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TEN GELEIDE
Op 23 oktober 1983 stapten zo’n 400.000 mensen in Brussel
mee in een vredesoptocht tegen de plaatsing van Amerikaanse
kernraketten op Belgisch grondgebied. Dertig jaar na de
grootste manifestatie die ooit in België plaatshad, zijn er hoe
dan ook nog altijd kernwapens in ons land. Wapens die 10
keer vernietigender zijn dan de bommen die de gruwel op
Hiroshima en Nagasaki veroorzaakten.
In mei van dit jaar lanceerde Pax Christi Vlaanderen, samen
met de Vlaamse en Franstalige vredesbewegingen Vrede vzw,
Vredesactie vzw en CNAPD een nieuwe campagne voor de
verwijdering van de Amerikaanse B-61 kernwapens uit KleineBrogel: “Time to go!”. Die mondt op 20 oktober uit in een
manifestatie in het Jubelpark.
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Waarom nu, in 2013, een nieuwe campagne tegen
kernwapens? De toespraken van de Amerikaanse president
Barack Obama vormen een eerste aanleiding. Obama maakte
tot twee keer toe zijn visie van een kernwapenvrije wereld
publiek: in 2009 in Praag en opnieuw in juni 2013 in Berlijn.
Na decennialang geblokkeerde vooruitgang op het vlak van
het non-proliferatieverdrag en de afbouw van de stationering
van tactische kernwapens hebben zijn woorden een klimaat
geschapen waarin denken over nucleaire ontwapening weer
mogelijk werd.
Een tweede aanleiding ligt in België zelf: in december 2011
nam onze regering volgende passage op in haar eigen akkoord:
“De regering pleit voor het revitaliseren en het eerbiedigen
van het non-proliferatieverdrag. Zij zal op een besliste manier
ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een
verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een
verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/
of die disproportioneel veel slachtoffers maken.” Mooie
woorden, die tot vandaag echter dode letter blijven...

Colofon
Auteurs van dit dossier: Wilbert van der Zeijden, Susi Snyder, Peter Paul Ekker, Willem Staes
Vertaling (Exit Strategies): Karolien Berger
Eindredactie: Karin Seberechts
Verantwoordelijke uitgever: Annemarie Gielen

Tot slot is er de nakende modernisering van de B61kernwapens en hun dragers, de F16’s. De kosten van deze
modernisering kunnen oplopen tot 25 miljoen euro per
kernbom en 150 miljoen euro voor de nieuwe dragers, de F35
of Joint Strike Fighter. In deze tijden van crisis vinden wij een
dergelijke investering onaanvaardbaar.
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Dit dossier is grotendeels een vertaling van “Exit Strategies”,
een Engelstalige brochure van onze Nederlandse collega’s van
IKV Pax Christi. Deze brochure gaat over de mogelijkheden
die ons land (en de andere “gastlanden”) heeft om tot
kernontwapening over te gaan. Wij willen deze contextschets
aangrijpen om onze campagne Time to go! succesvol te laten
worden. Maar we beginnen met algemene informatie over de
B61’s, de kernwapens die bij ons gestationeerd zijn.

Koerier-dossier is een vaste bijlage bij het abonnement op het
tijdschrift Koerier van Pax Christi Vlaanderen. Deze formule
van abonnement kost 25 euro en omvat zesmaal een Koerier
met dossier en een boek rond een actuele vredesthematiek.
Losse nummers: €2.
Pax Christi Vlaanderen – Italiëlei 98a – 2000 Antwerpen
Tel: 03/225 10 00 – fax: 03/225 07 99
koerier@paxchristi.be – www.paxchristi.be
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Voorwoord
Annemarie Gielen
Binnen de NAVO staat ons land aan de zijlijn, in tegenstelling
tot bijv. Duitsland. Daarom vroegen en vragen wij de
Belgische regering met aandrang om op korte termijn werk
te maken van nucleaire ontwapening, zoals vermeld in het
regeerakkoord. Van concrete stappen is er nog geen sprake,
omdat er onenigheid bestaat tussen de politieke partijen
over de timing van de verwijdering van de Amerikaanse
kernwapens uit België en over de consensus die hier
binnen de NAVO rond gevonden zou moeten worden.
Die consensus is echter een barrière gebleken en geen
hulpmiddel om overeen te komen dat de Amerikaanse
tactische kernwapens uit 5 van de 28 lidstaten zouden
verdwijnen. Twee andere lidstaten, nl. Griekenland en GrootBrittannië, hebben deze kernwapens al laten terugnemen
door de VS. Natuurlijk heeft Groot-Brittannië, maar ook
Frankrijk, kernwapens van eigen makelij. Dus met de
verwijdering van de kernwapens uit België, Nederland,
Duitsland, Italië en Turkije zijn we nog niet toegekomen aan
een kernwapenvrij Europa. Maar het zou wel al een zeer
betekenisvolle stap zijn in de goede richting.

President Obama in Berlijn, in juni 2013

Al deze argumenten in ogenschouw genomen, is de
vredesbeweging er dan ook van overtuigd dat de Belgische
regering niet langer afwachtend kan blijven en dat zij concrete
stappen moet zetten naar een verwijdering van de B61’s uit
Kleine-Brogel.

De campagne Time to go! schuift vijf argumenten naar voor
om de Belgische regering en de publieke opinie te doen
besluiten dat er in België geen plaats is voor kernwapens.

De lidstaten met een kernwapentaak, zijnde België, Nederland,
Duitsland, Turkije en Italië, zitten op dit moment niet op
dezelfde golflengte. Duitsland heeft in zijn regeerakkoord
opgenomen dat het niet zal meestappen in de modernisering
van het kernarsenaal. In Nederland woeden daar nu hevige
discussies over. Italië en Turkije roeren zich nog het minst,
maar ook in België blijft het voorlopig stil. Daar willen wij
verandering in.

Het eerste argument is veiligheid, of eerder het omgekeerde:
gevaar. Kernwapens maken van deze wereld allesbehalve een
veiligere plek, terwijl de mogelijke inzet ervan catastrofale
humanitaire gevolgen zou hebben.

Bovendien vinden wij dat de vijf genoemde landen niet
zouden mogen gehinderd worden in hun aspiraties om de
B61’s te laten verwijderen, omdat er geen overeenstemming
is tussen de NAVO-landen. Dat zou de wereld op zijn kop
zijn. Vooral omdat het juist gaat om gevaarlijke, onmenselijke,
nutteloze en verdragsschendende wapens. België kan zich
niet langer verschuilen achter het uitblijven van een consensus
tussen de NAVO-lidstaten, maar moet een actieve rol
opnemen in deze kwestie.

Een tweede argument is de mensheid: De gevolgen van een
nucleaire aanval zouden desastreus zijn voor de bevolking, de
natuur en infrastructuur in de brede omgeving van de inslag.
Een derde argument: een schending van het internationaal
recht: De aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied
is in strijd met het Non-proliferatieverdrag, dat in 1968 werd
opgesteld.
Een vierde argument: nutteloosheid. Steeds meer bronnen
binnen het Amerikaanse leger en binnen de Amerikaanse
diplomatie stellen dat de kernwapens in Europa geen enkel
militair nut meer hebben.

Het is “Time to go” voor deze kernwapens!
Samen met Vrede, Vredesactie en CNAPD organiseert Pax
Christi Vlaanderen op 20 oktober 2013 Time to go!, een
grote happening in het Jubelpark in Brussel. Van 14 tot 18
u zijn er toespraken (van o.m. vredesambassadeur Tom
Sauer), animatie voor kinderen, stands en gratis optredens
van o.m. Jaune Toujours, James Deano en Helmut Lotti.

Het vijfde argument is hieraan rechtstreeks gekoppeld: de
kostprijs. De Amerikaanse regering is van plan de komende
jaren de B61-kernwapens, waarvan ze dus zelf beweert dat ze
nutteloos zijn, te moderniseren. Dit zal aanzienlijke kosten met
zich meebrengen.

Alle info: www.timetogo.be of www.facebook.com/
Timetogo20.10.13

Willem Staes gaat in het eerste hoofdstuk van dit dossier dieper
in op die vijf argumenten.
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risico op ongelukken, mogelijk niet-geautoriseerd gebruik of
geautoriseerd gebruik na vals alarm.
Hoe meer de kernwapenstaten vasthouden aan het bezit van
kernwapens, hoe meer andere staten en niet-staatsactoren dat
ook willen, zo werkt de logica. Het aantal kernwapenstaten
blijft op die manier toenemen. Een land als Iran stelt vast dat
de Verenigde Staten de zogenaamde ‘schurkenstaten’ die over
kernwapens beschikken niet aanvallen (zoals Noord-Korea),
terwijl de landen die geen kernwapens bezitten wel worden aangevallen (Afghanistan, Irak, Libië). Iran voelt zich erg
bedreigd door de Amerikaanse geopolitiek, gezien de grote
hoeveelheid militaire bases rond dat land. Het is dan ook
weinig verbazend dat Iran ook een kernwapenstaat zou willen
worden, met alle gevolgen van dien voor stabiliteit in de regio.

