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Het einde van de Koude Oorlog vergemakkelijkte de afronding van de onderhandelingen voor de Chemische Wapens 
Conventie (CWC) in september 1992 en het akkoord zou op 29 april 1997 in werking treden. Op het moment van 
schrijven telt de CWC 193 verdragspartijen. Alleen Egypte, Israël, Noord-Korea en Zuid-Soedan ontbreken nog. Daar-
mee is de conventie het meest succesvolle akkoord dat bewapening inperkt. Het Nucleaire Non-proliferatieverdrag 
komt op de tweede plaats met 191 ondertekenaars; de Conventie op Biologische en Toxinewapens staat op de derde 
plaats met 183 verdragspartijen.

Van alle aangegeven voorraden agentia (chemische 
middelen die als wapen kunnen worden gebruikt) werd 
71.217 ton (98,49 procent van de totale voorraad) reeds 
vernietigd onder toezicht van de internationale inspec-
teurs van het Technische Secretariaat van de Organisatie 
voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den 
Haag.1 De Verenigde Staten, waar de nog resterende che-
mische wapens liggen, verwachten het vernietigen van 
hun voorraad te kunnen beëindigen tegen uiterlijk sep-
tember 2023. De ultieme doelstelling van zero chemi-
sche wapens ligt daarmee binnen handbereik.

Echter, twee jaar voordat de conventie in 1997 van 
kracht werd, verspreidde de extremistische cultus Aum 
Shinrikyo het zenuwagens sarin in de Japanse stad 
Matsumoto (juni 1994) en de metro van Tokio (maart 
1995). De voorbije vier jaar zag de wereld hoe staten 
moordaanslagen pleegden met giffen die oorspronkelijk 
bedoeld waren als militaire strijdmiddelen. Onder andere 
Rusland heeft geprobeerd dissidenten uit te schakelen, 
waaronder in het Westen. De aanslag op Sergei Skripal 
in Groot-Brittannië en de mislukte aanslag op Aleksei Na-
valny komen in dit artikel aan bod. Niet alleen door mili-

taire interventies zorgt Rusland, al dan niet met of tegen 
Turkije, voor spanningen met het Westen, maar dus ook 
door moordaanslagen. Iets wat Rusland zelf overigens 
van de hand wijst als westerse leugens.

EVOLUERENDE DREIGING VAN CHEMISCHE WAPENS
Daar waar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie aan 
het einde van de jaren tachtig respectievelijk ruwweg 30 
duizend en 40 duizend ton agentia in hun bezit hadden, 
was Iraks arsenaal aanmerkelijk kleiner, namelijk enke-
le duizenden tonnen tijdens de oorlog met Iran.2 Syrië 
gaf een voorraad van rond de 1.300 ton aan agentia en 
chemische voorloper op; het Libische programma betrof 
enkele tientallen tonnen. 

Aum Shinrikyo vervaardigde sarin en was in het bezit van 
luttele kilogrammen. De hoeveelheden agentia gebruikt 
in de moordaanslagen tegen Kim Jong-nam, halfbroer 
van de Noord-Koreaanse leider, en de Russische aansla-
gen op dissidenten omvatten hooguit enkele grammen, 
allicht veel minder. Het concept van ‘chemisch wapen’ 
evolueerde en kreeg bijgevolg een nieuwe invulling. Het 
gaat niet langer om het bezit van duizenden tonnen, en 
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de mogelijke inzet op een slagveld, maar veel meer om 
kilogrammen, liters of zelfs milligrammen.

Deze evolutie heeft verschillende gevolgen, waaronder:

• Vermindering van de dreiging met chemische wa-
pens. Behalve de munitie en haar toxische lading 
moeten de CWC-verdragspartijen infrastructuur ge-
koppeld aan chemische wapenprogramma’s, zoals 
productie-installaties en depots, vernietigen of om-
zetten voor vreedzame doeleinden. Daarbovenop die-
nen ze chemische oorlogvoering uit hun veiligheids-
beleid en militaire doctrine te schrappen, waardoor 
militaire eenheden in grote of kleine formaties geen 
offensieve training meer ondergaan. Terwijl de ken-
nis over chemische agentia nooit volledig kan ver-
dwijnen, verliezen staten wel de praktische ervaring 
en het Fingerspitzengefühl. Clandestiene bewape-
ningsprogramma’s worden geconfronteerd met de 
onmogelijkheid tot opschaling, proefneming in open-
lucht en het testen van overbrengingsmiddelen. Dit 
verhoogt aanzienlijk de drempel tot het herinvoeren 
van offensieve chemische    wapens, temeer het ver-

dragspartijen toegestaan is om chemische defensie 
te ontwikkelen, zelfs met actieve ondersteuning door 
de OPCW.

