
MAATSCHAPPELIJK APPEL 
 

EEN ACTIEVE KABINETSINZET VOOR 
KERNWAPENVRIJE WERELD : 

WELKOM EN NODIG ! 
Voorkom een nieuwe wapenwedloop en een 
nieuwe Koude oorlog! 
 
Gegeven: 

1.‘Het kabinet zet zich, binnen het 
kader van de bondgenootschappelijke 
verplichtingen, actief in voor een 
kernwapenvrije wereld, gezien de 
grote risico’s van proliferatie van deze 
wapens.’ (Regeerakkoord, 10-10-
2017, p. 47) 
 
En 2.(Uit Preambule en Artikel 6 van 
het Non-Proliferatieverdragi) : 
Considering the devastation that would 
be visited upon all mankind by a 
nuclear war  and the consequent need 
to make every effort to avert that 
danger...’.´Each of the Parties to the 
Treaty undertakes  to pursue 
negotiations in good faith (...) on a 
treaty on general and complete 
nuclear disarmament under strict and 
effective international control.’ 
 

=2.Gezien de verwoesting die de gehele 

mensheid zou worden aangedaan door een 
nucleaire oorlog en de daaruit voortvloeiende 
noodzaak om alles in het werk te stellen om dit 
gevaar te voorkomen ... ". 
'Alle partijen bij het Verdrag verbinden zich 
ertoe te goeder trouw onderhandelingen te 
voeren (...) over een verdrag inzake algemene 
en volledige nucleaire ontwapening onder 
strikte en effectieve internationale controle. ' 
 
Daarom overhandigden op 25-9-2018 diverse 
maatschappelijke organisaties waaronder de 
NVMP, PAX, RODE KRUIS EN MFP (= 
Burgemeesters voor Vrede)  het volgende 
Maatschappelijk Appèl aan de Tweede Kamer  
als aansporing van de Nederlandse inzet voor 
een wereld zonder kernwapens. 

Geachte commissieleden, 
 
Uit ernstige verontrusting over recente 
ontwikkelingen op kernwapengebied roepen wij 
U op tot een maximale inspanning om de 
dreiging van een nieuwe nucleaire 
wapenwedloop en een verlaging van de 
atoomdrempel te helpen ombuigen naar de in 
het Regeerakkoord overeengekomen richting 
en zo bij te dragen aan het voorkómen van een 
nieuwe Koude Oorlog. 
 
Vorig jaar deed de escalatie ‘VS - Noord-Korea’ 
de wereld voor het eerst sinds 1989 beseffen, 
dat een kernoorlog nog steeds een reëel gevaar 
is. Begin 2018 waarschuwden experts zelfs, dat 
de kans daarop sinds 1953 niet zo groot is als 
nuii. Vervolgens kwamen de VS en Rusland - 
samen goed voor 93% van de huidige 15.000 
kernwapens - met nieuwe plannen voor 
modernisering en uitbreiding van hun 
kernwapenarsenalen, die weer meer plaats 
krijgen in beider militaire doctrines en kunnen 
leiden tot verlaging van de atoomdrempeliii. Zo 
wil de VS voor ruim $1.000.000.000.000 
kernraketten,-onderzeeërs en -
bommenwerpers vervangen, kleine 
kernbommen ontwikkelen voor gebruik op het 
slagveld en kernwapens kunnen inzetten bij een 
niet-nucleaire aanval. Daarna kwam Rusland 
met de zware intercontinentale Sarmat-raket 
met meervoudige kernkoppen waartegen geen 
raketschild bestand zou zijn, kruisraketten met 
nucleaire aandrijving en onderwaterdrones met 
kernlading - ter verdediging én om dreigende 
conflicten te neutraliseren door beperkte 
preventieve nucleaire inzet. 
 