Willem Staes
Al 50 jaar bevinden zich kernwapens van Amerikaanse
makelij op Belgische bodem. Vandaag zijn er nog altijd zo’n
10 tot 20 B61’s (tactische kernwapens) ondergebracht op de
militaire basis van Kleine-Brogel (Peer). Tactische kernwapens hebben een beperkter bereik en een kleinere vernietigingskracht dan strategische kernwapens. Maar het zijn hoe
dan ook massavernietigingswapens die zonder onderscheid
in één klap honderdduizenden mensenlevens kunnen kosten.
En die aan de aarde ongekende en onomkeerbare schade
toebrengen.

De VS en Rusland hebben al heel wat inspanningen geleverd
om hun arsenalen te reduceren. Momenteel zitten gesprekken over de verdere reductie echter muurvast. De (eventueel
unilaterale) terugtrekking van de naar schatting 200 tactische
Amerikaanse kernwapens uit de vijf Europese gastlanden
(België, Nederland, Italië, Duitsland en Turkije) kan de nodige
Russische goodwill creëren om het Russische tactische kernwapenarsenaal af te bouwen. Dat vertegenwoordigt, naargelang
de bron, 2500 tot 5000 exemplaren. Al in 2010 verklaarden
zowel Konstantin Kosatsjov, voorzitter van de Russische
parlementscommissie Buitenlandse Zaken, en Nikolai Makarov, toenmalig stafchef van de Russische strijdkrachten, dat de
terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa een
voorwaarde is voor het opstarten van onderhandelingen over
de afbouw van tactische kernwapens. De terugtrekking van de
Amerikaanse kernwapens uit Europa
kan de Amerikaans-Russische onderhandelingen over de afbouw van
hun tactische kernwapenarsenalen
nieuw leven inblazen. Deze wapens
vallen immers voorlopig buiten de
bestaande verdragen.

De Amerikaanse kernwapens werden in de “gastlanden”
geplaatst middenin de Koude Oorlog. Maar welk nut hebben
deze wapens nu nog? En waarom zouden ze hier moeten
blijven staan? Hieronder vind je alvast vijf argumenten om ze –
liefst zo snel mogelijk – weg te halen.
Onveiligheid
Kernwapens maken van de wereld allesbehalve een veiligere
plek. De blijvende aanwezigheid ervan houdt een risico in op
verspreiding naar andere staten, maar ook naar niet-staatsactoren zoals verzetsgroepen of terroristen. Daarnaast bestaat het

De hypothese van ongelukken is
niet denkbeeldig. Voorbeelden zijn
namelijk talrijk. Zo zonk in 2000
de gloednieuwe Russische nucleaire onderzeeër ‘Koersk’, terwijl er
in 2012 een brand woedde op een
andere Russische onderzeeër. In
de Verenigde Staten werd in 2006
Amerikaans nucleair materiaal
naar een verkeerde bestemming
verzonden. In 2007 was er een
niet-geautoriseerd luchttransport
van nucleaire kruisraketten over
Amerikaans grondgebied. In 2008
woedde er een brand in een
Amerikaanse raketsilo. In 2009
kwamen Britse en Franse nucleaire
onderzeeërs met elkaar in botsing.

Protest aan de militaire basis van Kleine-Brogel
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De hitte die vrijkwam bij de explosie in Hiroshima (meer dan
een miljoen graden), was zo enorm dat zelfs de lucht in brand
vloog. 70.000 inwoners werden in een fractie van een seconde
verpulverd, verast of dood gestraald. Nog eens 195.000 anderen bleven zwaar gekwetst achter met brandwonden, open
breuken of kankerverwekkende stralingsziekten, of overleden
binnen het half jaar.
Een kernwapenoorlog zou bovendien leiden tot een gigantische ontwrichting van het klimaat. Miljoenen tonnen rook in
de stratosfeer zouden het zonlicht voor jaren afschermen, wat
zou leiden tot een enorme daling van de temperatuur, mislukte
oogsten en massale sterfte. Wetenschappers waarschuwen
voor een ‘nucleaire winter’, waarbij een mondiale temperatuursdaling van tien tot veertig graden het leven op aarde onmogelijk zou maken. De effectieve inzet van de naar schatting
200 Amerikaanse kernwapens in Europa zou volstaan om zo’n
nucleaire winter te veroorzaken.

Daarnaast bestaat het gevaar op de effectieve, al dan niet geautoriseerde inzet van kernwapens. Eind augustus 1991 was
de Russische president Gorbatsjov na een staatsgreep enkele
dagen afgezonderd van de buitenwereld. De controle over
het Russische kernwapenarsenaal kwam daardoor tijdelijk in
handen van de coupplegers. Tientallen jaren na de Cuba-crisis van 1962 getuigde Robert McNamara, in ‘62 minister van
defensie, in “The Fog of War: Eleven Lessons from the Life
of Robert S. McNamara” (2003), een documentaire van Errol
Morris. Hij zei dat hij niet op de hoogte was van de delegering van de verantwoordelijkheid over de inzet van Russische
kernwapens door Chroesjtsjov aan Castro, die op zijn beurt
deze verantwoordelijkheid had uitbesteed aan de stafchef
van het Cubaanse leger. Terwijl Kennedy en Chroesjtsjov
onderhandelden over de Russische kernraketten op Cuba,
bombardeerde een Amerikaans gevechtsvliegtuig een Russische onderzeeër, bewapend met kernkoppen. De bemanning, die dacht dat de oorlog begonnen was, overwoog de
inzet van hun kernwapens. Een nucleaire kettingreactie zou
het gevolg geweest zijn. McNamara gaf toe dat een kernoorlog niet veraf was geweest: “Het feit dat er geen nucleaire
oorlog is uitgebroken, is puur geluk geweest. Wij zijn er heel
dichtbij gekomen. Met rationele individuen nochtans: Kennedy was rationeel. Chroesjtsjov was rationeel. Castro was
rationeel. Die rationele mensen stonden op het punt om hun
eigen samenlevingen te vernietigen. En dat gevaar bestaat
ook vandaag nog.”

Kosten modernisering
De Amerikaanse overheid plant de komende jaren de modernisering van het bestaande B-61-kernwapenarsenaal.
Dit zogenaamde ‘Life Extension Program’ (LEP) heeft zowel
betrekking op de kernwapens zelf als op hun dragers. Het gaat
hier om de omschakeling van vier bestaande B-61-types (de
B61-3, B61-4, B61-7 en B61-10) tot één nieuw type, de B6112. De kost hiervan wordt vandaag officieel geschat op acht
miljard dollar, hoewel andere schattingen het hebben over 10
miljard dollar. Een recent jaarrapport van het Center for Arms
Control and Non-Proliferation heeft het bovendien over een
bijkomende, officieel nog niet verrekende kost van 800 miljoen
tot 1,2 miljard dollar. Bedoeling is om in 2016 te beginnen met
het moderniseringsprogramma, opdat in 2019 de eerste B61-12
bom afgeleverd kan worden.

Ook nucleair terrorisme vormt een blijvende uitdaging. Het Pakistaanse regime heeft voortdurend te kampen met politieke en
militaire instabiliteit. Het is niet denkbeeldig dat lokale of regionale terroristische groeperingen bij een mogelijke ineenstorting
van dat regime de controle over het Pakistaanse kernwapenarsenaal overnemen. De interesse van terroristen in kernwapens
is een realiteit. Zo werden in 2001 op het nippertje plannen
verijdeld van de Tunesische terrorist Nizar Trabelsi voor een
aanslag op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel. De gebrekkige beveiliging van deze basis werd in 2010 aangetoond toen
vredesactivisten er tijdens een Bomspottingactie van Vredesactie over het hek klommen en meer dan een uur op de basis
rondwandelden, zonder ook maar één soldaat tegen te komen.
Ze slaagden er bovendien in door te dringen tot de ingang van
één van de silo’s waar de B-61 kernwapens opgeslagen liggen
en hier beelden van te maken.

Deze geplande modernisering brengt ook voor ons land hoge
kosten met zich mee. Belgische piloten worden opgeleid om,
indien gewenst, de tien tot twintig B-61-kernwapens die zich in
Kleine-Brogel bevinden ook effectief in te zetten. De Belgische
F16’s zijn echter niet geschikt om de gemoderniseerde B-61
kernwapens te dragen, waardoor de aankoop van de nieuwe
F35 Joint Strike Fighter zich opdringt. Ramingen van de kostprijs van één F35 lopen op tot 150 miljoen euro per stuk. Een
rapport van de Carnegie Endowment for International Peace uit
2012 schat de meerkost van het uitrusten van een F35 met een
‘nuclear delivery capability’ bovendien op vijf tot tien miljoen
dollar. Kosten die wellicht door de Belgische schatkist gedragen
moeten worden.