• Door de verschuiving van de dreiging van slagvelden 
naar terrorisme, misdaad en moordoperaties vermin-
derde de ‘relevante hoeveelheid’ aan toxische sub-
stanties van ettelijke tonnen voor militaire operaties 
naar kilogrammen, grammen of zelfs minder. Dergelij-
ke volumes kunnen daarmee onder de drempels voor 
rapportage die, voorzien zijn in de CWC, zakken. Bo-
vendien kunnen goed uitgeruste laboratoria, eerder 
dan grootschaliger productie-installaties, volstaan 
voor hun synthese, waardoor detectie ook een stuk 
moeilijker wordt. Vooral voor een uitdagingsinspectie, 
zoals voorzien in de conventie, moet de uitdagende 
verdragspartij over bijzonder precieze inlichtingen be-
schikken: bijvoorbeeld over de exacte ruimte in een 
gebouw of gebouwencomplex om een beschuldiging 
hard te kunnen maken. Een uitdagingsinspectie is 
een type inspectie waartegen de uitgedaagde partij 
zich niet kan verzetten, maar wel enkele beperkingen 
kan opwerpen.

De mislukte moordaanslag op de Russische dissident Alexei Navalny in augustus 2020 met novitsjok verschilde van deze op de Skripals in die zin dat zij zich op Russisch 
territorium voltrok. Afgebeeld staat de Russische oppositieleider tijdens een demonstratie in 2020 (foto: Gregory Stein / Shutterstock.com)
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• Een andere mogelijkheid die aan belang wint bij de 
verwijdering van de chemische arsenalen en produc-
tiecapaciteiten, is het opportunistische gebruik van 
giffen, waarbij voorraden in onder meer industriële 
opslagtanks of magazijnen opeens een chemisch 
wapen kunnen worden. De afwezigheid van enige wa-
penontwikkeling of -productie door de dader en het 
staken van dergelijke aanvallen nadat de voorraad 
is uitgeput, kenmerken dergelijk opportunistisch ge-
bruik.

• Precies door die reductie van de dreiging verhoogt 
de waarde van de inbreng door andere belangheb-
benden, waaronder de scheikundige industrie, we-
tenschappers en academici, in de handhaving van 
de norm tegen chemische oorlogvoering. Echter, 
op clandestiene operaties geleid of gedoogd door 
staatsautoriteiten hebben dit soort initiatieven (bij-
voorbeeld, het opstellen en promoten van ethische 
of professionele codes) weinig impact.

MOORDAANSLAGEN MET ZENUWAGENTIA
Nog steeds heel uitzonderlijk, maar toch niet helemaal 
nieuw waren de moordaanslagen met zenuwagentia op 
Kim Jong-nam in Maleisië (februari 2017), Sergei Skripal 
en diens dochter in het Verenigd Koninkrijk (maart 2018) 
en Alexei Navalny in Rusland (augustus 2020). Sinds juni 
1994 waren er dertien moordpogingen met sarin, VX en 
novitsjok op twaalf personen, waarvan er drie omkwa-
men. In totaal werden echter ongeveer 520-530 andere 
personen blootgesteld aan de gifstoffen. Tien van hen 
stierven. De sarin-aanval van Aum Shinrikyo, tegen de 
slaapzaal van de rechters in Matsumoto, veroorzaakte 
bijna alle bijkomende slachtoffers. Ter verduidelijking: de 
aanval met sarin zeven maanden later in Tokyo was ter-
rorisme en geen moordaanslag op een specifiek doelwit. 
Zeven andere personen dan de directe doelwitten wer-
den het slachtoffer van Russische agenten, van wie er 
twee bezweken aan de vergiftiging.3 

