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Geachte voorzitter, geachte afgevaardigden, 

Dank dat ik hier vandaag mag komen spreken. Ik ben dankbaar dat de Kamer zich 

heeft uitgesproken voor internationaal kernwapenverbod en onderhandelingen. Dit is 

een concreet en tastbaar resultaat van het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens 

van het Nederlandse Rode Kruis, de ASN Bank en PAX.  

Waar we het vandaag over hebben is of de Nederlandse regering jullie moties heeft 

uitgevoerd: motie Servaes c.s., waarin u de regering oproept zich actief in te zetten 

voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een 

internationaal verbod op kernwapens en de motie Sjoerdsma, waarin u de regering 

oproept deel te nemen aan internationale besprekingen over een verdrag voor een 

verbod op nucleaire wapens.  

Vorige week dienden 6 landen (Oostenrijk, Ierland, Zuid-Afrika, Nigeria, Brazilië en 

Mexico) dé resolutie om in 2017 te gaan beginnen met die onderhandelingen. 

Dit is hét moment. 

Een meerderheid van VN lidstaten steunt dit voorstel al. Zoals jullie weten, heeft 

Nederland in de voorbereiding, tijdens de Open-ended Working Group in Genève, 

tégen de aanbeveling om te gaan onderhandelen gestemd.  

Dit is bijzonder teleurstellend. 

Uw commissie heeft hierover een debat gevoerd. En ik ben blij dat om te zien dat er 

nog steeds een meerderheid is die de regering oproept zich aan te sluiten bij de 

onderhandelingen over een internationaal kernwapenverbod.  

Ik weet dat moties niet uitgevoerd worden. Ik vrees dat de regering nog een duw in 

de rug nodig heeft van uw kant.  

Op een onderwerp dat gaat over massavernietiging en onomkeerbare gevolgen voor 

mens en milieu vind ik het onacceptabel. U heeft net het verhaal van de 

overlevenden van Hiroshima gehoord. Hun opdracht is duidelijk: grijp deze kans om 
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te gaan onderhandelen. Ik vind het beschamend dat zij nog steeds hun verhaal 

moeten doen, en dat ik, als vertegenwoordiger van de volgende generatie die de 

verantwoordelijkheid moet overnemen, hier naast hen moet staan.  

De wereld staat op het punt om geschiedenis te schrijven. Zorg ervoor dat Nederland 

kleur bekend. Nu speelt Nederland in twee teams. Tot nu toe kiest de regering vóór 

het vasthouden aan kernwapens zolang deze bestaan. De rol die zij zichzelf 

toeneemt als bruggenbouwer zorgt dat er een gapende kloof tussen 

kernwapenstaten en niet kernwapenstaten ontstaat. Zorg dat Nederland deze kloof 

dicht door tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York vóór resolutie 

over de onderhandelingen te stemmen. 

Jullie hebben al gezorgd voor een meerderheid die regering op heeft pad heeft 

gestuurd met het juiste mandaat. De regering gebruikt mooie woorden, maar stemde 

in Genève tegen de onderhandelingen. Zorg dat dit niet opnieuw gebeurt. U gaat 

straks over op de orde van de dag. Ga niet meteen verder met het volgende punt op 

de agenda maar kijk elkaar in de ogen aan. Kijk hoe u ervoor gaat zorgen dat 

Nederland in New York vóór de resolutie gaat stemmen die oproept om in 2017 te 

gaan beginnen met de onderhandelingen. 

Dank u wel.  

 

 