Humanitaire impact
Kernwapens hebben een enorme vernietigende kracht. De
grootste conventionele (niet-nucleaire) wapens hebben een
vernietigingskracht van maximum 10 ton TNT. Ter vergelijking:
de bom op Hiroshima had een vernietigingskracht van 14.000
ton (14 kiloton) TNT. De gemiddelde kernkop op een moderne
Amerikaanse onderzeeër heeft maar liefst een kracht van
475.000 ton. Dit terwijl elke onderzeeër beschikt over 24 raketten met op elke raket 8 kernkoppen. Elke onderzeeër heeft
zo een vernietigingskracht van 91.200.000 ton TNT, de kracht
van 6.500 Hiroshima-bommen.

Schending van het internationaal (humanitair) recht
Het Internationaal Gerechtshof stelde al in 1996 in een advies
dat ‘het dreigen met of het gebruiken van kernwapens in het
algemeen in strijd is met de internationale rechtsregels die
gelden bij gewapend conflict, en in het bijzonder met de
principes en regels van het internationaal humanitair recht’. Zo
stelt het aanvullend protocol bij de Verdragen van Genève uit
1977 dat bij de inzet van wapens een duidelijk onderscheid
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anno 2013 geen enkel militair nut meer hebben. Generaal James Cartwright stelde in 2010 in zijn positie van vice-voorzitter
van de Joint Chiefs of Staff van het Amerikaanse leger dat deze
wapens geen enkele militaire functie vervullen die niet reeds
ingevuld worden door andere militaire middelen. De toenmalige Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier had het
in 2009 over wapens die ‘vandaag totaal zinloos zijn’.

gemaakt moet worden tussen burgers en militairen. Kernwapens doen dit, als gevolg van hun enorme vernietigingskracht,
per definitie niet. Ze vormen bovendien een bedreiging voor
het basisprincipe van proportionaliteit, terwijl ze ook het recht
op humanitaire en geneeskundige zorg tijdens een gewapend
conflict ondermijnen. Bij een kernaanval kunnen artsen immers onmogelijk ter plaatse komen en hun werk uitoefenen.
Het is daarnaast merkwaardig dat de inzet van chemische of
biologische wapens gezien wordt als oorlogsmisdaad en door
een internationale conventie verboden is, terwijl kernwapens
(die veel vernietigendere effecten hebben) niet verboden zijn.

President Obama sprak in 2009 in Praag de volgende woorden: “Als we geloven dat de verspreiding van kernwapens
onvermijdbaar is, geven we feitelijk toe aan onszelf dat het
gebruik ervan eveneens onvermijdbaar is. Vandaag wil ik dan
ook luid en duidelijk, en vol overtuiging, de Amerikaanse
toewijding uitdrukken in de zoektocht naar vrede en veiligheid
en een wereld zonder kernwapens”. In juni 2013 herhaalde
Obama die stelling bij zijn bezoek aan Berlijn. De regeringObama wacht op een signaal van de Europese bondgenoten.
Hans Kristensen, een vooraanstaande expert van de Federation
of American Scientists, stelde in 2009 dat “de Verenigde Staten
de wapens morgen al zouden weghalen, als het alleen van hun
eigen beslissing afhing”. De Verenigde Staten zouden niet tegenstribbelen als één van de Europese gastlanden expliciet de
terugtrekking van de B61-kernwapens zou eisen, maar zij laten
het initiatief aan de Europeanen. België kan dus een voortrekkersrol spelen en beslissen dat de kernwapens weg moeten,
als eerste stap in een wijdere Europese en mondiale ontwapeningsdynamiek.

Dit terwijl al in 1968 het Non-proliferatieverdrag (NPV) werd
afgesloten, dat in 1970 van kracht werd. Dit verdrag maakt een
onderscheid tussen landen die kernwapens ‘mogen’ bezitten
(de zogenaamde vijf ‘kernwapenstaten’: de VS, Rusland,
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en China) en landen die in
ruil voor het afzien van kernwapens hulp bij de uitbouw van
civiele nucleaire installaties beloofd werd. In het verdrag is
ook de belofte van de kernwapenstaten opgenomen om hun
kernwapenarsenalen af te bouwen en op termijn te elimineren.
Hoewel het NPV zeker zijn verdienste heeft, zijn er na
drieënveertig jaar nog steeds zo’n 17.000 kernwapens in de
wereld, spenderen de vijf kernwapenstaten jaarlijks 100 miljard
dollar aan de modernisering van hun kernwapenarsenaal, en
ontbreekt een concrete deadline voor de volledige afbouw
van kernwapens. De blijvende aanwezigheid van Amerikaanse
kernwapens in Europa wordt door verschillende specialisten
bovendien gezien als een indirecte schending van de
verdragsbepaling die het aan kernwapenstaten verbiedt nietkernwapenstaten aan nucleaire technologie te helpen.

Bronnen
http://armscontrolcenter.org/publications/factsheets/fact_sheet_
b61_life_extension_program/

Sinds de jaren 1990 gaan er dan ook steeds meer stemmen
op voor de creatie van een ‘kernwapenconventie’. Dit
moet, naar analogie met de Biologische Wapenconventie
(1972) en de Chemische Wapenconventie (1993), leiden tot
een bindend verdrag dat kernwapens verbiedt. Anno 2013
steunen 146 landen de opstelling van zo’n kernwapenverdrag.
26 landen, waaronder België, verzetten zich hier echter
expliciet tegen. Dit terwijl een opiniepeiling uit 2007
van het Vlaams Vredesinstituut aantoont dat 72 percent
van de bevolking voorstander is van de verwijdering van
kernwapens. De organisaties achter Time to go! maken
deel uit van de International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN), een mondiale coalitie van meer dan
270 middenveldorganisaties die ijvert voor een bindend
internationaal verdrag dat kernwapens verbiedt.

http://nuclearweaponsfree.org/wp-content/uploads/2013/03/
BombFlyer2.pdf

Bilaterale aangelegenheid

Naar een verbod op nucleaire wapens? (Tom Sauer, tekst voor
Rode Kruis Vlaanderen)

http://armscontrolcenter.org/assets/pdfs/B61WorkingPaper.pdf
http://carnegieendowment.org/files/beyond_chicago_summit.
pdf
http://www.nonukes.nl/faq
U.S. tactical nuclear weapons: a European perspective (Tom
Sauer, 2010)
US Tactical Nuclear Weapons in Europe after NATO’s Lisbon
Summit: Why their Withdrawal is Desirable and Feasible (Tom
Sauer, Bob van der Zwaan, 2012)

De Amerikaanse B61-kernwapens zijn in België gestationeerd
op basis van een bilateraal akkoord tussen de VS en België.
De Belgische regering heeft echter duidelijk gemaakt dat ze
de voorkeur geeft aan een multilateraal akkoord in het kader
van de NAVO. Dit is een politieke voorkeur, geen juridische
verplichting. Rusland heeft na het uiteenvallen van de SovjetUnie al zijn kernraketten terug op eigen bodem gebracht. Niets
weerhoudt de VS ervan hetzelfde te doen. De Amerikaanse
kernwapens in Europa zijn een relict uit de Koude Oorlog die

Non-Strategic Nuclear Weapons (Hans M. Kristensen, mei
2012, FAS)
Willem Staes is master in de Internationale Politiek en
in Conflict & Development aan de Universiteit Gent. Hij
bereidt mee de grote Time to go!-manifestatie voor die op
20 oktober 2013 plaatsheeft in het Jubelpark in Brussel.
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gevolgen voor de Belgische begroting, omdat onze regering in de toekomst met Nederland wil samenwerken voor
aankoop en uitbating.

Geheim akkoord over modernisering kernwapens heeft
grote financiële gevolgen
Opiniestuk - 15 september 2013 - Het is 2016. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry schudt
de hand van de burgemeester van Kleine Brogel. Hij heeft
hem zonet de sleutels overhandigd van de nucleaire kluis
waar tot voor kort twintig Amerikaanse kernwapens opgeslagen waren. Achteraf gezien was het geen moeilijke
beslissing deze bommen te verwijderen. De Belgische,
Italiaanse, Turkse, Nederlandse en Duitse parlementen namen resoluties aan met het standpunt dat de Amerikaanse
kernwapens in hun landen niet langer nodig en gewenst
waren. De betrokken regeringen verdedigden dat tijdens
de NAVO-top van Lissabon in 2014. De regeringsleiders
van het Bondgenootschap beslisten daarop dat de aanwezigheid van tactische kernwapens in Europa niet langer in
het belang was van de NAVO en dat ze tegen 2016 zouden ontmanteld worden.