De CWC voorziet niet in dit soort incidenten. Terrorisme 
benadert hen het dichtst, maar ook dit woord komt niet 
voor in de tekst. Aum Shinrikyo voerde zijn chemische 
aanvallen uit na de afsluiting van de onderhandelingen, 
maar vóór de conventie van kracht werd. Verdragspartij-
en hebben daarom getracht de toepasbaarheid van het 
verdrag op dergelijke terroristische incidenten te verdui-
delijken. Op basis van de aanbevelingen van de in de-
cember 2001 opgerichte werkgroep inzake terrorisme en 
niet-statelijke actoren, heeft de Uitvoerende Raad van de 
OPCW in een unaniem besluit van 13 oktober 2017 ver-
klaard dat elk gebruik van chemische wapens, waar dan 
ook, door wie dan ook, onaanvaardbaar is en in strijd is 

met de CWC. Het bevestigde ook dat degenen die verant-
woordelijk zijn voor het gebruik van chemische wapens 
ter verantwoording moeten worden geroepen.4    Het do-
cument geeft evenwel niet aan wie de non-statelijke acto-
ren moet berechten. Allicht de verdragspartijen op wiens 
grondgebied de aanslag gebeurde of wiens nationaliteit 
de daders bezitten. Echter, met uitzondering van deze ge-
pleegd door Aum Shinrikyo voerden statelijke actoren alle 
moordaanslagen uit.

Het besluit uit 2017 deed ook aanbevelingen, waaron-
der de noodzaak voor effectieve nationale wetgeving. Het 
verwees ook naar technische en juridische bijstand door 
het Technisch Secretariaat, evenals opties voor noodhulp 
in geval van incidenten. Het belang van de beslissing lag 
in de expliciete uitbreiding van de belangrijkste CWC-be-
palingen tot schendingen begaan door niet-statelijke ac-
toren. Zonder ze expliciet te vermelden, dekt het besluit 
alle door Aum Shinrikyo gepleegde daden, waaronder 
het willekeurig gebruik van zenuwagentia in openbare 
ruimtes, moord en moordpogingen op tegenstanders en 
overlopers van de cultus en de executie van andersden-
kenden. Japan, als verdragspartij, vernietigde de produc-
tie-installatie onder toezicht van OPCW-inspecteurs na-
dat de CWC in werking was getreden.

MOORD DOOR DE STAAT 
Echter, statelijk actoren droegen de verantwoordelijkheid 
voor de moordpogingen tussen 2017 en 2020. Vanuit 
een CWC-perspectief verschilden de drie incidenten aan-
zienlijk van elkaar. Noord-Korea, verantwoordelijk voor de 
moord op Kim Jong-nam, is geen verdragspartij. Rusland 
voerde de aanslag tegen de Skripals uit op het territori-
um van een medeverdragspartij. En de aanslag op Naval-
ny gebeurde op eigen territorium. De aangepaste uitleg 
van bestaande verdragsbepalingen in functie van terro-
risme is slechts deels van toepassing op deze voorvallen 
en andere artikels – vooral VIII, IX en X – bezitten ook 
beperkte toepasbaarheid.5    

Kim Jong-nam
Maleisië bijvoorbeeld, had weinig interesse in enige be-
trokkenheid van het Technische Secretariaat in het on-
derzoek naar de aanslag op Kim-Jong-nam met VX in 
Kuala Lumpur. Uiteindelijk verzocht het slechts een re-
ferentiekit voor het zenuwagens onder Artikel VIII, para-
graaf 38(e) waaronder het Technische Secretariaat tech-
nische assistentie aan verdragspartijen kan verlenen. 
In een toespraak tot de Uitvoerende Raad beperkte de 
Maleisische afgevaardigde zich tot een vrijwel nietszeg-
gende verklaring. De formule van het agens die hij cir-
culeerde was een schematische weergave van de stan-
daard VX-molecule. Gezien de twee aanslagpleegsters 
meer dan waarschijnlijk elk een sleutelvoorloper van bi-
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nair VX in Kim Jong-nam zijn gezicht wreven, kon men op 
zijn minst variaties van de molecule en de aanwezigheid 
van onzuiverheden verwachten. Uiteindelijk bleven en blij-
ven vele vragen onbeantwoord.6  Maleisië, een van de 
weinige landen dat diplomatieke relaties met Noord-Ko-
rea onderhoudt, verzette zich tegen nationale sancties 
of andere maatregelen, ondanks vele aanwijzingen dat 
Noord-Koreaanse agenten op de luchthaven van Kuala 
Lumpur aanwezig waren. 

