“Een nieuw jaar, een nieuwe start?” – Samenvatting
Belgische Coalitie tegen Kernwapens

2022 belooft een belangrijk jaar te worden op vlak van nucleaire non-proliferatie en
ontwapening. De tiende Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag werd begin dit
jaar voor de derde keer uitgesteld van januari naar augustus 2022. Dat betekent dat we op
22-24 maart beginnen met de eerste Meeting of States Parties (MSP) van het VNVerbodsverdrag op Kernwapens (TPNW). Naast deze belangrijke diplomatieke fora staat de
geplande modernisering van de tactische kernwapens in Europa op de agenda. Dit alles speelt
zich af binnen een steeds verslechterende internationale geopolitieke context. Verschillende
bilaterale wapenbeheersingsakkoorden werden opgezegd, kernwapenstaten investeren in
toenemende mate opnieuw in hun kernwapenarsenalen, en kernwapens worden beter
inzetbaar gemaakt. Dit alles leidt internationale experts ertoe te waarschuwen voor een
nucleaire catastrofe die dichterbij is dan tijdens de Koude Oorlog.
In België beloofde de regering in het regeerakkoord zich actief te zullen inzetten voor nucleaire
non-proliferatie en ontwapening op mondiaal niveau. Daarbij vormt het NPV de hoeksteen van
het internationaal nucleair non-proliferatie en ontwapeningsregime. Onze regering maakte ook
als eerste NAVO-lidstaat een positieve opening naar het Verbodsverdrag in het regeerakkoord.
Iets dat met veel enthousiasme werd ontvangen onder het maatschappelijk middenveld.
Ons land zegt graag bruggenbouwer te willen zijn tussen de kernwapenstaten en zij die geen
kernwapens bezitten. Niettemin neemt België als NAVO-lid en host nation van tactische
kernwapens uit de VS vaak een nogal dubbele positie in. IJveren voor een wereld zonder
kernwapens terwijl je zelf kernwapens huisvest komt namelijk wat ongeloofwaardig over. De
Belgische Coalitie ging daarom na welke acties de regering kan ondernemen om die
proactieve rol op vlak van kernontwapening in 2022 effectief in vervulling te brengen.
België moet:
-

-

-

Als waarnemer deelnemen aan de eerste Meeting of States Parties (MSP) van het
Verbodsverdrag en dit zo snel mogelijk aankondigen. Dit is een logisch gevolg en
concrete uitwerking van het regeerakkoord.
Een meer positieve houding aannemen ten opzichte van het Verbodsverdrag. Dit kan
het doen door in gesprek te treden met Ambassadeur Kmentt, gastheer van de MSP in
Wenen, niet langer tegen VN resoluties omtrent het TPNW te stemmen, Overleg te
voeren om een delegatie te vormen van Europese landen die sterk leiderschap tonen
ten gunste van nucleaire ontwapening in het kader van multilaterale of regionale
instanties zoals de NAVO.
Het TPNW ondertekenen en ratificeren.
De tactische kernwapens van het grondgebied verwijderen. Er is nood aan een
transparant en democratisch debat.
Parlementsleden aansporen actief deel te nemen aan de discussie door deel te nemen
aan de Meeting of States Parties en omringende activiteiten voor parlementsleden.
Tijdens de NPV Toetsingsconferentie focussen op de humanitaire impact van
kernwapens, een positievere houding ten opzichte van het TPNW aannemen en de
inbreuken door kernwapenstaten op Artikel VI veroordelen.

De Belgische Coalitie gaat hierover graag in gesprek.

