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Analyse 

Norm en verificatie 

De spil van het internationale nucleaire non-proliferatiestelsel 

Marianne van Leeuwen 

Alle aandacht voor de Nuclear Security Summit zou het haast doen vergeten, maar er is 
nog een andere overlegcyclus van het internationale nucleaire non-proliferatiestelsel, de 
officiële, reguliere. Anders dan bij de NSS gaat het reguliere overleg over het voorkomen 
van wangedrag door staten, niet door terroristen. Het risico van statelijke proliferatie is 
veel minder schimmig dan de kans op nucleaire aanslagen, en in potentiële uitwerking 
zeker zo ernstig. De reguliere overlegcyclus heeft onder de slagschaduw van de NSS 
gewoon doorgedraaid. Wat speelt er bij die overleggen en wat zegt dat over de veiligheid 
in de wereld?  

Het internationale nucleaire non-proliferatiestelsel 

Eerst kort de fundamenten van het officiële internationale nucleaire non-proliferatiestelsel. 
Overkoepelend doel is het tegengaan van de verspreiding van kernwapens en uiteindelijk 
het mondiaal uitbannen van kernwapens. De spil is het nucleaire non-proliferatieverdrag 
(NPV), sinds 1970 voor 25 jaar van kracht en in 1995 voor onbepaalde duur verlengd. Het 
NPV is tot op zekere hoogte een success story. Er is internationaal duidelijk veel 
eensgezindheid over de onwenselijkheid van kernwapens. De ratificatiegraad is 
buitengewoon hoog. Het aantal staten buiten het verdrag is op de vingers van één hand te 
tellen. Anderzijds lijdt het non-proliferatiestelsel aan een paar onlosmakelijke bezwaren. Ten 
eerste is er het onderscheid tussen ‘lid’staten die wel en die niet (voorlopig) kernwapens 
mogen hebben. Ten tweede gaat het om het tweeslachtige of dual use-karakter van 
kernenergie. Sensitieve technologie die onontbeerlijk is bij het civiele gebruik van 
kernenergie is ook essentieel voor de vervaardiging van kernwapens. Het gaat dan vooral om 
het verrijken van natuurlijk uranium en het produceren en opwerken van plutonium. Het bij 
het NPV vastgelegde recht van niet kernwapenstaten om toepassingen van kernenergie voor 
civiele doeleinden te ontwikkelen, is onvermijdelijk technisch riskant. Civiele benutting van 
kernenergie moet vergezeld gaan van internationaal overtuigende vertrouwenwekkende 
maatregelen. Dat geldt eens te meer nu mondiaal de vraag naar kernenergie voor civiel 
gebruik toeneemt.1 

Partijen en pijlers 

Het NPV heeft dus partijen in soorten: kernwapenstaten en niet-kernwapenstaten. Het 
verdrag ‘erkent’ vijf kernwapenstaten, namelijk de landen die zulke wapens hadden toen het 
verdrag van kracht werd. Het zijn ook de permanente vijf van de VN-Veiligheidsraad. Alle 
andere landen zijn formeel niet-kernwapenstaten. De facto zijn India, Israël en Pakistan wel 
kernwapenstaten, maar zij zijn nooit toegetreden tot het NPV. Noord-Korea, de vierde in de 
rij, was als niet-kernwapenstaat aangesloten maar heeft zich in 2003 met een controversieel 
beroep op verdragsartikel X teruggetrokken. Het kan inmiddels kernwapens maken.2  
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Het verdrag berust op vier pijlers. (1) De aangesloten kernwapenstaten verplichten zich hun 
nucleaire wapenarsenalen tot nul te reduceren, zij het dat aan die reductie geen termijn is 
verbonden. (2) De aangesloten niet-kernwapenstaten verplichten zich niet-kernwapenstaat 
te blijven. (3) Zij krijgen in ruil voor hun belofte tot kernwapenabstinentie het recht om een 
eigen infrastructuur voor het benutten van kernenergie voor vreedzame doeleinden vrij te 
ontwikkelen. (4) Kernwapenstaten en niet-kernwapenstaten beloven beide dat zij niet bij 
zullen dragen aan kernwapenproductie door derden. 