Sergei Skripal 
In tegenstelling tot deze moordaanslag, waren bij de 
aanslag tegen de Sergei Skripal en zijn dochter Yulia in 
Salisbury twee verdragspartijen betrokken. Russische 
agenten smeerden een stof van de novitsjok-familie op 
de voordeurklink. Onderzoek door het nabijgelegen, ge-
specialiseerde laboratorium van Porton Down bevestigde 
snel de aard van het sinds 1991 publiek gekende ze-
nuwagens, dat door de voormalige Sovjet-Unie was ont-
wikkeld. Het Verenigd Koninkrijk deed eveneens beroep 

op Artikel VIII, paragraaf 38(e). Het Technische Secretari-
aat stuurde meerdere technische assistentiemissies om 
stalen te nemen in het kielzog van de moordaanslag in 
maart 2018 en ook later in de zomer nadat twee perso-
nen in contact waren gekomen met een weggegooid fles-
je met novitsjok in een naburige gemeente. Een persoon 
stierf na de blootstelling. Analyse in door de OPCW geac-
crediteerde laboratoria bevestigde de Britse bevindingen.

Het Verenigd Koninkrijk deed echter geen beroep op de 
diverse procedures voorzien in Artikel IX voor kwesties 
die het voorwerp en doel van de CWC of de toepassing 
van de verdragsbepalingen betreffen. In haar rede tot 
het Lagerhuis op 12 maart 2018 maakte de toenmalige 
premier Theresa May bekend dat Rusland 24 uur had 
gekregen om de gebeurtenissen uit te leggen. Hoewel de 
toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Boris John-
son later anders zou beweren, kwam dit ultimatum niet 
overeen met een formeel verzoek tot opheldering zoals 
voorzien in Artikel IX, paragraaf 2 van de CWC. Daarente-

Van alle aangegeven voorraden agentia (chemische middelen die als wapen kunnen worden gebruikt) werd 71.217 ton (98,49 procent van de totale voorraad) reeds vernietigd 
onder toezicht van de internationale inspecteurs van het Technische Secretariaat van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Afgebeeld 
staat het gebouw van de OCPW met op de voorgrond hun vlag. (foto: DCStockPhotography / Shutterstock.com)
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gen diende Rusland wel een dergelijke formele vraag in 
omdat het de mening was toegedaan dat de Britse analy-
tische bevindingen op leugens berustten. Londen beant-
woordde het verzoek binnen de gestelde termijn van tien 
dagen, maar Moskou staakte de mogelijke voortzetting 
van procedures voorzien in de CWC.

De Britse regering lichtte wel de OPCW in over de analy-
seresultaten en de beschuldigingen tegenover Rusland. 
Maar behalve de formele diplomatieke ontbieding van de 
Russische ambassadeur, die het Britse ultimatum over-
handigd kreeg, greep het Verenigd Koninkrijk naar meer 
traditionele represailles, zoals sancties en het uitzetten 
van diplomatiek personeel. De Europese Unie en andere 
bondgenoten namen gelijkaardige vergeldingsmaatrege-
len. Samen met het Verenigd Koninkrijk bevalen uiteinde-
lijk 28 landen de uitzetting van meer dan 150 Russische 
diplomaten. Moskou sloeg terug met gelijk aantallen. 