Benieuwd wanneer onze Belgische regering dit debat
publiekelijk zal voeren. België heeft 70 F16’s: het is onverantwoord dat in tijden van grote besparingen dure
gevechtsvliegtuigen moeten worden aangeschaft om de zo
gecontesteerde nucleaire taken verder te kunnen uitvoeren. De moderniseringsoperatie eist ontegensprekelijk een
diepgaand publiek debat. Het is dus zeer terecht dat de
Belgische parlementairen boos zijn en opheldering vragen
over het geheime akkoord van 2010 waarin België zou
ingestemd hebben met de modernisering van die B61’s.
Maar wij roepen de Belgische parlementairen op om meer
te doen. Hoe komt het dat onze regering met een dergelijk
regeerakkoord niet aanwezig was op de Internationale
Conferentie in Noorwegen over de humanitaire gevolgen
van kernwapens, terwijl 127 andere landen dat wel waren?
Zullen onze diplomaten blijven stemmen tegen een voorstel binnen de Algemene Vergadering van de VN om de
onderhandelingen op te starten van een VN-verdrag om
kernwapens te verbieden, naar analogie met een verbod
op chemische of biologische wapens? Welke positie zal
België innemen op de High-level meeting van de Algemene Vergadering van de VN over kernontwapening op
26 september?

Bovenstaand scenario lijkt fictie, maar het is realiseerbaar.
De Amerikaanse B-61 kernwapens in Kleine Brogel zijn
een relict uit de Koude Oorlog. Ze waren gericht tegen
een mogelijke Sovjetinvasie, en hebben daarom vandaag
geen enkel militair nut meer. Dat was ook de mening van
Generaal James Cartwright in 2010 al, toen vicevoorzitter
van de Joint Chiefs of Staff van het Amerikaanse leger.
Als de kernbommen in Kleine Brogel militair nutteloos
zijn, dan is het enkel nog wachten op een beslissing van
onze regering, die daarvoor al een engagement nam in
het regeerakkoord. Daarin verbindt onze regering zich tot
initiatieven voor “een verdere ontwapening – inbegrepen
nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met
een willekeurig bereik”. Deze woorden blijven echter dode
letter. Deze passieve houding is niet enkel gevaarlijk voor
onze veiligheid, door het risico op ongelukken, aanslagen
of diefstal, maar zal de belastingbetaler op termijn ook
handenvol geld kosten.

De Belgische regering blijft zich verstoppen achter het
uitblijven van een NAVO-consensus rond de terugtrekking
van de Amerikaanse kernwapens uit Europa en weigert
enig initiatief te nemen. Sterker nog, het lijkt erop dat de
huidige Belgische diplomatie internationale initiatieven
niet steunt. De NAVO-consensus is echter enkel een politiek gegeven, geen juridische verplichting. Het is nu tijd
voor directe gesprekken met de VS die moeten uitmonden
in effectieve ontmanteling van de kernbommen op korte
termijn. Verschillende Amerikaanse bronnen hebben aangegeven dat de VS de kernwapens zouden verwijderen,
indien de gastlanden duidelijk maken dat ze niet langer
gewenst zijn. Wij roepen onze regering op om dringend
een stappenplan op te stellen voor de verwijdering van de
wapens.
Het is “Time to Go!” voor de Amerikaanse kernwapens.
De Belgische vredesbeweging, gesteund door het brede
middenveld, de culturele wereld, academici en politici
voert momenteel campagne ter verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit ons land. Afspraak op 20 oktober
2013 in het Brusselse Jubelpark.

De kernwapens in Kleine Brogel moeten dus niet gemoderniseerd worden, ze moeten juist weg. Dat bespaart de
VS en België veel geld. Een gemoderniseerde bom zou de
VS 25 miljoen dollar per stuk kosten. Een gouden bom van
hetzelfde gewicht is even duur en even oninzetbaar! De
modernisering impliceert dat de Belgische F16’s, dragers
van de kernbommen, moeten vervangen worden door
modernere gevechtsvliegtuigen met nucleaire capaciteit,
de F35 Joint Strike Fighter. Schattingen van de kostprijs van
één F35 lopen op tot 150 miljoen euro per stuk. Bij onze
Noorderburen zal de regering deze week beslissen over
de geplande aankoop van 35 F35-vliegtuigen waar een
prijskaartje van minstens 4 miljard euro aan hangt, de dure
exploitatiekosten niet meegerekend. Die beslissing heeft

Pieter Teirlinck, Vrede vzw,
Annemarie Gielen, Pax Christi Vlaanderen
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opnieuw aan te gaan en een nieuwe consensus te realiseren
over de aanwezigheid van de Amerikaanse kernwapens in
Europa.

Wie beslist over de Amerikaanse kernwapens
in Europa?

Wilbert van der Zeijden, Susi Snyder & Peter Paul Ekker

Als we willen weten wie er beslist over de aanwezigheid van
Amerikaanse nucleaire wapens in Europa, is het belangrijk de
verschillende relevante factoren te onderscheiden. Zo zijn er
het beleid en de houding van het gastland, de aanwezigheid
zelf van de kernwapens, de aantallen, de locaties, het gebruik
en de veiligheid ervan, en de “dragers”, vliegtuigen die de
kernwapens moeten dragen.

Inleiding
Tijdens de NAVO-top in mei 2012 werd een nieuwe Defence
and Deterrence Posture Review (DDPR) aangenomen,
waarin een ‘gepaste mix’ werd uitgetekend van raketafweer,
conventionele en nucleaire wapens die in de toekomst nodig
zullen zijn. Een heet hangijzer blijft de aanwezigheid van
Amerikaanse B61-kernwapens in vijf Europese gastlanden. De
meeste landen willen af van deze wapens. Maar Frankrijk en
enkele landen dichtbij Rusland willen ze liever behouden.

De bommen
De kernwapens die momenteel in vijf Europese NAVOlidstaten opgeslagen worden, zijn B61-bommen met een kracht
van 0,3 tot 170 kiloton. Hoewel ze in Europa opgeslagen
liggen, blijven ze vallen onder de verantwoordelijkheid
van de Verenigde Staten. Ze worden door de Verenigde
Staten geproduceerd en onderhouden. In totaal bezitten de
Verenigde Staten momenteel ongeveer 500 B61-kernwapens1.
140 tot 200 van deze kernwapens liggen momenteel in
Europa opgeslagen. De gastlanden behouden een ‘beleid van
ambiguïteit’: ze bevestigen noch ontkennen de aanwezigheid
van de kernwapens op hun grondgebied. De NAVO heeft
geen transparante manier om over het gedeelde nucleair
beleid te rapporteren, waardoor het onmogelijk is te weten
hoeveel B61-bommen er exact zijn. Schattingen zijn gebaseerd
op historische gegevens en gesprekken
met (voormalige) internationale NAVOmedewerkers.

De NAVO pleit voor een brede consensus omtrent de
toekomst van de Amerikaanse B-61- kernwapens in Europa.
Die is tot op heden nog niet bereikt, waardoor de wapens
voorlopig in Europa blijven liggen. Dit biedt echter geen
antwoord op de groeiende onenigheid in de gastlanden en
verandert ook niets aan de breed gedragen stelling dat de B61kernwapens in Europa geen enkel militair of politiek nut meer
hebben.
Dit hoofdstuk brengt de mogelijkheden in kaart die
de gastlanden hebben om een einde te maken aan de
aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op hun
grondgebied. Het is laat, maar niet te laat om het debat

Beslissingen over het opslaan van
kernwapens over de nationale grenzen
heen worden voornamelijk unilateraal
genomen door de Verenigde Staten.
Niemand kan hen echter dwingen hun
nucleaire aanwezigheid in Europa te
behouden. Beslissingen over het opslaan
in specifieke landen worden bilateraal
genomen door de Amerikanen en de
gastlanden. Ze worden uitgewerkt in
de zogenaamde “Status of Forces”overeenkomsten. De bilaterale
overeenkomsten houden ook bepalingen
in over wie verantwoordelijk is voor
het onderhoud van de bommen, het
onderhoud van gebouwen en uitrusting,
veiligheid van de faciliteiten, enzovoort.
1
Norris, R.S. and Kristensen, H. M. (2010):
“U.S. Nuclear Forces, 2010”, Bulletin of the Atomic
Scientists online: http://www.thebulletin.org/
files/066003008.pdf
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Velen geloven dat in geval
van het gebruik van een
nucleaire bom, de NAVOleden deel uitmaken van
het beslissingsproces. Met
andere woorden, zelfs
wanneer de VS een doel
zouden willen bombarderen
met B61-bommen die in
België opgeslagen liggen,
zou de Noorse regering
bijv. deze beslissing kunnen
blokkeren. In september
2011 stelde de Duitse
regering echter duidelijk dat
‘de NAVO als organisatie
geen beslissingen neemt
over het gebruik van
nucleaire wapens. Dit
blijft voorbehouden aan
de kernwapenstaten2.’ De
gastlanden kunnen geen beslissing nemen over het gebruik van
de kernwapens zonder toestemming van de Verenigde Staten.
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B61-bommen: het type kernwapens opgeslagen in Kleine-Brogel

luchtondersteuning enz.. Deze beslissingen worden genomen
in de “Nucleaire Planning Groep” van de NAVO (NPG). Maar
zoals de naam al doet vermoeden, zijn de bevoegdheden van
deze groep beperkt tot plannen: het plannen van de mogelijke
inzet en het delen van beslissingen die genomen werden
tussen gastlanden en de Verenigde Staten.