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen controleert of de niet-
kernwapenstaten zich aan hun belofte houden, door toe te zien op hun civiele nucleaire 
brandstofcyclus. Het hanteert daartoe een geavanceerd boekhoudkundig en technisch 
instrumentarium. Zijn internationale ambtenaren voeren in situ inspecties uit. Niet-
kernwapenstaten spreken met het IAEA een inspectieregime af voor de hele splijtstofcyclus. 
Zeer vele van hen aanvaarden daarnaast een additional protocol dat het IAEA toestaat 
buiten de opgegeven installaties de afwezigheid van nucleair materiaal te verifiëren. Dit 
extra protocol3 werd opgesteld toen was gebleken dat Irak, ondanks zijn ratificatie van het 
NPV, geruime tijd buiten het gezichtsveld van het IAEA had gewerkt aan een 
kernwapenoptie. Het protocol betekent wel een inbreuk op soevereiniteit. Mede daarom is 
het bij sommige andere landen omstreden, temeer daar het ‘vrijwillige’ karakter als nogal 
dwingend wordt ervaren. Het IAEA heeft een dubbelrol: het kan ook technische steun 
verlenen bij de opbouw van civiele nucleaire infrastructuur. De kernwapenstaten zijn 
formeel niet onderworpen aan IAEA-inspecties (bij hen is het kalf immers al verdronken, en 
ook het dempen van de put wil maar niet vlotten), maar ze hebben, om hun goede wil te 
tonen, op vrijwillige basis delen van hun civiele kernenergie-activiteiten onder controle 
geplaatst.  

Het IAEA-toezicht kan niet verhinderen dat aangesloten niet-kernwapenstaten alsnog een 
kernwapenoptie verwerven. Het IAEA kan die ambitie wel zichtbaar maken en melden. 
Vervolgens zijn de VN of andere organisaties of landen hopelijk in staat op te treden vóór 
het te laat is.  

Het NPV-vergaderstelsel 

De partijen bij het verdrag beoordelen om de vijf jaar of het goed wordt nageleefd, tijdens 
zogenaamde toetsingsconferenties (review conferences, revcoms) onder auspiciën van de 
Verenigde Naties.4 Ambtenaren bereiden de toetsingsconferenties voor tijdens de 
preparatory committee (prepcom)-bijeenkomsten. De laatste (derde) prepcom voor de 
toetsingsconferentie van 2015 is begin mei 2014. 

Toetsingsconferenties en prepcoms volgen de lijnen van het NPV, met als overkoepelende 
vraag of partijen hun verdragsverplichtingen en andere toezeggingen, zoals uitvoering van 
vijfjaren actieplannen, zijn nagekomen. Verder wordt besproken hoe de doeltreffendheid 
van het verificatiesysteem en de veiligheid van niet-kernwapenstaten nog beter 
gegarandeerd kunnen worden. 

Concrete onderhandelingen over geopolitiek beladen controverses die met proliferatie te 
maken hebben, zoals het omstreden nucleaire programma van Iran of de moeizame 
reducties van nucleaire arsenalen, vinden vooral in andere vergadercircuits plaats. Dat laat 
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onverlet dat deze kwesties de sfeer tijdens NPV-prepcoms en toetsingsconferenties stevig 
kunnen beïnvloeden. Ook nieuwe geopolitieke ontwikkelingen kunnen dat, zoals de hoog 
opgelopen spanningen in Oekraïne. Die kunnen, bijvoorbeeld, nieuw licht werpen op de 
vraag hoe snel nucleaire ontwapening moet plaatsvinden. 