Alexei Navalny 

De mislukte moordaanslag op de Russische dissident 
Alexei Navalny in augustus 2020, waarbij novitsjok in zijn 
hotel op zijn ondergoed aangebracht zou zijn, verschilde 
van deze op de Skripals in die zin dat zij zich op Rus-
sisch territorium voltrok. Zonder een formeel verzoek van 
een verdragspartij kan het Technische Secretariaat geen 
assistentie- of onderzoeksactiviteiten ontplooien. Nadat 
Navalny’s medestanders een staal naar Duitsland wis-
ten te smokkelen, kon men het gif als een novitsjok-vari-
ant identificeren. Duitsland stuurde weliswaar delen van 
het monster op naar OPCW-gecertifieerde laboratoria in 
Europa om de analyses te bevestigen, maar zonder de 
internationale organisatie op dat moment bij de proce-
dure te betrekken. Nadat Navalny voor medische zorg 
naar Berlijn was overgebracht, deed Duitsland net als het 
Verenigd Koninkrijk eerder, een beroep op de OPCW om-
dat het onderzoeksteam van de Technische Assistentie 
Missie nu originele stalen kon afnemen. De resultaten 
bevestigden de eerdere analyses. 
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Nog steeds heel uitzonderlijk, maar toch niet helemaal nieuw waren de moordaanslagen met zenuwagentia op Kim Jong-nam in Maleisië (februari 2017), Sergei Skripal en 
diens dochter in het Verenigd Koninkrijk (maart 2018) en Alexei Navalny in Rusland (augustus 2020). Afgebeeld staat de omheining van de Maleisische politie na de moord op 
Kim Jong-Nam (2017) (foto: abdul hafiz ab hamid / Shutterstock.com)
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Net zoals in het geval van de Skripals, eiste Moskou de 
analyses en stalen op. Gezien deze het eigendom zijn van 
de staat waar het onderzoek plaatsvindt, kan het Techni-
sche Secretariaat de bevindingen niet overmaken zonder 
expliciete toestemming van het land waar het incident 
zich afspeelde of het onderzoek gebeurde. De CWC voor-
ziet ook niet in een verplichting voor een verdragspartij 
of het Technische Secretariaat om dergelijke gegevens af 
te dragen aan de beschuldigde staat. Geen enkele van 
de betrokken partijen riep andere verdragsbepalingen in. 
Duitsland, de Europese Unie en andere bondgenoten na-
men ook hier enkele traditionele vergeldingsmaatregelen 
buiten de OPCW om.

DE POLITIEKE DIMENSIE 
Ondanks de klaarblijkelijke onderbenutting van de forme-
le procedures voorzien in de CWC, mag men de politieke 
dimensie van de norm in het verdrag niet onderschatten. 
Eigenlijk is het niet per se de overtreding van het verdrag 
zelf    dat schade berokkend aan de internationale norm. 
Het is vooral het uitblijven van een internationale res-
pons. Zowel de Verenigde Naties, en de Veiligheidsraad 
in het bijzonder, als de Conferentie van de Verdragspar-
tijen van de OPCW bieden uitgelezen fora voor een inter-
nationale reactie. Tijdens het eerste deel van de 25ste 
Sessie van de Conferentie van de Verdragspartijen (be-
perkt tot 30 november en 1 december 2020 omwille van 
de COVID-19-pandemie) circuleerden 58 verdragspartijen 
een gemeenschappelijke verklaring waarin zij de moord-
aanslag op Navalny in de strengste bewoordingen veroor-
deelden en het gebrek aan verdere uitleg van Rusland 
betreurden ondanks diens verzoek om technische assis-
tentie onder Artikel VIII, paragraaf 38(e). Het Verenigd Ko-
ninkrijk en de Verenigde Staten bekritiseerden de novits-
jok-aanslagen eveneens in hun nationale verklaringen.

Deze verklaringen leidden tot de uitgebreide Russische 
reactie van 19 februari 2021.7 Moskou betreurde de poli-
tisering van de kwestie, laakte het gebrek aan juridische 
medewerking van de laboratoria in Duitsland, Frankrijk 
en Zweden, evenals de weigering van het Technische 
Secretariaat om technische bijstand te leveren omdat 
het Russische verzoek niet conform de normen in het 
verdrag zou zijn. Het beschuldigde ook het Westen van 
een anti-Russische hetze en besloot dat het gebrek aan 
samenwerking een belemmering vormde voor het vast-
stellen van de waarheid. 

EVOLUTIE VAN DE DREIGING EN DE TOEKOMST VAN DE CWC
De CWC stelde een sterke internationale norm in tegen 
het gebruik van chemische wapens onder alle omstan-
digheden. Maar niet elke moedwillige doding met een 
gifstof geeft aanleiding om de verdragsbepalingen in te 
roepen. Ondanks de reikwijdte van de norm – zie Artikel 

I en de definitie van een chemisch wapen in Artikel II, 
waaronder elke soort gif valt – is er ook een onderliggend 
besef dat de CWC gedragingen tussen staten onderling 
en op het slagveld beoogt. Door de opdeling van verant-
woordelijkheden tussen de OPCW en het individuele lid 
van de organisatie, moet een staat nationale strafwetge-
ving aannemen om de internationale verboden toepas-
baar te maken op personen en bedrijven die actief zijn 
op zijn grondgebied. Net zoals in het OPCW-besluit inza-
ke terrorisme met chemische wapens, blijft de kwestie 
van moordaanslagen in eerste instantie een nationale 
bevoegdheid, waarbij het Technische Secretariaat even-
tueel technische bijstand kan leveren.

