Amendementen op motie inzake nucleair wapenbeleid federale overheid – vraag aan
de Belgische regering om het verbodsverdrag op kernwapens te steunen.

AMENDEMENTEN:
In artikel 1 van het besluit de woorden “Daarbij wordt de regering gevraagd om,
overeenkomstig het regeerakkoord, op een constructieve wijze mee te werken aan het tot
stand komen van een verbod op kernwapens” te vervangen door de woorden “Daarbij
wordt de regering gevraagd om het internationaal verbodsverdrag op kernwapens, zoals
aangenomen door 122 VN-lidstaten in New York op 7 juli 2017, te ondertekenen”.
Een artikel toe te voegen aan het besluit met de woorden “De Belgische regering wordt
gevraagd om een stappenplan op te stellen dat voorziet in de verwijdering van de
kernwapens gestationeerd op haar grondgebied. De Belgische regering dient hiertoe af te
zien van de aanstaande modernisering van deze kernwapens.”
Verantwoording
De regering heeft zich er in haar regeerakkoord toe verbonden om ‘te blijven ijveren voor
internationale initiatieven met het oog op een verbod of minstens een betere controle op
wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers'. De
regering louter herinneren aan deze belofte lijkt ons onvoldoende. Wij wensen dat de
regering haar woorden kracht bijzet en het internationaal verbod op kernwapens van 7 juli
2017 onderschrijft. Indien ons land dit verdrag tekent, is het verplicht een stappenplan uit te
werken dat voorziet in de verwijdering van de kernwapens op haar eigen grondgebied. Onze
regering heeft in resolutie 0901/013 op 23 april 2015 reeds aangegeven haar grondgebied
kernwapenvrij te willen maken en ‘te ijveren voor het stopzetten van de modernisering van
de kernwapens en voor het terugdringen van hun rol in de verdedigingsdoctrines van de
kernwapenstaten.’
Onze regering zet deze woorden vooralsnog niet om in daden en verwijst naar het nonproliferatieverdrag uit 1968 dat pleit voor een geleidelijke ontwapening. Deze benadering
heeft echter de laatste jaren weinig tot geen vooruitgang geboekt. Zo heeft het NPV niet
kunnen beletten dat het aantal kernwapenstaten is toegenomen met Noord-Korea als laatste
land in het lijstje. In een wereld waarin Trump de verdere afbouw van zijn
kernwapenarsenaal afwijst, de kernwapenstaten hun bestaande arsenaal blijven
moderniseren en niet-kernwapenstaten dreigen om het non-proliferatieverdrag te verlaten en
zelf kernwapens aan te maken, zijn mooie woorden niet goed genoeg meer. De nietkernwapenstaten hebben een duidelijk initiatief genomen om kernwapens te verbieden, onze
regering heeft diezelfde wens uitgesproken en is wat ons betreft dan ook verplicht dit verdrag
te onderschrijven en af te zien van de modernisering van de kernwapens gestationeerd in
Kleine Brogel.

