DE CHEMISCHE WAPENS CONVENTIE
Uitdagingen voor een ontwapeningsregime

door

Dr. Jean Pascal ZANDERS
Stockholm International Peace Research Institute

INLEIDING

De Chemische Wapens Conventie (CWC) is een uniek akkoord. Zij is het meest
omvattend ontwapeningsverdrag dat ooit ondertekend werd. De CWC bezit
uitgebreide verificatieprocedures en legt staten bepaalde gedragsregels op in zowel
oorlog als vrede. De Conventie tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de
aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de
vernietiging van deze wapens werd op 13 januari 1993 te Parijs geopend voor
ondertekening.1 Zij trad op 29 april 1997 in werking, 180 dagen nadat Hongarije
op 31 oktober van vorig jaar de noodzakelijke 65ste ratificatie bij de Verenigde
Naties had neergelegd. Op de dag van de inwerkingtreding hadden 165 staten de
conventie ondertekend en 88 haar geratificeerd.

De algemene doelstellingen van de CWC zijn het beletten van de mogelijkheid tot
chemische oorlogvoering en de vernietiging van bestaande voorraden met
chemische wapens (CW). Verdragspartijen kunnen bijgevolg nooit en onder geen
enkele omstandigheid militaire voorbereidingen voor offensieve scheikundige
oorlogvoering ondernemen. Hierdoor ontzeggen ze zichzelf zelfs de optie van
soortgelijke afschrikking of vergelding. Dit plaatst hen voor een moeilijke opgave.
Immers, één van de kernfuncties van een staat is zelfbehoud, met andere woorden
het vrijwaren van de territoriale integriteit tegen agressie van buitenaf.
De ingewortelde existentiële angst die een staat ondervindt betekent dat geen
regering kwetsbaarheid vrijwillig zal aanvaarden. Doorheen de geschiedenis
steunden staten hiervoor op het principe van de zelfredzaamheid.
Zelfs na de Tweede Wereldoorlog konden de Verenigde Naties ondanks de
aanvankelijke aanzet tot collectieve veiligheid dit principe niet volledig verdrijven.
De dreiging van een veto door één van de vijf permanente leden zorgt ervoor dat
geen enkele staat zeker kan zijn dat de Veiligheidsraad zal instaan voor zijn
veiligheid ondanks Artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties.
Met andere woorden, onder de CWC verzaken de verdragspartijen bewust en
vrijwillig aan een volledige klasse wapens en aanvaarden bijgevolg dat zij hun
militaire veiligheid op andere wijzen kunnen vrijwaren of, in het slechtste geval,
herstellen.
Hoewel de CWC streeft naar universaliteit, zijn op het moment van de
inwerkingtreding niet alle landen verdragspartij. Sinds de Eerste Wereldoorlog
hebben diverse landen een scheikundig arsenaal uitgebouwd om een aanval met
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dergelijke middelen op soortgelijke wijze te kunnen beantwoorden of om een grote
lacune in een ander onderdeel van de militaire veiligheid op te vangen.
Ook vandaag blijven daarom sommige regimes in onstabiele regio’s geïnteresseerd
in CW.
Hoewel scheikundige strijdmiddelen niet de doeltreffendste
slagveldwapens zijn, kunnen ze niettemin ganse bevolkingsgroepen terroriseren en
regeringen nopen tot preëmptieve aanvallen tegen productie- en opslagplaatsen
voor CW. Het vermoeden van een chemisch arsenaal bij een tegenstander
verhoogt bijgevolg de reeds bestaande toestand van crisisinstabiliteit.
Daarenboven ondervinden samenlevingen een chemische dreiging vanwege niet
statelijke actoren, zoals terroristische en criminele organisaties. De kracht van
het ontwapeningsregime van de CWC als instrument van de internationale
veiligheid zal in hoge mate afhangen van soepelheid waarmee het verdrag
dergelijke en andere uitdagingen zal weten op te vangen.

1. Veiligheidsuitdagingen voor een staat

Wapenbeheersing of ontwapening vormen een onderdeel van de
veiligheidsstrategieën gericht op de vermindering van externe dreigingen en het
verhogen van stabiliteit.2 In het eerste geval komen de partijen overeen een
bepaalde wapenklasse op een zeker numeriek plafond te bevriezen, dat hoger of
lager kan liggen dan op het moment van de toetreding. Bij ontwapening gaan de
contractanten akkoord de klasse wapens tot nul te herleiden.
Bij wapenbeheersing of ontwapening staat de collectieve actie van twee of
meerdere partijen voorop, waarbij deze de mening delen dat het wederzijds
inperken van militaire capaciteit hun veiligheid in grotere mate bevordert dan het
verder zetten van een unilaterale politiek, zoals bewapening.
Een dergelijke keuze is vandaag nog altijd niet vanzelfsprekend.
Doordat regeringen nooit vrijwillig kwetsbaarheid aanvaarden, pogen ze in vele
gevallen hun militaire slagkracht te behouden of zelfs te vergroten. Echter, in die
zoektocht naar het vrijwaren van het nationale belang zullen ze grotere
onveiligheid ervaren als gevolg van de reactie van andere staten op hun eigen
veiligheidsdilemma. Anders gesteld, indien één staat poogt zijn veiligheid te
maximaliseren, zal dit een weerslag hebben op de veiligheid van andere staten en
aanleiding geven tot aangepaste maatregelen. Staten mogen dus misschien
soeverein zijn in hun besluitvorming en keuze van veiligheidsstrategieën, zij
blijven niettemin beperkt door hun omgeving en ondergaan de invloeden van
andere staten. De dynamiek schijnt slechts in één richting te werken, namelijk
deze van steeds toenemende niveaus van kwalitatieve of kwantitatieve
bewapening. Unilaterale stappen tot ontwapening lijken geen gelijkaardige
tegemoetkomingen vanwege de tegenstrevers of bevriende staten uit te lokken.3
Een mogelijke verklaring is de noodzaak om de paraatheid te vrijwaren ten
aanzien van alle mogelijke vijanden en niet juist één enkele staat.
Een andere uitleg is de onmogelijkheid voor een buitenstaander om zich ten volle
te
vergewissen
van
de
uitvoering
van
de
beleidsverklaring.4
Een dergelijke perceptie van het internationale systeem maakt internationale
samenwerking problematisch.
Het veiligheidsdilemma kan bijgevolg een
belangrijke hindernis zijn op de weg naar wapenbeheersing of ontwapening.
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Een wapenbeheersings- of ontwapeningsakkoord zal bijgevolg een afdoende
antwoord op deze fundamentele kwestie moeten geven indien het een effectief
verdragsregime wil vestigen.