Het vliegtuig
B61-kernwapens moeten met een vliegtuig vervoerd en
gedropt worden. Momenteel zijn alleen F-16’s en Tornado’s
uitgerust om B61-bommen te vervoeren. Nederland, België
en Duitsland hebben toestellen en piloten om een nucleaire
missie te kunnen uitvoeren. In Italië worden Amerikaanse
F-16’s en Italiaanse Tornado’s gebruikt. Er zijn geen toestellen
voorzien om de wapens te vervoeren die in Turkije opgeslagen
liggen3. De kosten voor de opleiding van de piloten zijn voor
de rekening van het defensiebudget van de gastlanden. In
de jaarlijkse defensiebudgetten verschijnen deze kosten niet
als afzonderlijke posten, aangezien piloten en hun toestellen
ook gebruikt worden voor andere conventionele missies.
Beslissingen over aankopen worden ook genomen door de
gastlanden. Theoretisch gezien is er parlementaire controle
over de uitgaven van het defensiebudget, maar de mate van
parlementaire invloed varieert naargelang het gastland.

Faciliteiten
De B61-kernwapens liggen momenteel opgeslagen op
zes militaire basissen in Europa. De gastlanden zijn
verantwoordelijk voor alle kosten die gepaard gaan met de
constructie en het onderhoud van landingsbanen, bunkers
en luchtverkeersleiding. Verder zijn de gastlanden ook
verantwoordelijk voor de veiligheid van de site. De Verenigde
Staten inspecteren regelmatig de veiligheid en beveiliging
van de basissen. De bommen worden onderhouden door
Amerikaanse “Munitions Support Squadrons” (Munitiesteun
eskadron), die meestal bestaan uit een honderdtal
personeelsleden. De verantwoordelijkheid voor het werk op de
basis wordt gedeeld door de Verenigde Staten en het gastland4.

Beslissingen over het inzetten van toestellen voor nucleaire
taken worden genomen in overleg tussen de NAVO-lidstaten,
als onderdeel van de ‘nucleaire gedeelde afspraken’. Daarbij
hebben minstens zeventien landen een of meer nucleaire
taken op zich genomen. Los van het eventueel uitvoeren
van nucleaire missies en het opslaan van kernwapens,
bieden landen ook ‘early warning capabilities’ ofwel ‘vroege
waarschuwingsvermogens’, bevoorrading in de lucht,

De afwezigheid van transparante informatie met betrekking
tot deze kwesties maakt het in vele gevallen moeilijk om de
accuraatheid ervan te garanderen. Veel van de informatie die
hierboven beschreven staat is gebaseerd op verklaringen van
ambtenaren, of op verklaringen die door ambtenaren bevestigd
noch ontkend worden. We roepen uiteraard graag iedereen op
– en de NAVO in het bijzonder – om meer accurate informatie
aan te reiken waar nodig.

2
“The Answer of the Federal Government to the Major
Interpellation submitted by the Members of the Bundestag Uta Zapf,
Dr h.c. Gernot Erler, Petra Ernstberger, Iris Gleicke, Ute Kumpf, Thomas
Oppermann, Dr Rolf Mützenich, Dr Frank-Walter Steinmeier and the SPD
parliamentary group (-Bundestag printed paper no.: 17/7226 of 28.09.2011-)
3
Kristensen, H. M. (2005): “U.S. Nuclear Weapons in Europe”,
Natural Resources Defence Council.

4
IKV Pax Christi (2010): “The last U.S. nuclear weapons in
Europe – Fact sheets” online: http://www.ikvpaxchristi.nl/files/Documenten/
Veiligheid%20en%20Ontwapening/Nucleaire%20ontwapening/
factsheet%20alg%20voor%20website%202.pdf
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Deze verandering in de nucleaire taken van Duitsland werd in
gang gezet door de Amerikaanse plannen voor modernisering
van de B61-kernwapens. Door deze modernisering zou het
onmogelijk zijn de bommen te vervoeren met de verouderde
Duitse Tornado’s. Duitsland kan weigeren om de Tornado’s
aan te passen als ze binnen enkele jaren toch niet meer zullen
worden ingezet voor conventionele missies.

Het voorbeeld van Griekenland
‘We hebben geluk gehad’, stelt een Griekse diplomaat.
‘Ongeveer tien jaar geleden moesten de Verenigde Staten
de kernbommen vernieuwen.’ Dat maakte dat de bommen
incompatibel werden met het Griekse Corsair-toestel.
Griekenland plande destijds om enkele F-16’s aan te
kopen, maar maakte het aan de VS duidelijk dat ze niet
echt enthousiast waren over het idee om te investeren
in aanpassingen waardoor de F-16’s kernbommen
zouden kunnen vervoeren. Volgens een diplomaat ‘zou
dit de slagkracht van het toestel ondermijnen in missies
waarvoor men de toestellen eigenlijk nodig heeft’. De VS
en Griekenland kwamen overeen dat de aanwezigheid
van de B61-bommen overbodig was geworden. Hun
originele doelwitten, Bulgarije en Roemenië, stonden op
het punt NAVO-lidstaten te worden. En dus verlieten de
B61-bommen Griekenland. De Grieken behielden wel hun
infrastructuur, zodat – theoretisch – de B61-bommen en
hun dragers ondersteund kunnen worden in het zuiden
van Griekenland.

Verplaatsingen
Beslissingen zoals hier beschreven zouden ertoe kunnen
leiden dat de VS de Europese B61-kernwapens ergens anders
onderbrengen. In een vaak geschetst scenario zouden alle
bommen ondergebracht worden in Italië en/of Turkije. De
Aviano-luchtbasis in Noord-Italië is in dat geval de favoriete
locatie. Een dergelijk scenario is echter zeer onpopulair bij de
Italiaanse publieke opinie. In 2011 legde de deelstaatregering
van de provincie waar de Aviano-basis gelegen is, een
verklaring5 af waarin ze zich sterk afzette tegen elke vorm van
verplaatsing van kernwapens van andere Europese landen naar
de Aviano-basis.
Een andere mogelijkheid die vaak aangehaald wordt, is een
tijdelijke verhuizing van de bommen naar de Verenigde
Staten. Op die manier zouden de Amerikanen aan Rusland
kunnen tonen dat het eindelijk ook alle kernwapens verhuist
naar het eigen territorium, zoals Rusland al deed in de jaren
‘90. De NAVO-landen zouden ondertussen de huidige
nucleaire infrastructuur kunnen behouden, in afwachting van
een definitieve overeenkomst tussen de Verenigde Staten en
Rusland over de gedeelde bezorgdheden over niet-strategische
nucleaire ontwapening.

Het Griekse voorbeeld toont aan dat, formeel, de
beslissing over het verwijderen van de B61-kernwapens
genomen kan worden op basis van een bilateraal akkoord
tussen de VS en het gastland.
B61-bommen

Verdragsproblemen

De aanwezigheid van B61-kernwapens kan beëindigd worden
door een bilaterale beslissing tussen de VS en het gastland
om de “Status of Forces”-overeenkomst te wijzigen. Dit is al
eerder gebeurd. Naast de hierboven beschreven Griekse case
besloten de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in een
bilaterale overeenkomst de B61-kernwapens uit Lakenheath te
verwijderen. In principe is de verwijdering van de kernwapens
maar een telefoontje ver. De VS kunnen een ernstige aanvraag
van een gastland om de bommen te verwijderen niet weigeren,
eenvoudigweg omdat een dergelijke weigering geen enkele
wettelijke basis zou hebben.

Het Non-proliferatieverdrag (NPV) verbiedt expliciet ‘het
verplaatsen naar om het even welke ontvanger, van nucleaire
wapens of andere nucleaire explosieven of het overdragen
van de controle over zulke wapens’6. Formeel zou men
kunnen veronderstellen dat dit de staten die de nucleaire
wapens van hun grondgebied weg willen, een sterk argument
biedt. Binnen de NAVO wordt deze redenering echter niet
gevolgd. Voorstanders van nucleaire uitwisseling hebben
altijd volgehouden dat het NPV een impliciete uitzondering
voorziet voor de Amerikaanse kernwapens in Europa, omdat
de overeenkomsten van nucleaire uitwisseling al van kracht
waren vooraleer het NPV getekend werd. Ze voegen er aan
toe dat Rusland en andere kernwapenstaten het NPV toch
getekend hebben, ook al waren ze op de hoogte van het feit
dat dergelijke uitwisseling bestond tussen de NAVO-lidstaten.
Hoewel dit niet uitgesloten kan worden, is deze informele
en impliciete uitzondering nooit publiek gemaakt, nooit

Toestellen en basissen
Los van een bilateraal akkoord met de VS over de
terugtrekking van de kernwapens, hebben gastlanden nog
andere opties om hun nucleaire taken te wijzigen of stop te
zetten. Ze kunnen ophouden infrastructuur, vliegtuigen en
personeel aan te bieden. Nederland behoudt zich bijvoorbeeld
het recht voor om de Volkel-basis te sluiten. België zou
kunnen stoppen met het toekennen van nucleaire taken aan
piloten. Duitsland zou simpelweg kunnen weigeren nieuwe
vliegtuigen te kopen. Hoewel de eerste twee voorbeelden op
dit moment hypothetisch zijn, hebben de Duitsers effectief
beslist hun vliegtuigen voor duaal gebruik niet te vervangen.

