatief om met een kleine groep landen te werken aan 
het uitwerken van het actieplan van de Toetsingsconferentie van het 
Non-proliferatie Verdrag (NPV). Nederland speelt een actieve rol in 
deze groep die zich inzet voor voortgang op de NPV agenda door de 
wederzijdse versterking van ontwapening en non-proliferatie te 
benadrukken. Op 30 april aanstaande zal ik in dit kader deelnemen aan 
een ministeriële bijeenkomst in Berlijn. 

Deze inzet van de Nederlandse regering ten aanzien van non-proliferatie 
en ontwapening vindt plaats op meerdere niveaus, waarbij het NPV de 
basis blijft. Ontwapening en non-proliferatie, evenals het recht op 
vreedzaam gebruik van kernenergie verdienen onze volle aandacht, zodat 
er bij de volgende Toetsingsconferentie in 2015 concrete resultaten zullen 
kunnen worden bereikt. 

Tenslotte bericht ik u, in reactie op de vraag van het Eerste Kamerlid 
Böhler, dat de inhoud van de motie van Velzen-Azough is overgebracht 
aan de Amerikaanse regering. 

Mijn inzet voor de NAVO ministeriële in Berlijn op 14 en 15 april baseer ik 
op deze brief en de geannoteerde agenda die uw Kamer separaat ontving. 
Ik zend een afschrift van deze brief aan de Tweede Kamer. 

De minister van Buitenlandse Zaken,
U. Rosenthal

Eerste Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500 V, R 2