Uit deze overwegingen volgt dat een staat nooit totale veiligheid kan bereiken.
Omdat een staat weinig of geen invloed heeft op andere actoren in de
internationale arena zal hij altijd het hoofd moeten bieden aan een waaier aan
uitdagingen. Met andere woorden, een staat zal altijd aankijken tegen een
‘veiligheidsdeficit’. Ongeacht de militaire voorbereidingen, hij zal nooit een
antwoord kunnen bieden op alle veiligheidsuitdagingen waarvoor hij zich gesteld
ziet.
Het verwerven van een niet-conventioneel vermogen verklaart men vaak in
termen van afschrikking. Het veiligheidsdeficit, dat een uitdrukking is van de
subjectieve ervaring van de externe dreiging, kan in feite een veel belangrijker
aanleiding zijn. Zo bijvoorbeeld, toen de Verenigde Staten tegen het einde van de
veertiger jaren de eerste stappen ondernamen om een offensieve capaciteit met de
toen nieuwe zenuwagentia te verwerven was dit niet in respons tot een specifieke
chemische dreiging vanwege de Sovjet-Unie. Veel eerder beëindigde de eerste
explosie van een Sovjet-atoombom in 1949 het Amerikaanse nucleaire monopolie.
De gebeurtenis gaf aanleiding tot een algemene herziening van het
veiligheidsbeleid. Na de Tweede Wereldoorlog had de Truman-Administratie een
afschrikkingsdoctrine aangenomen die bestond uit de massale vergelding van
eender welke Sovjet-agressie. De nieuwe CW kregen een rol van afschrikking door
ontzegging toegewezen tegen het numerieke overwicht aan manschappen en tanks
van het Sovjet-blok. Zij dienden bijgevolg niet om te verhinderen dat de SovjetUnie zou overgaan tot niet-conventionele oorlogvoering na het uitbreken van
vijandelijkheden. Die opstelling botste met de officiële positie dat scheikundige
wapens slechts in geval van soortgelijke aanval mogen ingezet worden en de
hoogste politieke en militaire kringen overwogen serieus dit beleid te verzaken.
Chemische wapens waren evenwel geen determinant in het Amerikaanse
veiligheidsbeleid, maar eerder een vervangmiddel voor onvoldoende conventionele
slagkracht. Wanneer de Amerikaanse strijdkrachten in het midden van de
vijftiger jaren tactische nucleaire munitie en verbeterde conventionele wapens
kregen, geraakten de scheikundige strijdmiddelen weer gemarginaliseerd.5
In dit voorbeeld fungeerden CW dus als een tijdelijke oplossing voor uitgesproken
veiligheidsdeficits in de conventionele en nucleaire domeinen.
Een verdrag als de CWC moet dus aan de individuele staten voldoende positieve
veiligheidsgaranties bieden om het veiligheidsdilemma en de percepties van
veiligheidsdeficit te ondervangen. Immers, het zich houden aan de conventie kan
elk land in een acuut veiligheidsdilemma plaatsen. Elke partij verbindt zich
individueel aan het verdragsregime en niet aan andere staten, ongeacht of deze
laatsten tot de CWC zijn toegetreden of niet. Hij verzaakt aan CW onder alle
omstandigheden, inclusief soortgelijke vergelding. Hij gaat er eveneens mee
akkoord om geen afschrikkingshouding met CW aan te nemen. Een schending van
de conventie of een chemische dreiging door een niet-verdragspartij schept
bijgevolg een bijzonder asymmetrische veiligheidssituatie, waarvoor het
aangepaste antwoord in alternatieve maatregelen moet gezocht worden.
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2. De dynamiek in een verdragsregime

Internationale rechtsregels, en deze in het oorlogs- en humanitaire recht in het
bijzonder, vormen enkele van de hoogste drempels tegen chemische oorlogvoering.
Ze zijn algemeen verspreid. Sinds de vroegste neergeschreven geschiedenis hebben
verschillende beschavingen hun afkeer voor het gebruik van gif of giftige
substanties in oorlog gecodificeerd. Recenter maken dergelijke belemmeringen
eveneens deel uit van het ontwapeningsrecht, dat niet alleen het gebruik verbiedt,
maar eveneens de ontwikkeling, productie en opslag. Daarom ondervindt elk
chemisch bewapeningsprogramma internationale afkeuring.
Een verbod op het gebruik in oorlog van een bepaalde wapencategorie, zoals
scheikundige strijdmiddelen, steunt op een morele norm. De kracht die van die
norm uitgaat bepaalt meteen de wijze waarop hij wordt nageleefd. In enkele
bijzondere gevallen krijgt een norm een universeel karakter toegewezen, waardoor
hij werkzaam wordt ongeacht tijd en ruimte. Zo’n algemeengeldigheid wordt het
verbod op het gebruik van giffen en vergiftigde wapens, en bij uitbreiding, van
toxische stoffen, zoals chemische agentia, toegeschreven. Die wapenklasse roept
een afkeer op die geworteld is in haar verraderlijkheid, haar geniepigheid, haar
onverenigbaarheid met de universele en ridderlijke principes in het voeren van
oorlog, en in het feit dat zij geen onderscheid maakt tussen combattanten en noncombattanten.
Hoewel aannemelijk is deze uitleg onbevredigend.
De immoraliteit van
scheikundige strijdmiddelen is voor velen een geloofsartikel dat zij zelden of nooit
in vraag stellen.6 Maar kan een bepaalde wapenklasse intrinsiek boosaardig zijn
onafhankelijk van de gevolgen van haar bestaan en gebruik? Is het de fysieke
constitutie die haar onderscheidt van andere wapens?' Indien het antwoord op
beide indringende vragen affirmatief zou zijn, dan wordt het onmogelijk om te
verklaren waarom verschillende tijdvakken en culturen geenszins in
overeenstemming waren over welke wapens rechtvaardig waren en welke niet.
Vandaag uiten mensen hun afschuw over de gevolgen van napalm, maar het
Griekse vuur werd destijds beschouwd als een respectabel oorlogsinstrument dat
zijn uitvinder met eer overlaadde. Kan men een dergelijk voorbeeld gebruiken als
bewijs van barbarisme in vroegere samenlevingen? Feit is dat vanuit een
‘objectief standpunt het niet duidelijk is waarom men het gebruik van explosieven
om een mens uiteen te rijten als humaner zou moeten beschouwen dan hem te
verbranden of te doen stikken.8 Dit wil niet zeggen dat het geloofssysteem geen
realiteit is in het besluitvormingsproces. Maar het kan niet de enige realiteit zijn,
want anders kon men logischerwijs verwachten dat CW reeds lang geleden
uitgebannen zouden zijn.