De toetsstenen 

Wapenreductie (NPV-artikel VI) 

De eerste vraag bij toetsing van het verdrag luidt: hoe hard zijn de kernwapenstaten 
opgeschoten met hun toezegging tot ontwapening? Het antwoord is complex.5 De 
kernwapenstaten krijgen tijdens prepcoms en toetsingsconferenties steevast kritiek omdat 
het nulpunt maar niet in zicht komt. De Amerikanen en de Russen kunnen er op wijzen dat 
zij de afgelopen decennia, door eenzijdig optreden of ten gevolge van bilaterale afspraken 
hun arsenalen drastisch hebben ingekrompen. Daar valt tegenin te brengen dat er een groot 
overschot aan kernwapens was en dat nogal wat van de ontmantelde wapens hoe dan ook 
obsoleet waren geworden. De uitgevoerde wapenreducties waren ook een praktische grote 
schoonmaak. 

Bij het nieuwe START-akkoord6, van kracht sinds 2011, hebben Amerika en Rusland verdere 
reducties op strategische kernwapens afgesproken. Ze controleren elkaar op naleving.7 De 
wapenreducties moeten in 2018 afgerond zijn. Maar Russen noch Amerikanen hebben 
kernwapens weggeschreven uit hun militaire strategieën. Kennelijk achten ze kernwapens 
tot nader order wel degelijk nuttig. Er zijn ook niet-kernwapenstaten die het nut van 
nucleaire bescherming door een grote bondgenoot in blijven zien. Voormalige 
Oostbloklanden als Polen en de Baltische staten hebben, bijvoorbeeld, het lidmaatschap van 
de NAVO mede omarmd vanwege hun historisch gefundeerde wantrouwen tegenover de 
dominante bedoelingen van Rusland. Hun argwaan is de afgelopen tijd door de 
ontwikkelingen rond Oekraïne weer springlevend. Zou Moskou zo assertief tegen Kiev zijn 
geweest als dat na opheffing van de Sovjet Unie de in Oekraïne opgeslagen kernwapens had 
behouden of was toegetreden tot de NAVO? Centraal- en Oost-Europese NAVO-lidstaten 
prefereren op dit moment waarschijnlijk lidmaatschap van een bondgenootschap mét 
nucleaire tanden. 

De Amerikanen willen de komende jaren miljarden investeren in het op peil houden en 
moderniseren van hun tactische arsenaal.8 Dat is moeilijk te rijmen met ontwapening. Ook 
de Russen behouden zich onder het nieuwe START-verdrag het recht op modernisering van 
het gehandhaafde arsenaal voor. De Chinezen, Britten en Fransen hebben veel kleinere 
arsenalen. Ten aanzien van kritiek op te trage nucleaire ontwapening zitten ze wat in de 
luwte van de Amerikanen en de Russen. Ze maken geen haast met reducties en doen deels 
zelfs aan modernisering. 

Zo valt er op de vijf kernwapenstaten kritiek te leveren wegens onvolkomen naleving van 
hun verdragsverplichtingen. Daar komen specifieke ergernissen bij, zoals het uitblijven van 
Amerikaanse en Chinese ratificatie van het Comprehensive Test Ban Treaty. Er is ook kritiek 
op de Amerikanen en de Russen omdat zij van hun reducties en de controle daarop een 
onderonsje maken. Vooral de niet-gebonden landen eisen dat de afspraken multilateraal 
worden geregeld er dat er transparanter toezicht op naleving komt. Sommige vinden dat het 
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IAEA er een rol bij moet spelen. Maar de kernwapenstaten zijn niet erg bereid tot 
multilaterale, internationaal te verifiëren afspraken. Een ander voorstel bij de vorige 
prepcom was dat de kernwapenstaten meer wapens zouden de-alerteren, ‘loskoppelen van 
de ontsteking’. Dat zou een verandering in strategisch denken illustreren9 en ook, in geval 
van crisis, de bedenktijd verlengen.  

