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Titel
10 JULI 1978. - Wet houdende goedkeuring van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de

produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en

inzake de vernietiging van deze wapens, opgemaakt te Londen, Moskou en Washington op 10

april 1972. 
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Inhoudstafel Tekst Begin

Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin

Artikel 1. Het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden
van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens,

opgemaakt te Londen, Moskou en Washington op 10 april 1972, zal volkomen uitwerking hebben.

  Art. 2. Het is verboden te ontwikkelen, te produceren, een voorraad aan te leggen van, te

verwerven, in zijn bezit te hebben, te bewaren, onder zich te hebben, zowel als over te dragen :

  1° microbiologische of andere biologische agentia of toxines, ongeacht hun oorsprong of wijze

van vervaardiging, van soorten en in hoeveelheden die niet kunnen worden gerechtvaardigd uit

hoofde van profylactische, beschermende of andere vreedzame doeleinden;

  2° wapens, uitrusting of middelen voor verspreiding speciaal ontworpen om zodanige agentia of

toxines te gebruiken voor vijandige doeleinden of in een gewapend conflict.
  Onder bacteriologische (biologische) en microbiologische agentia worden verstaan levende

organismen, ongeacht hun aard, en infectieuze substanties, ongeacht hun oorsprong, bestemd om

dood of ziekte te veroorzaken bij mensen, dieren of planten en waarvan de gevolgen afhankelijk

zijn van hun geschiktheid om zich bij de aangetaste mens, het aangetaste dier of de aangetaste

plant te vermenigvuldigen.

  Onder toxines worden verstaan agentia voortgebracht door enig levend organisme, maar die

zich niet vermenigvuldigen. Voor de toepassing van deze wet worden met toxines gelijkgesteld, de



actieve elementen ervan die kunstmatig zijn vervaardigd.
  De genoemde agentia, toxines, wapens, uitrustingen en middelen moeten zo spoedig mogelijk en

uiterlijk binnen een termijn van 9 maanden na de inwerkingtreding van het Verdrag vernietigd of

voor vreedzame doeleinden aangewend worden.

  Inbreuken op de voorafgaande bepalingen worden gestraft met een gevangenisstraf van acht

dagen tot één jaar, en met een geldboete van 26 tot 100 000 F.

  Agentia, toxines, wapens, uitrusting en verspreidingsmiddelen worden in beslag genomen en

verbeurdverklaard.

  De bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en

van artikel 85, zijn op de in deze wet omschreven inbreuken van toepassing.
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   Zitting 1975-1976. Kamer van volksvertegenwoordigers. Gedrukte stukken. - Wetsontwerp, nr.

980-1. Parlementaire Handelingen. - Indiening van het wetsontwerp. Vergadering van 12 oktober

1976. Zitting 1976-1977. Kamer van volksvertegenwoordigers. Gedrukte stukken. - Verslag, nr.
980-2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 13 januari 1977 - Stemming.
Vergadering van 13 januari 1977. Zitting 1977-1978. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Gedrukte stukken. - Vroeger verschenen stukken, nr. 351-1. - Ontwerp gewijzigd door de Senaat,
nr. 351-2. Parlementaire Handelingen. - Gewijzigd ontwerp overgezonden door de Senaat.

Vergadering van 11 april 1978. - Bespreking. Vergadering van 8 juni 1978. - Stemming.
Vergadering van 8 juni 1978. Zitting 1976-1977. Senaat. Gedrukte stukken. - Ontwerp

overgezonden door de Kamer, nr. 1021. Parlementaire Handelingen. - Ontwerp overgezonden
door de Kamer. Vergadering van 18 januari 1978. Zitting 1977-1978. Senaat. Gedrukte stukken. -

Vroeger verschenen stukken, nr. 331-1. - Verslag, nr. 331-2. - Amendement, nr. 331-3.
Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 23 maart 1978 - Stemming.
Vergadering van 23 maart 1978.
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