Kritische analyse van de wijze waarop het onderzoek naar de antecedenten van de
scheikundige oorlogvoering en de formulering van verboden erop werd gevoerd
toont aan dat dit helemaal niet op een waardevrije wijze gebeurde.
De geschiedenis van de chemische oorlog werd immers grotendeels tijdens of kort
na de Eerste Wereldoorlog geschreven door mensen uit beide kampen die nauw
betrokken waren bij de chemische operaties. Hun bedoeling was meestal aan te
tonen dat de strijd met scheikundige wapens geen nieuwe verschrikkelijke vorm
van oorlogvoering was, maar integendeel dat hij reeds een lange historiek had en
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pas tijdens de wereldbrand zijn vol potentieel ontwikkelde.9 Hetzelfde gebeurde
met het zoeken naar oude verbodsbepalingen. De geschiedenis diende om de
standpunten van de voor- en tegenstanders van de scheikundige oorlogvoering te
onderbouwen.
Het ondoordacht aannemen van de universaliteit, zowel in tijd als in ruimte, van
de morele afschuw voor CW kan enkel leiden tot apolitieke en ahistorische
analyses. Zo bijvoorbeeld kan de suggestie vanwege de discipline van de socio
biologie dat menselijk gedrag bepaald is in de genen leiden tot de bewering dat de
afkeer voor scheikundige strijdmiddelen het resultaat is van een evolutionair
selectieproces dat onze voorvaderen met een aangeboren afkeer voor giffen
bevoordeelde. Daarentegen kreeg de mensheid nog niet voldoende tijd om een
genetische aversie tegen explosieven of nucleaire wapens, die niet natuurlijk
voorkomen, te ontwikkelen.10 Anders gezegd, indien men het taboe op chemische
oorlogvoering als een onveranderlijk gegeven beschouwt, dan mist men het punt
waarom beschavingen in de eerste plaats de nood ervoeren om het taboe in het
leven te roepen. Of misschien nog belangrijker in de context van de ontwikkeling
van het verdragsregime voor de CWC, waarom sommige civilisaties geen dergelijke
inhibitie kenden of kennen.

De traditionele discussie over de universaliteit van het verbod op CW verbergt
inderdaad een aantal belangrijke paradoxen.
Ten eerste, gecodificeerde
belemmeringen zijn eveneens een weerspiegeling van algemeen gebruik.
Anders gesteld, de maatschappijen die regels ontwikkelden tegen het gebruik van
gif voor vijandelijke doeleinden moeten ofwel zelf vaak het slachtoffer geweest zijn
van dergelijke praktijken ofwel ze zelf vaak aangewend hebben. Ook kan men zich
gemakkelijk voorstellen dat veel meer samenlevingen giftige substanties in oorlog
hebben aangewend zonder morele of juridische inhibities. Ten tweede, de
gebruiken en het recht in oorlog verboden zonder uitzondering het ‘gebruik’ van
giffen en chemische wapens en niet de giffen of chemische wapens als zodanig.
Daarenboven gold het verbod enkel de contracterende partijen en verloor het zijn
uitwerking van zodra één van de oorlogvoerende partijen de regel overtrad.
Tegenover niet-contractanten en niet-statelijke actoren bleven vergiftiging of
chemische oorlogvoering technisch legitiem. Deze situatie was voor regeringen of
militaire planners de grond om scheikundige bewapeningsprogramma’s op te
starten of verder te zetten. Enkel de recente ontwapeningsverdragen
- de Conventie inzake Biologische en Toxine Wapens uit 1972 en de CWC - hebben
de wapens als dusdanig gedelegitimeerd. Tot slot, de beperkingen op het gebruik
van toxische substanties in oorlog zijn een uitdrukking van de overtuiging dat de
middelen om een vijand te verwonden of uit te schakelen niet onbeperkt zijn.
Ondanks de gruwelen en het leed die elke oorlog met zich meebrengt, heeft men
talrijke inspanningen geleverd om bepaalde groepen mensen, voornamelijk de noncombattanten, te behoeden voor de ergste gevolgen.
Voorstanders van
scheikundige bewapeningsprogramma’s hebben het uiterste geprobeerd om aan te
tonen dat CW humaner zijn dan conventionele strijdmiddelen. Zo argumenteerden
zij dat CW de vijand eerder tijdelijk uitschakelen dan doden of de mogelijkheid
bieden de oorlog zodanig in te korten zodat er uiteindelijk veel minder slachtoffers
vallen. Nieuwe ontwikkelingen waren daarom niet zelden vergezeld van
aangepaste humanitaire argumenten om kritiek of weerstand steunend op
internationale rechtsregels of morele bezwaren te voorkomen.
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Wettelijke beperkingen op scheikundige oorlogvoering volgen dus niet uit het
louter bestaan van internationale regels die het gebruik van CW verbieden.
Zij worden in tegendeel voortdurend geherdefinieerd door de dialectiek tussen
verbod en toelaatbaarheid beïnvloed door omgevingsfactoren. Vanuit dit oogpunt
is een regel in het internationale recht een weerspiegeling van de hoogst mogelijke
graad aan internationale consensus over een bepaald verbod op een gegeven
moment. Met andere woorden, afwijkende meningen bestaan ook. Met het verloop
van tijd zal de regel moeten herbevestigd en bij gewijzigde omstandigheden zelfs
versterkt worden om zijn verbiedende capaciteit te behouden.

3. Uitdagingen voor de CWC

De CWC is het langste en meest gedetailleerde ontwapeningsverdrag zover.
Zij beschikt over een uitgebreid instrumentarium om de opdrachten naar best
vermogen uit te voeren. De doelstellingen van de CWC kunnen in vijf punten
samengevat worden:11

het voorkomen van de mogelijkheid om CW te gebruiken;
de geverifieerde vernietiging van alle bestaande CW voorraden;
het instellen van een verificatieregime;
het bieden van veiligheidsgaranties aan verdragspartijen die met een CW
dreiging geconfronteerd worden;
5. het reguleren van de overdracht van zekere chemicaliën tussen
verdragspartijen onderling en tussen verdragspartijen en niet-verdragspartijen.

1.
2.
3.
4.