5
http://www.presidente.regione.fvg.it/redazione/Reposit/RassegnaStampa/
bombeAdAvianoLoStopDiTondo.pdf
en http://www.ilfriuli.it/if/top-news/50367/
6
Treaty on the Non-Proliferation of nuclear weapons, http://www.
iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf
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De verwijdering van Amerikaanse kernwapens uit
Europa: de politieke realiteit

herbekeken en nooit hernieuwd. Dit terwijl het Verdrag zelf
sindsdien meermaals werd verlengd en herbevestigd. De
NAVO-lidstaten weigerden echter telkens opnieuw om de
nucleaire uitwisseling te betrekken in de onderhandelingen
over het Verdrag.

Hoewel de Verenigde Staten en de gastlanden formeel
gesproken perfect bilateraal – of zelfs unilateraal – kunnen
beslissen over de terugtrekking van de B-61-kernwapens
uit Europa, hebben de gastlanden beslist dat het politiek
belangrijk is om over deze kwestie binnen de NAVO een
consensus te zoeken en vinden. De reflex van de NAVO is
om vast te houden aan de bestaande situatie, zolang er geen
akkoord wordt gevonden over een verandering in beleid of
houding. En de consensus over een nieuw nucleair beleid
lijkt verder weg dan ooit. Dit leidt tot de vraag wat staten die
afwillen van de B61-bommen kunnen doen. Welke politieke
middelen, ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden hebben
zij?

De contradictie die wordt veroorzaakt door deze nucleaire
uitwisseling binnen de NAVO, wordt consequent aan de kaak
gesteld door de groep van ‘niet-gebonden landen’, die meer
dan honderd landen omvat. Deze beweging stelde tijdens de
NPV-conferentie in 2010 dat kernwapenstaten ‘zich moeten
onthouden van nucleaire uitwisseling met andere staten en
onder om het even welke soort van veiligheidsvoorzieningen,
ook binnen het kader van militaire allianties7.’ Momenteel
ondermijnt de blijvende aanwezigheid van Amerikaanse
kernwapens in Europa immers de geloofwaardigheid van
de NAVO en haar lidstaten in ontwapenings- en nonproliferatiediscussies. Ter vergelijking: de lidstaten van het
voormalige Warschaupact werden door de internationale
gemeenschap geprezen toen ze in de jaren ‘90 gelijkaardige
akkoorden afsloten met Rusland. Deze akkoorden werden toen
gezien als een significante bijdrage aan zowel ontwapening als
non-proliferatie.

De Verenigde Staten
Hoewel velen het tegendeel geloven, zijn de Verenigde Staten
geen vragende partij voor het behoud van de B61-kernwapens
in Europa. Off the record geven de meeste Amerikaanse
diplomaten grif toe dat ze deze liever verwijderd zouden
zien. Ze beschouwen de wapens als militair overbodig en
zelfs nutteloos. De meesten zien de symbolische functie van
de B61’s als een factor die bijdraagt tot de verbondenheid
binnen de alliantie, maar geloven tegelijkertijd dat hetzelfde
symbolische effect bereikt zou kunnen worden door
het delen van meer economische taken en efficiëntere
verantwoordelijkheden op militair gebied: taken die voor
het publiek zichtbaarder zijn en die niet in strijd zijn met de
internationale non-proliferatieregels.

Besluit
Er zijn geen technische of wettelijke redenen die de vijf
Europese gastlanden ervan weerhouden om de Amerikaanse
kernwapens van hun grondgebied te laten verwijderen. Als
bijvoorbeeld Italië zou beslissen om in tijden van voorspoed
en overweldigende militaire superioriteit binnen de NAVO
niet langer kernwapens willen huisvesten, dan zou het
de Verenigde Staten kunnen vragen om deze wapens te
verwijderen. De Amerikaanse regering zou dit niet kunnen
weigeren, simpelweg omdat er geen wettelijke grond is om
dit te doen. Niemand kan de Verenigde Staten opleggen om
kernwapens in Europa te behouden, en de Verenigde Staten
kunnen de Europese gastlanden niet verplichten de wapens
tegen hun wil op hun grondgebied te houden. De geschiedenis
toont aan dat de NAVO hierin als entiteit zelf geen formele rol
te spelen heeft.

Eigenlijk leggen de Verenigde Staten de bal in het Europese
kamp. Als de Europeanen willen verdergaan met de
huisvesting van de kernwapens, zullen zij dit accepteren. Het
is gemakkelijker om een bestaand overbodig militair systeem
te behouden, dan te investeren in andere manieren om de
betrokkenheid met de veiligheid van het Europese continent
te bewijzen. Als Europa effectief zou beslissen de B61’s te
verwijderen, zouden de Verenigde Staten hier volgens de “off
the record” gesprekken mee akkoord gaan. De tijd tikt echter
snel weg voor Europa. President Obama verklaarde in 2011
dat hij zou ‘trachten consultaties met de NAVO-lidstaten te
starten en op te volgen, maar niet later dan na een jaar na
[het in werking treden van de nieuwe START-overeenkomst]
onderhandelingen met de Russische Federatie over het
onevenwicht betreffende de niet-strategische (tactische)
kernwapens.’8
De deadline die Obama opgaf, viel samen met de NAVObijeenkomst over de “DDPR” in mei 2012. Als Europa
er niet in slaagt een duidelijke consensus voor te stellen,
dan zal de terugtrekking van de B61’s een Amerikaanse

7
Statement of the Group of Non Aligned States Parties to the NPT
Review Conference Main Committee 1, on 7 May 2010. Retrieved from:
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/
npt/revcon2010/statements/7May_Non%20Aligned%20Movement.pdf

8
New START Treaty: Resolution Of Advice And Consent To
Ratification, Bureau of Arms Control and Compliance, Washington DC
(U.S.), online: http://www.state.gov/t/avc/rls/153910.ht
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voorwaarden scheppen voor de verdere verwijdering van de
kernwapens die nog in Duitsland zijn9.’
Het Nederlandse parlement nam in april 2010 een resolutie
aan waarin Minister van Buitenlandse Zaken Maxime
Verhagen werd aangemoedigd ‘de Amerikaanse regering
ervan te informeren dat Nederland niet langer betrokken
wenst te zijn in de bescherming van het Europese continent
door middel van Amerikaanse kernwapens in Europa
en dat het de terugtrekking van deze nucleaire wapens
wenselijk vindt10’. De minister antwoordde dat hij deze
resolutie zag als ‘ondersteunend aan het bestaande beleid’.
Na de verkiezingen van 2011 bevestigde de toen nieuwe
minister Uri Rosenthal dat hij de beleidsobjectieven van
zijn voorganger op dezelfde manier verder zou zetten.
Verder heeft de Nederlandse regering deelgenomen aan
verschillende initiatieven binnen de NAVO om het debat
te heropenen en de huidige status-quo te doorbreken.
Tegelijkertijd heeft de Nederlandse regering echter
verschillende malen duidelijk gemaakt dat ze niets zullen
beslissen zonder een consensus binnen de NAVO.

Terwijl de Amerikaanse veiligheidsbelangen zich steeds
meer verplaatsen van Europa naar Oost-Azië en het
Midden-Oosten, hoeden de Amerikanen zich ervoor om
de Europese bondgenoten in de richting van een unilaterale
terugtrekking van de B61’s te duwen. Tezelfdertijd zien de
VS in dat groeiende onenigheid binnen de NAVO-alliantie in
de nabije toekomst de Amerikaanse invloed in de Europese
regio kan ondermijnen. De groeiende problemen worden
grotendeels veroorzaakt door het feit dat de wapens die
momenteel in Europa aanwezig zijn, weinig relevant zijn. Een
bijkomend probleem voor de VS is dat de publieke opinie in
de gastlanden zich steeds opnieuw manifester verzet tegen de
Amerikaanse kernwapens op Europees grondgebied. Hoewel
de verwijdering van de B61-kernwapens op korte termijn
zeker gepaard zal gaan met kosten, is de prijs van nietsdoen
en de wil van de gastlanden negeren op langere termijn vele
malen hoger.