Zoals reeds aangegeven leidt niet elk gebruik van gif in 
een moordzaak tot een beroep op de technische exper-
tise van het Technische Secretariaat. Waar ligt dan de 
scheidslijn? Het antwoord lijkt: wanneer het betrokken 
middel oorspronkelijk voor militair gebruik ontwikkeld 
was. De gemeenschappelijk verklaring van de 58 OP-
CW-leden tijdens de Conferentie van de Verdragspartijen 
schijnt dit te beamen: ‘Elke vergiftiging van een persoon 
met een zenuwagens wordt beschouwd als het gebruik 
van een chemisch wapen’. De ondertekenaars stelden 
de zin zorgvuldig op: een specifieke situatie brachten ze 
ondubbelzinnig onder de gemeenschappelijke noemer 
van de definitie in Artikel II en het algemene verbod op 
het gebruik van chemische wapens in Artikel I zonder 
aan het algemene karakter van beide artikels te raken. 
In een moordonderzoek of -proces geeft die kwalificatie 
een andere dimensie op het nationale niveau. Door de 
globale kracht van de norm, betekent dit eveneens dat 
internationale organisaties zoals Europol of Interpol inge-
schakeld kunnen worden bij opsporing of dat andere ver-
dragspartijen zijn schending in overweging zullen nemen 
bij een eventueel uitleveringsverzoek.

In het kielzog van de aanslag op de Skripals voegden 
de verdragspartijen in november 2019 de twee grote no-
vitsjok-families aan Lijst 1 in Bijlage 1 van de CWC toe. 
Het amendement werd van kracht in juni 2020, waardoor 
staten voortaan volumes en activiteiten met die stoffen 
moeten opgeven. Als gevolg daarvan plaatste het gebruik 
van novitsjok tegen Navalny, twee maanden later, Rus-
land in een lastig parket binnen de OPCW. Moskou had 
niet verwacht dat de politieke moordaanslag binnen de 
eigen grenzen zou mislukken en daardoor internationale 
gevolgen zou krijgen. 

Samengevat: eventuele verwachtingen dat overtredin-
gen, en hun bestraffing, hun complete beslag binnen de 
OPCW kunnen krijgen, zijn allicht te hoog gegrepen. Het 
gros van de verdragsbepalingen en procedures voorzien 
niet in situaties als terrorisme of moordaanslagen; zelfs 
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Het concept van ‘chemisch wapen’ evolueerde en kreeg bijgevolg een nieuwe invulling. Het gaat niet langer om het bezit van duizenden tonnen, en de mogelijke inzet op een 
slagveld, maar veel meer om kilogrammen, liters of zelfs milligrammen. Afgebeeld staat een grote voorraad aan chemisch afval (foto: Dabarti CGI / Shutterstock.com)
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de veroordeling van een statelijke overtreder (Artikel XII) 
blijft technisch moeilijk en politiek bijzonder gevoelig. De 
uitvoerders en hun opdrachtgevers, wanneer geïdentifi-
ceerd, blijven vanzelfsprekend buiten schot zolang ze hun 
eigen land niet verlaten. 

Toch behoudt de CWC haar relevantie wegens de univer-
sele norm die zij vertegenwoordigt. De discussies binnen 
de OPCW blijven politiek, maar de politieke respons op 
de schending van de norm motiveert handelingen van 
andere relevante organisaties, samenwerking tussen ver-
dragspartijen, en kunnen uiteindelijk zwaar doorwegen in 
nationale strafprocessen. De processen tegen het ge-

bruik van chemische wapens in Syrië, nu in voorbereiding 
in Duitsland en Frankrijk onder het principe van universe-
le jurisdictie,  zijn daar een goed voorbeeld van.