Om die doelstellingen te realiseren roept de CWC een nieuwe internationale
organisatie in het leven, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens
(OPCW, naar de Engelse afkorting), dat te Den Haag gevestigd is.
Elke verdragspartij stelt een Nationale Autoriteit in, die als contactpunt tussen de
regering en de OPCW fungeert en de relevante gegevens voor de staat in kwestie
verzamelt en overmaakt aan de OPCW. Elke verdragspartij is daarenboven
verplicht wettelijke bepalingen uit te vaardigen die ervoor moeten zorgen dat geen
enkele door de CWC verboden activiteit ondernomen wordt door één van zijn
staatsaanhorigen of op zijn territorium.

De kracht van het verdragsregime zal evolueren ten gevolge van intrinsieke en
extrinsieke factoren. De intrinsieke sterkte komt voort uit de wijze waarop de
CWC kan reageren tegen directe uitdagingen, zoals inbreuken. De conventie moet
dus over langere termijn voldoende veiligheidsgaranties geven zodat de
verdragspartijen hun veiligheidsdilemma en perceptie van veiligheidsdeficit
kunnen ondervangen. De extrinsieke uitdagingen hangen samen met de omgeving
waarin CWC moet opereren.
Bepaalde ontwikkelingen, zoals nieuwe
ontdekkingen of het toenemend belang van nieuwe politieke actoren, kunnen het
verdrag irrelevant maken of op zijn minst serieus ondermijnen indien het niet over
de nodige aanpassingsmechanismen beschikt. De internationale gemeenschap
moet bijgevolg de norm die de conventie instelt voortdurend herdefiniëren zodat hij
van toepassing blijft onder alle, zelfs niet voorziene, omstandigheden.
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Een sleutelelement in het bepalen van bereik van de CWC is het zogenaamde
‘algemeen criterium van bestemming’. Niet de voorwerpen zelf, maar bepaalde
oogmerken waartoe ze kunnen aangewend worden zijn verboden. De conventie
definieert een CW als elke chemische stof en zijn voorlopers die bestemd zijn voor
andere doeleinden dan deze die niet verboden zijn door de CWC, evenals munitie en
andere inzetmiddelen specifiek ontworpen voor gebruik met die chemicaliën.12
Toegelaten doeleinden omvatten onder andere industriële, agrarische en medische
toepassingen, onderzoek en ontwikkeling van bescherming tegen toxische stoffen
en CW, en handhaving van de openbare orde en oproercontrole.11 Traangassen en
herbiciden bijvoorbeeld zijn dus niet verboden zolang hun productie en opslag in
overeenstemming
zijn
met
de
doelstellingen
van
de
conventie.
Sommige chemicaliën hebben zo goed als geen andere bestemming dan voor
gebruik in de aanmaak van agentia voor chemische oorlogvoering.
Zij zijn bijgevolg volkomen verboden met uitzondering van kleine hoeveelheden
voor medisch onderzoek of de ontwikkeling van beschermende uitrusting.
Door dit algemeen criterium van bestemming is het bijgevolg niet langer nodig de
intrinsieke bedreiging van een scheikundig produkt, een stuk munitie of een
bepaald instrument of productieonderdeel te bepalen. Dit geeft de conventie in
principe de nodige elasticiteit om toekomstige uitdagingen op te vangen.

. De intrinsieke sterkte van de CWC
De CWC biedt de verdragspartijen op verschillende niveaus veiligheidsgaranties
ten aanzien van de chemische dreiging. Drie staan ongetwijfeld centraal, namelijk
de geverifieerde vernietiging van bestaande chemische arsenalen, de verificatie op
de non-productie van CW en de internationale hulp en bijstand in geval van een
scheikundig dreiging of gebruik van CW.
De geverifieerde vernietiging van alle chemische wapens is een centrale pijler van
de CWC. Binnen de 10 jaar na de inwerkingtreding -dus tegen 2007 - moeten alle
chemische munitie, de fabrieken voor hun aanmaak en alle andere aanverwante
installaties, zoals opslagplaatsen, onder internationale controle vernietigd zijn.14
In geval van ernstige problemen kan een maximum van vijf extra jaren toegestaan
worden.16 In deze termijnen zitten afhankelijk van de soort agentia andere
tijdslimieten voor destructie vervat waaraan de verdragspartij moet voldoen.16

Binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding moet elke verdragspartij het bezit van
chemische munitie en aanverwante installaties bij de OPCW bekend maken.
De verklaring moeten eveneens hun precieze locatie en hoeveelheden chemicaliën
evenals een algemeen plan voor hun vernietiging inhouden.17 Op grond van deze
verklaringen, worden alle plaatsen waar CW zich bevinden of vernietigd worden
onderworpen aan een verificatieregime bestaande uit inspecties ter plaatse en
controle met ter plekke opgestelde instrumenten. De vernietiging van de agentia
moet in essentie onomkeerbaar zijn, zodat de bekomen chemicaliën niet opnieuw
voor de aanmaak van CW kunnen aangewend worden. Verdragspartijen kunnen
zich niet ontdoen van hun chemische munitie door ze in water te storten, op land
te begraven of ze in open lucht te verbranden.18
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De CWC bezit een uitgebreid instrumentarium om voldoende garanties te geven
dat de scheikundige arsenalen van verdragspartijen tot nul herleid worden.
Mocht desondanks twijfel bestaan over de oprechtheid van bepaalde verklaringen,
dan kunnen uitdagingsinspecties aangevraagd en uitgevoerd worden.
Hierbij kunnen de inspecteurs van de OPCW op eender welk moment gelijk welke
plaats op het territorium van een verdragspartij afzoeken. De geïnspecteerde
staat kan een inspectieteam niet verbieden en tevens mag hij de groep de toegang
tot de installaties niet op een ongeoorloofde wijze beperken.