Vrije ontwikkeling van kernenergie voor vreedzame doeleinden (NPV-artikel IV) 

Tweede vraag: hoe goed gedragen de niet-kernwapenstaten zich? De meeste gedragen zich 
keurig. Ze werken mee met inspecties, hun boekhouding klopt, ze tonen geen belangstelling 
voor kernwapenproductie. Daar gaat de discussie dus niet over. Toch zijn er geschillen, 
vooral over de interpretatie van artikel IV van het NPV, waarin het recht van niet-
kernwapenstaten op vrije ontwikkeling van kernenergie voor civiele doeleinden is 
vastgelegd. Hoe ver strekt die vrijheid? Nogal wat niet-gebonden landen willen, onder 
comprehensive safeguards van het IAEA, alle sensitieve technologieën zelf in huis hebben. 
Nogal wat geïndustrialiseerde landen bepleiten daarentegen het terugdringen van 
hoogverrijkt uranium en plutonium10 in de civiele cyclus, het beperken van 
verrijkingscapaciteit op nationaal niveau en het stimuleren van multilateraal geregelde, 
gegarandeerde brandstofvoorziening voor civiele reactoren. Die beperkingen zijn technisch 
gesproken logisch als manier om dual use-risico’s te beperken, maar ze betekenen 
tegelijkertijd een inbreuk op nationale soevereiniteit. Veel landen voelen daar niet voor. 
Naast verschillende evaluaties van proliferatierisico’s spelen hier vooral overwegingen van 
nationale trots mee. 

Een van de meest uitgesproken pleitbezorgers van civiele nucleaire onafhankelijkheid is Iran. 
Er is internationaal veel te doen over zijn vermeende nucleaire wapenambities. 
Onderhandelingen om die ambitie te fnuiken spelen zich vooral af buiten NPV-verband, 
tussen Iran en de permanent five plus one11 (P5+1) met EU’s hoge vertegenwoordiger voor 
buitenlands- en veiligheidsbeleid Catherine Ashton als bemiddelaar. Maar Iran is als niet-
kernwapenstaat partij bij het NPV en doet, ondanks alle verdenkingen rond zijn nucleaire 
programma, volop mee aan prepcoms en toetsingsconferenties. Het gedraagt zich daar verre 
van deemoedig. Het eist vrijheid van ontwikkeling van de volledige civiele cyclus voor niet-
kernwapenstaten en in elk geval voor zichzelf. Het wil in het bijzonder zelf uranium 
verrijken12 en beroept zich daarbij op artikel IV van het NPV. Het kan daarbij op zekere bijval 
van andere niet-kernwapenstaten rekenen.  

Principes en praktijk: drie zware thema’s 

Een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten 

Iran doet in NPV-overleggen ook graag mee met de politiek zwaar beladen discussies over 
het instellen van een kernwapenvrije zone (Nuclear Weapons Free Zone, NWFZ) in het 
Midden-Oosten. De roep om zo’n NWFZ, als onderdeel van een nog ambitieuzer Weapons of 
Mass Destruction Free Zone, die ook chemische en biologische wapens moet uitbannen, is al 
decennia lang een terugkerend thema in NPV-overleggen. Het streven naar spoedige 
instelling van een NWFZ in het Midden-Oosten was in 1995 een van de voorwaarden voor de 
verlenging voor onbepaalde duur van het NPV. In 2010 herhaalde de NPV-
toetsingsconferentie dat nog eens in haar actieplan. ‘Iedereen’ binnen het NPV-bereik is er 
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voor, maar daarbuiten handhaaft Israël zijn publiek niet toegegeven nucleaire capaciteit. Het 
vindt zijn nationale veiligheid belangrijker dan het internationale non-proliferatiestelsel. Bij 
NPV-overleggen bepleit Iran, net als de Arabische staten, een kernwapenvrije zone in de 
regio. Net als zij gebruikt ook Iran het debat vooral om Israël aan te vallen. Het benadrukt 
dan dat het zelf geen kernwapens heeft en ook niet wil hebben. Iran wordt in dat laatste 
bepaald niet voetstoots geloofd, vanwege zijn controversiële rol in de Golfregio in het 
algemeen, en specifiek vanwege zijn opmerkelijk rijke nucleaire ontwikkelingsprogramma en 
zijn eerdere ontduiking van IAEA-controles.  