In België hebben de parlementen sinds 2005 aan de
regering gevraagd om binnen de NAVO initiatieven voor
de terugtrekking van de B61-kernwapens te steunen. Net
als de Nederlandse regering lijkt ook de Belgische regering
terughoudend om haar formele beslissingsmacht aan te
wenden in deze kwestie. Verschillende betrokken ministers
hebben herhaaldelijk gesteld dat ze geen beslissingen zullen
nemen omtrent de B61’s waarover geen consensus bestaat
binnen de NAVO.
De Italiaanse regering heeft zich niet duidelijk uitgesproken
over de kwestie. Maar het Italiaanse parlement heeft zich
bij gelegenheid al uitgesproken als voorstander voor de
verwijdering11. Het Italiaans parlement wil de verwijdering van
de Amerikaanse kernwapens uit Italië na consultatie van de
NAVO-bondgenoten, maar niet later dan binnen de vijf jaar.

Gastlanden
Het was Duitsland dat de discussie over de B61’s weer
aanwakkerde in november 2009, toen de net aangetreden
regering in haar regeerakkoord een verwijzing naar de in
Duitsland opgestelde Amerikaanse B61-kernwapens opnam.
Sinds 2011 herhaalden de Duitsers hun voornemen om het
nucleair beleid van de NAVO te hervormen via een consensus
binnen de NAVO-alliantie.

Turkije is het enige gastland waar er geen duidelijkheid
bestaat over regeringsgebonden of parlementaire objectieven
met betrekking tot deze kwestie. Gesprekken met Turkse
diplomaten hebben – in het verleden – uitgewezen dat Turkije
wil helpen om een consensus te bereiken, los van de exacte
uitkomst van deze consensus.

De Duitse regering zet haar inspanningen verder om
‘de voorwaarden te scheppen voor een wereld zonder
kernwapens”. Het land wil dit nastreven door de oprichting
van een nieuw NAVO-comité voor de Controle op en
Ontwapening van Massavernietigingswapens, door de
transparantie met de Russische Federatie te vergroten en
door het opnemen van tactische kernwapens in de volgende
onderhandelingsronde tussen de VS en Rusland aan te
moedigen. De Duitse regering heeft herbevestigd dat de
‘rol en het basisdoel van de nucleaire kracht van de NAVO,
inclusief de wapens die in Europa gestationeerd zijn, van
politieke aard zijn’, en dat daarom ‘de inspanningen van de
federale regering gericht zijn op de inclusie van substrategische
nucleaire wapens in de internationale agenda voor het verdere
ontwapeningsproces. Hierbij wil de Federale Regering de

9
The Answer of the Federal Government to the Major
Interpellation submitted by the Members of the Bundestag Uta Zapf,
Dr h.c. Gernot Erler, Petra Ernstberger, Iris Gleicke, Ute Kumpf, Thomas
Oppermann, Dr Rolf Mützenich, Dr Frank-Walter Steinmeier and the SPD
parliamentary group (- Bundestag printed paper no.: 17/7226 of 28.09.2011-)
10
Tweede Kamer der Staten Generaal (2010): 32 123 V,
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2010: Nr. 86 Motie van de leden van Velzen en
Azough
11
Camera Dei Deputati (2009): “Mozione Parliamentare
(Approvata all’unanimità dall’Assemblea della Camera dei Deputati
il 23 giugno 2009)”, online: http://www.gsinstitute.org/pnnd/docs/
mozionedisarmoG8.pdf
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Het DDPR: een debat zonder consensus

NAVO-wandelgangen
De overeenkomst binnen de Duitse regering en de
daaropvolgende discussies over de mogelijkheden van een
snelle terugtrekking van de B61’s uit Europa, bracht een
groep van ministers van Buitenlandse Zaken op de NAVOvergadering voor ministers in Tallinn ertoe de kwestie op
tafel te leggen 12. 28 ministers van Buitenlandse Zaken
bespraken er de nucleaire kwestie – officieel voor het eerst.
Het debat over kernwapens verschoof zo van de sfeer van
defensie naar het buitenlands beleid van de NAVO-lidstaten.
Dit gaf extra gewicht aan het argument dat de Amerikaanse
kernwapens in Europa geen militair doel meer dienen, maar
veeleer een politieke kwestie zijn. De bijeenkomst leidde tot
een overeenkomst over vijf centrale principes, waaronder de
afspraak dat de NAVO een nucleaire alliantie zal blijven zo
lang er kernwapens bestaan.

België deed er in 2010 en 2011 achttien maanden over om
na intense onderhandelingen een nieuwe regering te vormen.
Deze nieuwe regering vermeldde in het regeerakkoord ‘een
verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/
of die disproportioneel veel burgerslachtoffers maken’14.
Gevraagd of dit standpunt logischerwijze zou leiden tot de
verwijdering van de Amerikaanse kernwapens van Belgisch
grondgebied, antwoordde minister van Buitenlandse Zaken
Didier Reynders ontkennend. Hij voegde eraan toe dat de
zin ‘enkel betrekking heeft op wapens die effectief gebruikt
worden15’. Zijn opmerking is een perfect voorbeeld van
de betreurenswaardige staat waarin het NAVO-debat over
kernwapens zich bevindt. Het is een debat waarin consensus
bepaald wordt door enkelen, waarin parlementen en burgers
niet geïnformeerd worden en waarin iedereen zich ofwel
verschuilt achter de rug van de machtige Russische boeman, of
achter het excuus van een vermeende politieke ‘verplichting’
tot consensus.

Gedurende de maanden voor de finale aanname van
het Strategisch Concept in november 2010 ging in het
hoofdkwartier in Brussel en in vele andere hoofdsteden
over de wereld de discussie verder over wat men met deze
wapens moest doen. Er ontstonden twee grote kampen: het
‘Duitse’ kamp was voorstander van een verandering van de
huidige situatie, terwijl het ‘Franse’ kamp ijverde voor het
behoud van de status-quo. Experts, academici en voormalige
overheidsambtenaren van over de hele wereld bleven
speculeren over welk land zich in welk kamp bevond, en welk
kamp de bovenhand zou halen tijdens de top van Chicago in
2012.

Consensus
België, Nederland en Duitsland, drie gastlanden van
Amerikaanse kernwapens, hebben publiekelijk verklaard dat
ze de massavernietigingswapens graag van hun grondgebied
zouden zien verdwijnen. Zich bewust van het feit dat deze
kwestie gevoelig ligt binnen de NAVO, hebben ze – uiteraard
– van in het begin verklaard dat een dergelijke beslissing
enkel bij consensus genomen kan worden. Dit betekent:
alle 28 NAVO-lidstaten moeten mee achter de verwijdering
van de Amerikaanse kernwapens staan. Anders is de
standaardprocedure dat de wapens blijven. Dit klinkt uiteraard
logisch. En redelijk, tot je het van de andere kant bekijkt: er
bestaat ook geen consensus voor de huidige stand van zaken.
Noorwegen, Slovenië, Duitsland, België, Nederland, IJsland,
Luxemburg, Griekenland, Spanje en Polen zijn slechts enkele
van de landen die al, op één of andere manier, hebben laten
weten dat volgens hen de aanwezigheid van de Amerikaanse
kernwapens in Europa niet langer noodzakelijk is. Een
meerderheid van experts, beleidsmakers en publieke opinie is
ervan overtuigd dat de tactische kernwapens niet noodzakelijk
zijn om Rusland of een ander land af te schrikken. Zij geloven
niet dat tactische kernwapens kunnen helpen om Europa te
verdedigen en ze verlangen naar een andere manier om de
‘last te delen’ binnen de alliantie. Als de NAVO dus echt voor
een consensus zou gaan, dan zouden de kernwapens eruit
liggen.

Het Strategisch Concept van 2010 stelde enkele
sleutelprincipes voor. De NAVO zal een nucleaire alliantie
blijven zolang er kernwapens bestaan, maar tegelijkertijd zal
de NAVO ernaar streven voorwaarden te scheppen voor een
wereld zonder kernwapens. De alliantie zal zich actiever
inzetten om de inspanningen voor ontwapening en nonproliferatie te bevorderen13. Over de nucleaire aanwezigheid in
Europa slaagde de alliantie er, ondanks de vraag van Duitsland
en andere landen, niet in om te beslissen over een substantiële
herziening van het nucleaire beleid. De vertraagde beslissingen
binnen de NAVO leidden daarentegen tot de creatie van een
nieuw proces: het “Defence and Deterrence Posture Review
Proces” (DDPR).