De verificatie op de non-productie van CW is een ander noodzakelijk instrument
om een verdragspartij voldoende garanties te geven dat een andere verdragspartij
geen verdoken herbewapeningsprogramma erop nahoudt.
De scheikundige
nijverheid is een wijdverbreide industriële tak en produceert of verwerkt vele
chemicaliën met potentiële toepassing voor CW. Daarom is het noodzakelijk dat
alle relevante inrichtingen, ongeacht of zij in handen zijn van de overheid of
private aandeelhouders, eveneens onder internationale controle geplaatst worden.
De soort verplichtingen die aan een bedrijf opgelegd wordt hangt af van de aard
van het scheikundige product en de hoeveelheden die het produceert.
In essentie gebeurt de verificatie door middel van verklaringen en door inspecties
ter plaatse. Ook hier kan in geval van een vermoeden van inbreuken een
uitdagingsinspectie aangevraagd worden. Dergelijke uitdagingsinspecties zijn
politiek zeer delicaat en zijn bedoeld als een soort veiligheidsnet indien het
routinesysteem zou falen. Met andere woorden, zij ontraden overtredingen en
herstellen de naleving van de conventie.
De internationale hulp en bijstand in geval van een scheikundig dreiging of gebruik
van CW omvat een aanvullende reeks remediërende of preventieve maatregelen
mocht de CWC ondanks de uitgebreide controlemechanismen toch falen.
Verificatie herleidt weliswaar het veiligheidsdilemma voor een staat tot een
aanvaardbaar risiconiveau, maar zij is geenszins feilloos. Zij maakt een aspect
van het veiligheidsbeleid van potentiële rivalen transparant en schept hiermee een
klimaat van vertrouwen. Echter, verificatie toont slechts die overtredingen aan
die men vaststelt. Zij kan nooit het positieve bewijs leveren dat inbreuken niet
voorkomen. Daarenboven, hoe perfect het systeem ook mag zijn, het is niet van
toepassing op niet-verdragspartijen.
Daarom hangt de relevantie van de
veiligheidswaarborgen in de CWC ook direct samen met het aantal
verdragspartijen.
Als preventieve maatregel staat de conventie verdragspartijen toe zich uit te
rusten met de meest doeltreffende bescherming tegen chemische agentia.19
Vermits de omgeving - bijvoorbeeld de lucht - een belangrijke bemiddelende rol
speelt bij de overbrenging van het agens naar het doel, kan het plaatsen van een
barrière tussen het doel en de omgeving de inwerking van het agens grotendeels
neutraliseren. Een gasmasker of een beschermend pak zal bijgevolg het verhoopte
militaire voordeel voor een aanvaller in grote mate teniet doen. De veralgemeende
beschikbaarheid
van
beschermende
uitrusting
vermindert
dus
de
aantrekkingskracht van dit soort wapens.20 De CWC bepaalt eveneens dat
verdragspartijen het recht hebben bijstand tegen de dreiging of het gebruik van
CW te verzoeken en te ontvangen.21 Deze aanvragen gebeuren via de OPCW,
hetgeen een garantie voor universele toepassing is. Deze voorzieningen zijn vooral
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belangrijk voor de armere ontwikkelingslanden, waar de kans van een militair
overwicht met CW tegenover onbeschermde troepen of burgers veel groter is.

Dergelijke verdragsbepalingen hebben een positieve inwerking op het
veiligheidsdilemma omwille van drie redenen:
• Verificatie wordt veel gemakkelijker omdat bij een chemische aanval de
voorraden nodig om de beschermingsmaatregelen te overweldigen veel
groter zullen moeten zijn.
• De wetenschap dat beschermingsmiddelen de effectiviteit van een chemische
aanval aanzienlijk verminderen zal de gedrevenheid om de
verdragsbepalingen te overtreden eveneens doen afnemen.
• Indien de CWC dan toch nog zou falen, dan zal de beschikbaarheid van
beschermende uitrusting in elk geval de schade beperken.22
3.2. De extrinsieke uitdagingen voor de CWC

Eerder bleek reeds dat een internationale rechtsnorm voortdurend moet
geherdefinieerd worden ten gevolge van de dialectiek tussen verbod en
toelaatbaarheid beïnvloed door omgevingsfactoren. Die veranderende
omgevingsfactoren kunnen de graad aan internationale consensus over een
bepaald verbod op een gegeven moment zeer snel aantasten. De geschiedenis van
de chemische oorlogvoering levert talrijke voorbeelden.

Op het einde van de 19de eeuw vertaalden de toenmalige grootmachten de
consensus over de afkeuring van het gebruik van giffen en vergiftigde wapens in
een expliciete verbodsbepaling in de Haagse Conventie van 1899 en herhaalden die
in de Haagse Conventie van 1907. Op dat moment stuwden ontdekkingen in de
organische scheikunde de industriële ontwikkeling in Europa en de Verenigde
Staten vooruit. De angst voor de militaire uitbuiting van de toxische kenmerken
van enkele van de nieuwe stoffen leidde in 1899 tot de ondertekening van de
Verklaring (IV, 2) betreffende verstikkende gassen, waarbij de partijen
overeenkwamen om af te zien van het gebruik van projectielen die als enig doel
hadden het verspreiden van verstikkende of schadelijke gassen. Het verbod was te
specifiek. De verwijzing naar projectielen liet Duitsland toe te stellen dat het het
oorlogsrecht niet had geschonden omdat het op 22 april 1915 gascylinders en geen
granaten had gebruikt.