Buurlanden als Saoedi-Arabië wantrouwen Iran misschien nog dieper dan Israël. Er wordt 
wel gespeculeerd dat Riaad zelf een nucleaire optie zou willen verwerven als Teheran 
kernwapenproductie binnen bereik krijgt.13 Het lijkt uitgesloten dat Israël binnen afzienbare 
tijd zijn nucleaire optie zal willen opgeven. Het heeft verkondigd pas heil te zien in een NWFZ 
als er een alomvattende vrede in het Midden-Oosten is gesloten en dat lijkt voorlopig een 
fata morgana. Dat Iran afstand zal doen van zijn verrijkingscapaciteit is niet veel 
waarschijnlijker. De thematiek van een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten blijft, 
kortom, voorlopig als diplomatieke boksbal terugkeren op de agenda. 

India als handelspartner 

Bij het NPV aangesloten staten mogen niet bijdragen aan kernwapenproductie. Dat legt een 
taboe op civiele nucleaire samenwerking met de inofficiële kernwapenstaten buiten het 
verdrag, India, Israël, Pakistan en Noord-Korea. Vooral India, dat met zijn enorme bevolking 
en groeiende welvaart een sterk stijgende energiebehoefte heeft, ondervond daar last van. 
In 2006 hebben de staten in de zogenaamde Nuclear Suppliers Group14, een verbond van 
nucleaire exporteurs, onder aansporing van de Verenigde Staten toch, buiten het NPV om, 
civiele nucleaire overeenkomsten met India toegestaan. India aanvaardde in ruil daarvoor 
zware safeguards op zijn civiele brandstofcyclus en controle op zijn rakettechnologie. 
Voorstanders van de samenwerking, die overigens heel lucratief is voor de leveranciers, 
beschouwen deze als de beste manier om India bij het internationale nucleaire non-
proliferatiestelsel te betrekken. Tegenstanders argumenteren dat de NSG-ontheffing voor 
India de internationale non-proliferatienorm ondermijnt. Want waarom wel coulant zijn 
voor India en niet, bijvoorbeeld, voor Pakistan of Israël?  

Artikel X 

Ten slotte het thema terugtrekking uit het verdrag. Het NPV bevat daar in artikel X een 
procedure voor. Terugtrekking is echter, zelfs als ze volgens de regels verloopt (wat in het 
geval van Noord-Korea wordt betwist) uitermate zorgelijk. Het gevolg kan immers zijn dat 
het IAEA zijn inspecties niet meer goed kan uitvoeren. Hoe valt te garanderen dat al te 
goeder trouw voor civiele doelen geleverde nucleaire materialen, installaties en kennis niet 
zullen bijdragen aan een kernwapenoptie van teruggetreden landen? 

In conclusie 

De grootste verdienste van het NPV is dat het een belangrijke internationale norm heeft 
gevestigd. De prepcoms en toetsingsconferenties bieden partijen gelegenheid om over en 
weer zorgen en grieven te uiten en mogelijke oplossingen te bespreken. Zo kunnen ze de 
norm helpen bevestigen. Het stelsel staat echter van verscheidene kanten onder druk.  
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Veel bij het NPV aangesloten staten keuren het nadrukkelijk af dat de kernwapenstaten de 
optie van kernwapengebruik in hun militaire strategie houden en deels hun arsenalen 
handhaven en moderniseren. Anderzijds lijken recente ontwikkelingen in de Kaukasus de 
logica van nucleaire afschrikking te bevestigen. Waarschijnlijk kan wapenbeheersing 
voorlopig aanvaardbaar blijven als alternatief voor ontwapening. Het is, machiavellistisch 
geredeneerd, ook wel handig dat het verdrag geen deadline stelt op nucleaire ontwapening. 

