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NAAR EEN GEÏNTEGREERD NON-PROLIFERATIE BELEID

In de CVIN-vergadering van 19 mei jl. werd de exportproblematiek
van dual-use goederen aan de orde gesteld.

Een adequaat beleid op non-proliferatie terrein vraagt om een
gestructureerden voldoende breed opgezet interdepartementaal
beTêic[soverleg~~bp hoog ambtelijk niveau. Op uitvoerend niveau
moeten daarvan ajfgeleide gremia in het leven worden geroepen* De
ministerfes van Binnenlandse Zaken en "Defensie, c.q. de
Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire
Inlichtingendienst, hebben daarbij beiden binnen het kader van
hun charter een eigen verantwoordelijkheid.

Het proliferatieprobleem is nog steeds in volle omvang aanwezig.
Het kabinetsbeleid is reeds jaren gericht op het tegengaan van
verdere verspreiding en waar mogelijk terugdringen van de
aanwezigheid van massavernietigingswapens en de daartoe geligende
transportmiddelen (rakettechnologie). Deze doelstelling wordt
politiek breed gedragen en zal naar verwacht wordt de komende
jaren niet onder druk staan. Tot een heldere omschrijving van
uitgangspunten entgedeling van politieke verantwoordelijkheden
iŝ _heT evëTïwel nog~"hiet gekomen. Dit leidde tot een verkokering
op uitvoerend niveau. Een geïntegreerd beleid op non-proliferatie
terrein wordt daardoor bemoeilijkt.

Op het ogenblik krijgt non-proliferatie op nationaal niveau
vooral vorm via wetgeving en maatregelen in de sfeer van
exportregulering en -controle. Een effectief non-
prolif eratiebeleid heeft in de praktijk evenwel met zaken op veel
meer deelterreinen te maken. Hierbij kan gedacht worden aan
visumbeleid/reizigersverkeer, wetenschappelijke uitwisseling,
handelsbevordering/exportkredieten, ontwikkelingshulp aan en
militaire samenwerking met risicolanden alsmede facetten van
internationaal milieubeleid.
De betekenis van non-proliferatie binnen het regeringsbeleid
dient helder te worden vastgesteld opdat het voor alle
betrokkenen op uitvoerend niveau duidelijk is. Dit vraagt om een

ruitspraak op kabinetsniveau dat non-proliferatie een duidelijk
'dmscnreven belang vormt binnen het algemeen regeringsbeleid.

Op het terrein van non-proliferatie zijn twee beleidsaspecten te
onderscheiden. Het eerste legt het accent op wereldwijde
uitbanning van massavernietigingswapens. Het tweede richt zich op
het voorkomen dat Nederland en zijn bondgenoten, inclusief in
internationaal verband optredende militairen alsmede landgenoten
en nationale belangen in den vreemde, worden getroffen door non-
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conventionele wapens^die mede zijn gemaakt met behulp van uit ons
land afkomstige kennis en materialen. Deze laatste visie
benadrukt sterk het veiligheidselement binnen dit terrein.
Consequentie hiervan is dat niet alleen de bewindslieden van
Buitenlandse en Economische Zaken politieke verantwoordelijkheid
op dit terrein behoren te dragen, maar ook de ministers van
Defensie en Binnenlandse Zaken.
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Leidschendam, 18-08-94
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Het lijkt erop dat binnenkort een eind komt aan het
bevelhebberschap van It-kol Arthy GORRE over het
Surinaams Nationaal Leger. GORRE die in mei 1993
BOUTERSE opvolgde heeft diverse signalen afgegeven die
in die richting duiden. Een van de redenen voor zijn
voortijdig vertrek zou de steeds slechter v/ordende
relatie tussen de bevelhebber en de minister van
Defensie, GILDS, zijn. Daarnaast doen echter geruchten
de ronde dat het terugtreden van GORRE zou passen in
een BOUTERSE-scenario om de regering VENETIAAN het veld
te doen laten ruimen.

2.1

(

2.2