De huidige kernwapens zijn al tot 100 keer 
sterker dan die op Japan in 1945, en door 
toegenomen precisie, bundeling en aantal is 
hun potentiële vernietigingseffect nog veel 
groter. Zo’n 2000 staan op scherp, met alle 
risico’s op een kernoorlog, ook onbedoeld: 
technisch of menselijk falen heeft ons al te 
vaak vlakbij de nucleaire afgrond gebracht - 
nog afgezien van nieuwe risico’s als 
cyberaanvallen. Zelfs een beperkt regionaal 
nucleair conflict heeft wereldwijd gevolgen: 
roet in de dampkring zal het zonlicht blokkeren, 

met als gevolg enorme misoogsten, tot twee 
miljard hongerdoden en ongekende 
vluchtelingenstromen. Het Rode Kruis, medici, 
burgemeesters, kerken en NGOs 
waarschuwen al vele jaren voor de 
onaanvaardbare humanitaire risico’s van een 
kernaanval en de illusie van adequate 
medisch-humanitaire hulp: er zal slechts 
onbeschrijfelijk lijden zijn in een verwoeste 
wereld. 
 
Gezien deze dreigende ontwikkelingen is een 
actieve kabinetsinzet voor een kernwapenvrije 
wereld conform het Regeerakkoord meer dan 
welkom en nodig! Rutte-3 kan zo de 
constructieve koers voortzetten die Rutte-2 
koos in 2016, als antwoord op maatschappelijke 
acties en het daarop volgende parlementaire 
debat en de aangenomen motiesiv. Daardoor 
deed Nederland in 2017 als enig NAVO-lid mee 
aan de VN-onderhandelingen over een verbod 
op kernwapens, wat ons de nodige goodwill 
opleverde bij de vele betrokken landen, al 
tekenden we de Ban Treaty tot nu toe niet.  
Een kernwapenvrije wereld wil 85% van onze 
bevolking, wil ook de NAVO en wil zeker de 
wereldgemeenschapv: bijna alle landen, ook de 
kernmachten, ratificeerden het Non-Proliferatie 
Verdrag NPV (1970)1. Artikel 6 beoogt te komen 
tot algehele en complete nucleaire ontwapening  
- een proces- en resultaatsverplichting voor élk 
landvi - maar is nog altijd niet uitgevoerd. Uit 
onvrede daarover kwamen 122 landen op 7 juli 
2017 in de VN een verbodsverdrag overeen 
voor dit enige nog ‘legale’ 
massavernietigingswapen. Tot nu toe zijn de 
kernmachten en de NAVO tegen dat verdrag en 
stellen dat het NPV de hoeksteen is voor hun 
veiligheids- en ontwapeningsbeleid. Maar dat 
verplicht hen - en dus ook ons land - dan wel 
eens te meer Artikel 6 serieus te nemen, ook om 
het risico te verkleinen dat landen het NPV 
verlaten en eigen kernwapenprogramma’s gaan 
ontwikkelen.  
 

Gezien dit risico en de ernst van de 
internationale situatie vragen wij U dan ook 
dringend maximaal in te zetten op een 
internationale dialoog mét de nucleaire 
machten over alomvattende, verifieerbare 
uitbanning van kernwapens, conform Artikel 
6 NPV. Dat past ruim ‘binnen het kader van 
bondgenootschappelijke verplichtingen’ en bij 
onze bruggenbouwerrolvii. Ons land heeft 
immers een prima diplomatieke reputatie en 
krediet in de VN - ook bij de kernwapenstaten, 
die cruciaal zijn voor werkelijke ontwapening. 
Juist met hen zitten we al aan diverse 
overlegtafelsviii, dit jaar in de Veiligheidsraad 
zelfs met de grootste kernmachten, de vijf 
permanente leden. In dat kader zou Nederland 
bijvoorbeeld kunnen pleiten voor verwijdering 
van de tactische kernwapens uit Europaix. 
 
Zo’n ‘actieve inzet’ kan rekenen op wereldwijde 
maatschappelijke steun zoals van het Rode 
Kruis, de Wereldraad van Kerken, de Paus, 
Mayors for Peace, PAX, WMA, IPPNW, 
IALANA en ICANx, de motor achter het 
kernwapenverbod en beloond met de Nobelprijs 
voor de Vrede 2017 - expliciet bedoeld als 
aansporing voor de kernmachtenxi. Want is het 
nog wel van deze tijd om conflicten tussen 
landen op te lossen met inzetten van of dreigen 
met zoiets obsoleets, alles vernietigends als 
kernwapens?   
 