De Haagse Verklaring (IV, 2) was een verwoording van het algemene principe dat
de middelen om een vijand uit te schakelen niet onbeperkt zijn. Een terugblik op
de onderhandelingen in 1899 roept enkele belangrijke vragen op betreffende de
impact van ontluikende technologieën op de wijze van oorlogvoering en op het
begrip ‘humaniteit in oorlog’. Men ervoer technologie destijds als waardevrij en er
bestond bijgevolg geen dwingende noodzaak om haar aan banden te leggen.
Het morele oordeel betrof enkel haar toepassing in oorlog met als gevolg dat de
toenmalige conventies en akkoorden slechts het gebruik van bepaalde wapens
beperkten en niet de wapens als dusdanig verboden. Daarenboven boden de
nieuwe technologieën het perspectief om een oorlog zodanig gewelddadig te maken
dat hij onmogelijk lang kon duren en bijgevolg minder slachtoffers zou maken.
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Technologie zou dus de oorlog humaner maken. Door dit technologisch optimisme
weigerden de Verenigde Staten bijvoorbeeld om de Haagse Verklaring (IV, 2) te
ondertekenen. Zoals bleek na de Eerste Wereldoorlog beschouwde niemand nog de
producten van de scheikundige industrie als giffen in de traditionele betekenis,
waarop een absoluut internationaal verbod op het gebruik in oorlog stond.
Technologische ontwikkelingen - in dit geval, het vloeibaar maken van chloorgas maakten de Haagse Verklaring (IV, 2) reeds verouderd op het moment dat zij
ondertekend werd. Verbodsbepalingen na de Eerste Wereldoorlog, zoals het
Protocol van Genève uit 1925, werden in meer algemene bewoordingen opgesteld,
maar waren daarom ook moeilijker afdwingbaar. Tijdens de Vietnamoorlog,
bijvoorbeeld, stelden de Amerikanen nooit de geldigheid van het Geneefse Protocol
ter discussie, maar argumenteerden dat de traangassen en ontbladeringsmiddelen
die ze massaal verspreidden producten waren die de ordehandhavers en boeren
overal ter wereld hanteerden en bijgevolg niet vielen onder de notie ‘chemische
oorlogvoering’. Met andere woorden, in die visie was het Geneefse Protocol gewoon
niet van toepassing. Dit debat vindt vandaag opnieuw plaats met betrekking tot
de zogenaamde niet-letale wapens, die ook incapacitantia als traangas omvatten.
De grote vraag vandaag is dus of de CWC gelijkaardige en zelfs totaal
andersoortige externe uitdagingen aankan. De conventie bezit kenmerken uit de
Koude Oorlogperiode. Een decennium geleden stond de vernietiging van de
arsenalen en de controle op de scheikundige industrie van de twee grootmachten
centraal, hetgeen de gedetailleerdheid van de verificatiemechanismen verklaart.
Daartegenover komen de belangen van ontwikkelingslanden of landen die nooit
CW bezaten haast marginaal aan bod: zij beschikken over het recht tot
beschermingsmaatregelen en bijstand (Artikel X) en de conventie mag niet zo
geïnterpreteerd en uitgevoerd worden dat zij geschaad worden in hun economische
en technologische ontwikkeling voor vreedzame doeleinden (Artikel XI).
Het verdrag trad in werking op een moment waar de mondiale geopolitieke
situatie grondig gewijzigd is. Nieuwe machtspolen zijn ontstaan en talrijke hete
oorlogen flakkerden op. In sommige van die conflicten - de oorlog om Koeweit en
in ex-Joegoslavië, bijvoorbeeld - bestond er een reële kans dat CW ingezet zouden
worden of werd hun gebruik gesignaleerd. Staten worden geconfronteerd met
nieuwe veiligheidsuitdagingen en zien het vraagstuk van de chemische
bewapening anders dan enkele jaren geleden. India ratificeerde de conventie in
1996 maar liet enkele weken geleden verstaan dat het zich uit de CWC zou
terugtrekken of toch ten minste zou weigeren de verdragsbepalingen uit te voeren
zolang de Verenigde Staten, China en Rusland niet hebben geratificeerd.21
De eerste twee staten hebben hun ratificatie inmiddels neergelegd, maar de
onzekerheid blijft. De kwestie van de proliferatie van CW en de realiteit van
gebruik door terroristen, of anders gesteld, de proliferatie naar niet-statelijke
actoren,
stelt
dan
weer
totaal
andere
veiligheidsproblemen.
De geïndustrialiseerde wereld ontwikkelde een non-proliferatie en een contraproliferatiebeleid. Deze regimes kunnen potentieel gaan concurreren met het
ontwapeningsregime van de CWC
en
deze
laatste
ondermijnen.
Het is een fundamentele keuze tussen unilatéralisme en multilateralisme
waarvoor men heden staat. Anderzijds duiken sinds 1992 geregeld berichten op
dat Rusland een nieuwe generatie CW ontwikkelt, waarvan de scheikundige
samenstellingen niet in de conventie zijn opgenomen. En zo resten nog talrijke
andere vraagstukken.
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De kwestie van de proliferatie van CW vormt een bijzondere uitdaging voor de
CWC omdat zij het vraagstuk van de chemische bewapening herdefinieert in de
nieuwe context van ontluikende regionale machtspolen. De aandacht gaat
integraal naar staten buiten het traditionele Oost-West paradigma die een
scheikundig vermogen hebben verworven of wensen te verwerven.
De evaluatie van het aantal landen en hun identiteit is een centraal gegeven in de
definiëring van de dreiging. Hoe groter dit aantal, hoe groter de dreiging.
Onuitgesproken in dit debat is het idee dat die staten buiten het Oost-West
paradigma minder rationele of zelfs irrationele actoren zijn en bijgevolg minder
morele scrupules bezitten om onconventionele wapens in te zetten.
Waar de aandacht helemaal niet naartoe gaat is het bewapeningsproces binnen in
de staat die streeft naar een onconventioneel vermogen. Dit heeft twee belangrijke
gevolgen. Ten eerste, vermits men de dreiging voorstelt als een geografische
uitdeining naar plaatsen waar een bepaald onconventioneel vermogen nog niet
aanwezig was, richt het beleid zich op het afstoppen van de stroom goederen voor
dubbel gebruik, kritische grondstoffen, kennis en relevante technologieën.
Dit gebeurt door middel van exportcontroleregimes in bepaalde geïndustrialiseerde
landen. Ten tweede, onderzoek doorheen de Koude Oorlogperiode heeft de centrale
stappen en voorwaarden in het bewapeningsproces geïdentificeerd.
Hierdoor werd de antithese van bewapening - namelijk ontwapening - mogelijk.
Doordat men proliferatie niet beschouwt als een vraagstuk van bewapening in het
land met interesse voor onconventionele wapens, miskent men grotendeels de
waarde van ontwapening als middel om proliferatie tegen te gaan.
Hoewel de exportcontroleregimes voor onconventionele wapens internationaal
gecoördineerd worden, blijven zij eenzijdige maatregelen gericht tegen andere
staten.
Met andere woorden, zij zijn in wezen confrontationeel.
Dit kenmerk wordt versterkt door de afwezigheid van een definitie van proliferatie
en van criteria volgens dewelke men een bepaalde staat als proliferator gaat
beschouwen. Inderdaad, is een land een proliferator van CW indien het beschikt
over een chemische industrie? Indien het CW ontwikkelt? Indien het CW
produceert? Indien het chemische munitie opslaat? Indien het CW in zijn militaire
doctrine heeft opgenomen? Het al dan niet positieve antwoord op elk van die
vragen verklaart reeds in grote mate waarom de inlichtingendiensten van diverse
mogendheden verschillende lijsten met proliferatoren naar voren brengen.
Op zich wijst dit reeds naar het subjectieve karakter dat in een nonproliferatiebeleid ingebed is. Antwoordt men bijvoorbeeld affirmatief op de eerste
vraag of een land met een scheikundige industrie reeds een proliferator is, dat rijst
de
kwestie
waarom
België
niet
op
zulke
lijsten
voorkomt.
Anderzijds is de scheikundige nijverheid één van de pilaren voor duurzame
economische ontwikkeling, zodat bij gebrek aan duidelijke definities en criteria de
uitbouw van deze industriële tak in een ontwikkelingsland per definitie een daad
van proliferatie inhoudt. De discussie over proliferatie tussen Noord en Zuid krijgt
bijgevolg een bijzonder zware ideologische geladenheid, die het confrontationele
karakter versterkt.
Non-proliferatieregimes hebben allicht hun grootste waarde in die domeinen
waarin het bezit of het gebruik van een bepaalde wapenklasse niet expliciet
verboden is door een internationaal verdrag - bijvoorbeeld nucleaire wapens,
missielen of hoogtechnologische conventionele wapenplatformen24 - of het verbod
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op bezit en ontwikkeling weinig of niet geverifieerd kan worden, zoals bij
biologische wapens.25 Chemische wapens bevinden zich evenwel in een unieke
situatie: zij zijn onderworpen aan een verdragrechtelijk ontwapeningsverdrag en
tegelijk het voorwerp van een niet-verdragrechtelijk non-proliferatieregime
ingesteld door de Groep van Australië. De Groep van Australië werd in 1985
opgericht als een informeel overlegforum in afwachting van een chemisch
ontwapeningsverdrag nadat de Verenigde Naties het jaar ervoor het bewijs hadden
geleverd dat Irak scheikundige strijdmiddelen inzette tegen Iran.
De exportcontrolelijsten met chemicaliën en bepaalde goederen met dubbel gebruik
werden gestaag uitgebreid en ook de preventie van de proliferatie van biologische
wapens kwam op gelijkaardige wijze aan bod. Na de tweede Golfoorlog, waarin
een reële dreiging bestond dat Irak chemische of biologische wapens tegen de
internationale coalitie zou inzetten, begon de Groep van Australië in parallel met
de toenemende ervaring van de proliferatiedreiging een steeds permanenter
karakter aan te nemen. Om de ratificatie van de CWC door de Amerikaanse
Senaat te verkrijgen, beloofde President Clinton in een brief dat hij jaarlijks aan
het Congres een rapport zou uitbrengen over het succes van de Groep van
Australië om de chemische proliferatie in te dammen.26