Verspreiding van kernwapenbezit naar nieuwe landen zou de nucleaire non-proliferatienorm 
onder zware druk zetten. De veronderstelling dat proliferatie door Iran een kettingreactie in 
het Midden-Oosten teweeg zou brengen, is het meest genoemde doemscenario. Het is 
echter niet waarschijnlijk dat Iran zal losbreken uit het NPV en vervolgens ook nog 
demonstratief zijn militair nucleaire vermogen zal bevestigen, net als Noord-Korea in 2003 
deed. Irans veronderstelde belangstelling voor een nucleaire wapenoptie laat zich beter 
defensief (afschrikking) dan offensief verklaren. Iran is immers een onpopulair land in een 
gevaarlijke en zwaar bewapende omgeving. Het zou bij een openlijke uitbraak in termen van 
zijn veiligheid, economie en politieke stabiliteit wel heel veel op het spel zetten. Het lijkt 
voorshands logischer dat het, mede onder druk van de P5+1, binnen de formele grenzen van 
de kernwapenabstinentie zal blijven, in ruil voor versoepeling van economische sancties.  

Wat betekent dit alles voor de toekomst van de internationale nucleaire non-
proliferatiestelsel? De geloofwaardigheid van het stelsel is niet ideaal maar volstaat tot nu 
toe. Het alternatief, het wegvallen van de norm, wordt gevaarlijker gevonden dan 
onvolkomen naleving ervan. Het draagvlak van het stelsel behoeft wel intensief onderhoud. 
Niet-kernwapenstaten en kernwapenstaten moeten bovenal hun naleving van de 
verdragsverplichtingen optimaal, door internationale, onafhankelijke controles, kunnen 
demonstreren. Het belangrijkste actiepunt is het zo robuust mogelijk maken van het 
internationale verificatiesysteem, voor de civiele brandstofcyclus maar ook voor nucleaire 
wapenreducties. Daar kunnen vooral de kernwapenstaten méér aan doen dan ze tot nu toe 
gedaan hebben. 

Marianne van Leeuwen is bijzonder hoogleraar Moderne trans-Atlantische 
betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de 
Stichting Atlantische Commissie . Zij bedankt Leonard Hogerbrugge, senior 
beleidsmedewerker bij de Directie Veiligheidsbeleid van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, voor zijn deskundige commentaar op het concept.  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  

1. Daarover in vogelvlucht de landenprofielen van de website van de World Nuclear 
Association, bijvoorbeeld die van China en India, www.world-nuclear.org. 

2. Het hield kernproeven in 2006, 2009 en 2013 en heeft een programma voor raketbouw. 
3. Zie www.armscontrol.org/factsheets/IAEAProtoco voor details. 
4. Zie informatieve officiële website 

www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT_Review_Conferences.shtml#text. 
5. Overzichten arsenalen bij Arms Control Association (ACA): 

www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat. Landenprofielen van 
Nuclear Threat Initiative (NTI) op: www.nti.org/country-profiles/. 

6. New Strategic Arms Reductions Treaty. Hierover Amy F. Woolf in 
www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41219.pdf. 

http://www.world-nuclear.org/
http://www.armscontrol.org/factsheets/IAEAProtoco
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT_Review_Conferences.shtml#text
http://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat
http://www.nti.org/country-profiles/
http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41219.pdf
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7. ‘Russians inspect Montana nuclear launch facilities, http://abcnews.go.com, bericht van 
21 april 2014, laat zien dat de inspecties ondanks de Oekraïnecrisis doorgaan. 

8. Zie bijvoorbeeld ACA, 14 april 2014: www.armscontrol.org. 
9. Discussie over dit thema zal ook in NAVO verband moeten plaatsvinden. 
10. Hoogverrijkt uranium (meer dan 80 procent verrijkt in isotoop 235) en plutonium 239 zijn 

bruikbaar als kern voor een nucleair explosief. Vuistregel is dat je ongeveer 25 kilo 
hoogverrijkt uranium of ongeveer 6 kilo plutonium nodig hebt voor de vervaardiging van 
één explosief. 

11. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland, ook wel Europacentrisch 
aangeduid als E3+3. 

12. Ook tijdens het P5+1-overleg geeft Iran dat standpunt niet op.  
13. Bijvoorbeeld Jason Burke, in The Guardian, 29 June 2011. Die speculatie wordt echter 

niet erg serieus genomen. 
14. Zie www.nuclearsuppliersgroup.org. Alle leden zijn partij bij het NPV. 

http://abcnews.go.com/
http://www.armscontrol.org/
http://www.nuclearsuppliersgroup.org/