Wat een cadeau aan de mensheid zou het zijn 
als in 2020 ‘50-jaar NPV’ kan worden gevierd 
met een serieuze doorstart van 
onderhandelingen om te komen tot een 
kernwapenvrije wereld. En welke regering kan 
daarin beter het initiatief nemen dan de onze, 
gezien de opdracht in het Regeerakkoord!  
 

Ondertekend door ruim honderd prominente 
Nederlanders uit de wereld van de 

wetenschap, gezondheidszorg, 
levensbeschouwing, cultuur, bestuur, beleid, 

juristen en media. Zij weerspiegelen een breed 
maatschappelijk en politiek spectrum.  

U vindt de namen van de ondertekenaars  
z.o.z., na de noten.



 

Noten: i In en na 1970 ratificeerden vrijwel alle 

VN-landen, inclusief de toenmalige vijf 
kernmachten - de VS, USSR, UK, Frankrijk en China 
– het NPV. Later verwierven ook India, Pakistan, 
Israël en recent Noord-Korea kernwapens. Zij 
tekenden het NPV niet of trokken zich eruit terug 
(N-Korea). Maar volgens het ICJ maakt dat niet uit 
(zie noot 6); 
ii Doomsday clock 2018, Bulletin of the Atomic 
Scientists, January 2018;  
iii US Nuclear Posture Review, 2-2-2018; Vladimir 
Putin's speech voor de Assemblee van de RF, 1-3-
2018; 
iv 45.000 handtekeningen, verzameld door het 
Rode Kruis, PAX en ASN-bank i.s.m. NVMP en MfP 
noopten tot een Kamer-debat over kernwapens, 
28-4-2016. Mede o.i.v. een Medisch Appel van de 
NVMP leidde dat tot aanname van moties over hoe 
te komen tot een kernwapenvrij Nederland, 
Europa en de rest van de wereld (moties nrs 
34419-9, -10, -11 en -12); 
v Respectievelijk onderzoek Ned. Rode Kruis 
(2017); NAVO document ‘NATO and the NPT’, 
Brussels, March 2017; en de allereerste VN-
resolutie: die ging over totale nucleaire 
ontwapening en werd unaniem ondertekend in 
1946; 
vi Uitspraak Internationaal Gerechtshof inzake 
nucleaire ontwapening, Den Haag, 1996;   
vii Zie bv. de brief van de minister van Buitenlandse 
zaken aan Tweede Kamer dd 14 juli 2017; 
viii Zo is Nederland nauw betrokken bij de 
voorbereiding van de eerstvolgende 5-jaarlijkse 
NPT-Review Conference (New York, 2020), was in 
2017 in dat kader voorzitter van het Preparatory 
Committee en de jaarlijkse conferentie in Wenen 
(11/14-5-17). Voorts speelt Nederland een actieve 
rol in de Commission of Disarmament (zie bv. 
optreden van Minister Kaag, 26-2-18), het 
Splijtstofverdrag, het Alomvattend 
Kernstopverdrag, het Nonproliferation and 
Disarmament Initiative en het Inter-national 
Partnership for Nuclear Disarmament Verification 

(IPNDV). Tenslotte is ons land dit jaar lid van de 
Veiligheidsraad; 
ix Ook wel ‘sub-strategisch’ genoemd, omdat elk 

kernwapen, hoe klein ook, grote, slagveld 
ontstijgende gevolgen heeft. Het zou vooralsnog 
om het Europese grondgebied en luchtruim gaan. 
Zie ook de aangenomen TK-motie nr 3441912, mei 
2016; 
x WMA: World Medical Association; 
IPPNW:International Physicians for Prevention of 
Nuclear War, Nobel Peace Prize 1985; IALANA: 
Intern. Association of lawyers against NWs;  ICAN: 
International Campaign to Abolish NWs, Nobel 
Peace Prize 2017;  
xi De prijs is ‘… also a call upon the nuclear weapon 
states to initiate serious negotiations with a view 
to the gradual, balanced and carefully monitored 
elimination of the almost 15,000 nuclear weapons 
in the world.’ (Nobelcomitee, 10-12-17) 
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