Chemische wapens zijn aldus het voorwerp van twee concurrerende
veiligheidsregimes. De CWC geeft geen uitsluitsel of het supplementaire nonproliferatieregime illegaal is. Artikel XI van de CWC verbindt verdragspartijen
ertoe geen barrières met andere verdragspartijen in stand te houden die de handel
voor legitieme doeleinden belemmeren of verhinderen. De verdragspartijen
moeten hiertoe eveneens hun nationale regelgeving met betrekking tot de handel
in chemicaliën in overeenstemming brengen met de doeleinden van de CWC.
Echter, Artikel I verbiedt verdragspartijen eender wie - of het nu een individu, een
organisatie of een andere staat is - bij te staan, aan te sporen of te overhalen een
activiteit te ontplooien die verboden is onder de conventie. De CWC stelt een eigen
exportcontroleregime in voor nader bepaalde chemicaliën, waarvan de aanwending
een bedreiging voor de doelstellingen van de conventie kan inhouden.
Hierdoor worden bepaalde handelstransacties beperkt tot enkel en alleen andere
verdragspartijen.27 In uitvoering van Artikel XI is de toegang tot deze chemicaliën
dus gelijk voor alle verdragspartijen binnen de limieten gesteld door de conventie.
Discriminatie bestaat enkel ten aanzien van niet-verdragspartijen.
Een mogelijke verdere interpretatie van het artikel is dat geen enkele
verdragrechtelijke beperking rust op transacties met chemicaliën die niet in de
CWC opgesomd worden. Dit standpunt miskent evenwel het belang in de conventie
van het algemeen criterium van bestemming: de handel in chemicaliën die niet in
het verdrag opgesomd worden is inderdaad vrij zolang zij niet voor doeleinden die
tegen de CWC indruisen aangewend worden.
Hier ontspringt precies het grote discussiepunt betreffende de rol van de Groep
van Australië ten aanzien van de CWC. De deelnemers aan de Groep van Australië
stellen een systeem van nationale exportvergunningen in aan de hand van een
gemeenschappelijke lijst met scheikundige stoffen, die gedeeltelijk verschilt van
deze in de CWC, en goederen met dubbel gebruik. Zij hanteren ook een
vertrouwelijke lijst van verdachte staten, die geen onderscheid maakt tussen
verdragspartijen en niet-verdragspartijen. Zij legitimeren deze zienswijze op
grond van Artikel 1 van de CWC, die elke bijstand aan een chemische
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bewapeningsprogramma verbiedt. In het perscommuniqué van 17 oktober 1996
stelde de Groep van Australië dat “deze nationale systemen [van
exportvergunningen] enkel tot doel hebben het vermijden van assistentie aan
activiteiten die verboden zijn onder de Conventie, terwijl ze de garantie bieden dat
ze de handel en andere uitwisselingen bevorderd door de CWC niet beperken of
verhinderen.”28
Zoals eerder reeds gesteld, non-proliferatieregimes bestaan in essentie uit
unilaterale maatregelen en steunen op een eenzijdige, subjectieve evaluatie van de
dreiging.
Zij bezitten daarom een eerder confrontationeel dan coöperatief
karakter. Deze tendens krijgt een nog meer uitgesproken karakter wanneer het
beleid schuift naar de zogenaamde contra-proliferatie, waarbij een staat zich
unilateraal het recht voorbehoudt preventief in te grijpen met militaire middelen
om een proliferatiedreiging te neutraliseren. De Israëlische actie tegen de Iraakse
nucleaire reactor in 1981 geldt hierbij vaak als voorbeeld. Momenteel worden
onder contra-proliferatieprogramma’s nieuwe types wapens - zowel conventioneel
als nucleair - ontwikkeld die bijvoorbeeld een groot penetratievermogen bezitten
om ondergrondse inrichtingen te vernietigen.29 Een dergelijke ontwikkeling kan
een ernstige bedreiging gaan vormen voor het ontwapeningsregime van de CWC,
dat steunt op multilaterale samenwerking en vertrouwen en daarom het potentieel
bezit om ontspanning en stabiliteit te bevorderen. Vandaag dreigt de discussie
rond Artikel XI de posities binnen de OPCW zodanig te polariseren dat de vrees
voor een mislukking van de CWC niet helemaal ongegrond is.