14
Di Rupo, E (2011): “Ontwerpverklaring over het Algemeen
Beleid”, online: http://www.standaard.be/extra/wl/regeerakkoord.pdf

12
NATO, April 23, 2010: Ministers discuss future of NATO’s
nuclear policy and prospects for missile defence, online: http://www.nato.
int/cps/en/natolive/news_62852.htm
13
NATO (2011): “Strategic Concept: Active Engagement, Modern
Defence”, online: http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010eng.pdf

15
Teirlinck, P (2012): “Belgian Minister forgets about the
governmental agreement on nuclear arms”, Vrede online: http://www.vrede.
be/news/2259-belgian-minister-forgets-about-the-governmental-agreementon-nuclear-arms
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Aansprakelijkheid

Rusland

De manier waarop het beslissingsproces over de B61kernwapens zich afspeelt, doet afbreuk aan de moderne
standaarden van aansprakelijkheid. Onze regeringen
rapporteren niet adequaat aan de nationale parlementen
en onze parlementen wordt vaak de toegang tot cruciale
NAVO-documenten geweigerd. Toen de NAVO nog een pure
defensiealliantie was, die verdedigingsprotocollen voor een
Sovjetinvasie moest voorbereiden en uitvoeren, was dit –
misschien – begrijpelijk. Maar nu de alliantie geëvolueerd is
naar een politieke en militaire samenwerking die ‘defensieve en
expeditionaire taken tegen elkaar afweegt16’, is dit een ernstig
gebrek in onze constitutionele parlementaire democratische
structuur. Het proces van DDPR is niet anders. Het parlement
kon de voorbereidende documenten of voorlopige versies van
de DDPR niet inkijken. De directe gevolgen hiervan uitten
zich in 28 parlementen. Ministers brengen het parlement
‘op de hoogte’ aan de hand van algemeenheden en vage
verklaringen. Er is geen manier om te beoordelen of ze
zich tijdens de onderhandelingen en deliberaties aan hun
nationaal engagement gehouden hebben. In deze ‘alliantie van
democratieën’ mogen we dit simpelweg niet weten.

De ‘magische formule’, na jaren van discussies zonder
consensus binnen de NAVO, is dat het aan de Russen is
om te beslissen of de Amerikaanse kernwapens in Europa
zullen blijven. Dit is een uitweg zonder consensus. De Koude
Oorlog is voorbij. De NAVO maakt niet langer plannen voor
scenario’s over een Russische aanval. Rusland weet dat. Het
argument van de NAVO is dat Rusland wapens heeft die erg
gelijken op de B61-bommen in Italië, Turkije, Duitsland, België
en Nederland. Rusland heeft er zelfs meer! Feit blijft dat de
Russische kernwapens geen direct verband hebben met de
militaire bruikbaarheid van de Amerikaanse wapens. En de
Amerikaanse wapens, als ze louter symbolisch zijn, kunnen
symbolen zijn die zich in om het even welk land bevinden,
ook in de VS. Zoals minister Reynders stelde, zal de NAVO
deze wapens uiteindelijk toch niet gebruiken.

Rusland is het perfecte excuus om niks te doen. Rusland meent
(verkeerdelijk) dat het verouderde kernwapens nodig heeft om
de conventionele druk of agressie van de NAVO af te weren.
Het feit dat de NAVO een aantal onbruikbare kernwapens in
Europa behoudt, is op militair vlak irrelevant, maar biedt op
politiek vlak het perfecte excuus om niet verder te gaan met
de ontwapening. Rusland kan naar deze
wapens wijzen en zeggen: ‘Kijk, jullie
Voor de NAVO is het grootste probleem in verband met een mogelijke
hebben ze ook, en op het grondgebied
verwijdering van de B61-kernwapens niet het verlies van veiligheid, maar de
van anderen.’ Terwijl de NAVO dan naar
graad van stabiliteit binnen de alliantie, van solidariteit en van het delen van de
Rusland wijst en zegt: ‘Jullie hebben er
lasten. Wat de NAVO uiteindelijk nodig heeft, zijn goede afspraken over hoe
meer dan wij!’. De NAVO en Rusland
de bondgenoten die lasten willen en kunnen verdelen, en welke vormen van
zorgen er ironisch genoeg voor dat beide
samenwerking zij in de toekomst noodzakelijk, wenselijk en betaalbaar achten.
landen hun overbodige wapens behouden.
Als de NAVO op een realistische manier
Na meer dan twee jaar discussie over de toekomst van de alliantie hebben de
zou kunnen omgaan met de Russische
gastlanden het recht om van hun NAVO-bondgenoten en de internationale
kernwapens, zou men kunnen starten met
NAVO-staf een afdoende aanpak van deze triviale kwestie te verlangen.
het terugbrengen van de Amerikaanse
Het onvermogen van de alliantie om een oplossing te zoeken voor dit relatief
kernwapens naar de VS.
eenvoudige probleem is op zich al een reden om de discussie erover buiten
NAVO-context te voeren.
Politieke wil
Uiteindelijk komt alles neer op politieke wil, of het gebrek
eraan. De Belgische, Nederlandse en Duitse regeringen,
parlementen, publieke opinie en experts zeggen al lange
tijd dat de wapens weg moeten. Er is geen consensus over
de voortdurende aanwezigheid van de kernwapens op hun
grondgebied. Als één van deze landen zou opstaan en eisen
dat de verwijdering van de kernwapens onderdeel wordt
van een nieuwe consensus, zouden ze ongetwijfeld succes
oogsten. De VS zullen geen enkel land hun kernwapens
opdringen. Andere lidstaten kunnen hun bezorgdheid tonen en
zullen zich zeker afvragen wat onze landen in ruil voor NAVOzekerheid en -solidariteit willen doen. Er zal zeker een prijs aan
verbonden zijn, maar zoals de Griekse en Britse terugtrekking
aantoont, zou dit zeker betaalbaar zijn en zelfs winstgevend
op termijn. Als onze regeringen op een fatsoenlijke manier de
belangen van onze bevolking willen verdedigen, dan kunnen
de nucleaire wapens verdwijnen.

Wat de aanwezigheid van kernwapens in onze landen betreft
is het niet moeilijk voor om het even welke regeringsleider
een positie in te nemen. De overgrote meerderheid van de
parlementariërs, beleidsmakers en burgers is erg duidelijk:
Amerikaanse kernwapens zijn een gevaarlijk anachronisme
uit de Koude Oorlog en dienen geen enkel militair doel.
Vandaar de opmerking van minister Reynders dat er geen
ban vereist is op wapens ‘die toch niet gebruikt worden’.
Als de NAVO aansprakelijk zou zijn voor de landen die het
vertegenwoordigt, en dus ook hun burgers, dan zouden de
kernwapens onmiddellijk verwijderd moeten worden.

16
NATO (2011): “Strategic Concept: Active Engagement, Modern
Defence”, online: http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010eng.pdf
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context te halen en ervoor te zorgen dat de nucleaire wapens
verdwijnen op basis van een bilaterale overeenkomst met de
VS of door te weigeren om te investeren in militair materiaal
nodig voor de kernwapens.

Tot nog toe was de verwijdering van de Amerikaanse
kernwapens voor de gastlanden synoniem met de
onderhandeling van een nieuwe consensus binnen de NAVO.
Daarom werd de discussie verplaatst van de ‘Nucleaire
Planning Groep’, waar afgezien van Frankrijk alle lidstaten de
nucleaire aanwezigheid en missies bespraken, naar de NoordAtlantische Raad. Voor het eerst kan Frankrijk zo rechtstreeks
deelnemen aan de onderhandelingen. De resultaten zijn
echter erg teleurstellend. Zowel het onderhandelingsproces
voorafgaand aan het NAVO Strategisch Concept van 2010
en het proces dat leidde tot de aanname van de DDPR is
er niet in geslaagd de kwestie adequaat aan te pakken. De
DDPR had moeten uitgaan van de volgende vragen: Wat zijn
de toekomstige dreigingen voor de NAVO? Welke middelen
zijn daartegen beschikbaar? En wat is er nodig om de interne
samenhang binnen de NAVO te behouden?

De nood aan nieuwe manieren om de last van beveiliging te
delen is de enige zorg die de NAVO, en enkel de NAVO kan
behandelen. Gaststaten kunnen op een volgende Top duidelijk
maken dat de oude consensus over het delen van de nucleaire
last niet langer gesteund wordt. De NAVO moet veranderen.

In plaats hiervan wordt de discussie gedomineerd door
numerieke spelletjes in pure Koude Oorlog-stijl, en een
algemene terughoudendheid om de kwestie van het ‘delen van
de last’ aan te pakken in tijden van financiële crisis.
De politieke context waarin de discussies (al dan niet)
plaatsvinden, staat uiteraard niet vast. De zoektocht naar een
NAVO-consensus is er omdat de gastlanden en de VS anderen
niet willen schofferen. Maar indien de NAVO-lidstaten er niet
in slagen binnen de DDPR een oplossing te vinden, zal de
VS de discussie uit de NAVO-context halen en verbinden aan
de bilaterale ontwapeningsonderhandelingen met Rusland.
Voor de gastlanden is dit geen goede evolutie, omdat dit hun
belangen ondermijnt om te voorkomen dat geïnvesteerd wordt
in militair overbodige wapensystemen. Om die reden kunnen
de gastlanden er ook voor kiezen om het debat uit de NAVO-
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