De proliferatie van CW naar sub-statelijke actoren, zoals terroristische en
criminele organisaties schept een bijzonder probleem voor de CWC omdat dit
verdrag afgesloten is tussen staten en bepaalde regels van tussenstatelijk gedrag
oplegt. De terroristische dreiging behoort niet langer tot het domein van de
theoretische speculatie nadat de extremistische religieuze sekte Aum Shinrikyo in
maart 1995 het zenuwagens sarin verspreidde in de metro van Tokyo. De CWC
voorziet niet in directe maatregelen om terrorisme met CW te bekampen, maar zij
is daarom niet helemaal weerloos. Verdragspartijen moeten immers een nationale
wetgeving uitvaardigen om te verhinderen dat onderdanen verboden activiteiten
ondernemen, waardoor de staat preventief en repressief kan optreden.
Een andere extrinsieke uitdaging voor de CWC betreft de mogelijkheid dat een
verdragspartij een nieuwe soort CW ontwikkelt of aanmaakt, waarvan de
samenstelling van het agens of van de voorlopers in het productieproces niet
voorkomt in één van de drie lijsten met scheikundige samenstellingen in de
conventie. Hierdoor zouden de productieinstallaties of opslagplaatsen niet onder
het verificatieregime vallen omdat dit precies steunt op de lijsten en zou ook de
overdracht van die chemicaliën niet aan de reglementering onderworpen zijn.
Dergelijke beschuldigingen worden sinds 1992 aan het adres van Rusland geuit,
omdat het naar verluid een nieuwe klasse zenuwagentia, die vele malen toxischer
zou zijn dan het meest giftige Amerikaanse agens, VX, produceert en test.
De samenstelling van de agentia in de zogenaamde ‘novichock’ (nieuwkomer)
klasse, A-232 en A-234, is niet publiek bekend, maar volgens deskundigen
vertrouwd met de kwestie komen zij noch hun voorlopers voor in de drie lijsten.
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Volgens de Russische scheikundigen die het geheime programma wereldkundig
maakten, kan de productie van de chemicaliën gemakkelijk gecamoufleerd worden
als een legitiem proces met civiele toepassing.30
Het argument dat de CWC over geen instrumenten beschikt om op te treden tegen
nieuwe chemische agentia volgt uit een vaak gehoorde, maar enge interpretatie
dat de conventie slechts van toepassing is op de chemicaliën in de drie lijsten.
Die uitlegging is verkeerd. Ten eerste, Artikel I stelt dat geen enkele activiteit in
strijd met de doelstellingen van de conventie mag ondernomen worden.
Ten tweede, de CWC steunt op het principe van het algemeen criterium van
bestemming.
De productie van hoogtoxische chemicaliën waarvoor een
twijfelachtig of geen aanwijsbaar commercieel belang bestaat kan op basis van dit
criterium beschouwd worden als potentieel strijdig met de CWC.
Een verdragspartij mag bijgevolg een uitdagingsinspectie eisen, die op eender
welke plaats op eender welke tijd en zonder recht van weigering vanwege de
uitgedaagde partij tenzij hij op een andere afdoende wijze kan bewijzen dat binnen
de installatie geen door de CWC verboden praktijken plaatsvinden. Indien Rusland
doorgaat met de aanmaak van A-232 en A-234 nadat het de CWC heeft
geratificeerd, dan kan de internationale gemeenschap binnen het kader van de
conventie optreden. Het grote verschil met de chemicaliën in de lijsten is dat er
voor Rusland geen automatische rapporteringsverplichting bestaat en dat bijgevolg
de OPCW geen routine-inspecties van de relevante inrichtingen kan organiseren.
Het probleem ligt enigszins moeilijker indien beide zenuwagentia als een binair
wapen, waarbij twee relatief niet-toxische componenten pas met elkaar reageren
tijdens of kort voor de vlucht van de munitie naar het doel, geproduceerd zouden
worden. Elk van de voorlopers kan een belangrijke commerciële toepassing kennen
of de toxiciteit kan dermate laag zijn dat hij geen bedreiging voor de doelstellingen
van het verdrag vormt. Daarenboven kunnen die chemicaliën evenals de munitie
op totaal verschillende plaatsen vervaardigd worden, zodat de absolute zekerheid
over chemische wapens pas kan bestaan op het moment dat zij samengebracht
worden. De oplossing hier ligt in de opname van die bewuste voorlopers in één van
de drie lijsten, waardoor zij het voorwerp worden van verificatiemechanismen.
Die lijsten zijn amendeerbaar. De weigering van een verdragspartij om zo’n
potentiële sleutelvoorloper te laten opnemen zal moeten vergezeld gaan van een
grondige motivatie, vooral indien het gaat om een product met weinig of geen
civiele toepassing, zoals dit het geval is voor één van de sleutelvoorlopers van A232 en A-234.

4. Besluiten
De chemische ontwapening is ver gekomen sinds de eerste pogingen een eeuw
geleden om het gebruik van CW in oorlog in te perken. De CWC biedt de beste
kansen om de dreiging van chemische oorlogvoering te verminderen door het
opbouwen van een klimaat van vertrouwen en veiligheid. Het cruciale vraagstuk
van het veiligheidsdilemma en de perceptie van het veiligheidsdeficit beantwoordt
de conventie door het instellen van verificatie- en inspectieregimes evenals door
het verlenen van hulp en bijstand inzake beschermingsmaatregelen in geval van
een chemische dreiging of aanval. Daarenboven, het doel van de CWC om alle CW
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effectief te bannen wordt aangevuld met het verlangen om het vreedzaam gebruik
van chemicaliën te bevorderen. Eens alle chemische munitie vernietigd zijn en
verificatie routine is geworden, dan kan die bevordering van handel en
internationale samenwerking om de economische en technologische ontwikkeling
van verdragspartijen te ondersteunen wel eens de belangrijkste functie van de
CWC worden.
De conventie is ver van perfect. Zij werd immers onderhandeld in een geopolitiek
tijdperk dat grondig verschilt van de huidige internationale context.
Toch is zij in een eerste evaluatie goed uitgerust om de meeste actuele en
toekomstige uitdagingen aan te kunnen. De grootste dreiging voor de conventie
spruit voort uit een fundamenteel politiek meningsverschil over het
proliferatievraagstuk waardoor CW uiteindelijk het voorwerp kunnen worden van
elkaar beconcurrerende ontwapenings- en nonproliferatieregimes. In wezen komt
dit meningsverschil neer op een ideologische keuze tussen unilateralisme en
multilateralisme als middel om de internationale vrede en veiligheid te
verzekeren.
De
dynamieken
die
de
non-proliferatie
en
contraproliferatiestrategieën ondersteunen winnen snel aan kracht, waardoor de
internationale gemeenschap vrij snel de keuze zal moeten maken.
Die keuze betreft niet alleen het succes van de CWC, zij betreft eveneens de
toekomst van ontwapening als instrument voor de internationale veiligheid.
In dit opzicht is de CWC een echt laboratorium voor de toekomst.
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