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Open brief van de burgemeesters van België: 

Voor een open en transparant debat over de aanwezigheid van kernwapens in België  

 

 

Mevrouw de eerste minister, mijnheer de voorzitter, 

 

Onze steden en gemeenten maken zich grote zorgen over de ernstige bedreiging die 

kernwapens vormen voor gemeenschappen over de hele wereld. Wij vinden het onze 

verantwoordelijkheid om in het belang van de veiligheid van onze burgers, ervoor te zorgen 

dat ze niet langer moeten leven met de dreiging die van deze massavernietigingswapens uitgaat. 

Elk accidenteel of opzettelijk gebruik van kernwapens zou rampzalige en langdurige gevolgen 

hebben voor mens en planeet, tot het punt dat hun voortbestaan bedreigd wordt. 

 

Verschillende documenten en verklaringen getuigen van het feit dat België sinds het begin van 

de jaren zestig onafgebroken Amerikaanse kernbommen heeft gestationeerd. In de loop der 

jaren is de weerstand tegen de aanwezigheid van massavernietigingswapens op ons 

grondgebied meermaals tot uiting gekomen, van petities en opiniepeilingen tot resoluties in het 

parlement. 

 

Opeenvolgende regeringen weigeren echter de aanwezigheid van kernwapens op Belgisch 

grondgebied officieel te erkennen waardoor een democratisch debat niet mogelijk is. In 

Duitsland is begin mei 2020 een brede publieke discussie losgebarsten over de deelname van 

het land aan de nucleaire taken van de NAVO. De leiders van de op één na grootste politieke 

partij (de SPD) hebben zich officieel uitgesproken voor de terugtrekking van kernwapens die 

op Duits grondgebied zijn opgesteld. Net als onze buren zijn wij van mening dat het vertrouwen 

in de democratie en het belang van dit onderwerp voor de veiligheid van ons land en onze 

planeet de organisatie van een open en transparant debat vereisen, zeker wanneer uit een 

recente opiniepeiling blijkt dat 2/3de van de Belgische bevolking het nieuwe VN-

Verbodsverdrag op kernwapens steunt. Het is belangrijk hiermee rekening te houden nu België 

zich voorbereidt op de komst van nieuwe, kleinere en gemakkelijker inzetbare atoombommen 

vanaf 2021.  

 

De ondertekenende steden en gemeenten roepen daarom de regering op om de aanwezigheid 

van kernkoppen op ons grondgebied officieel te erkennen, zodat de vertegenwoordigers van 

het Belgische volk op een constructieve manier kunnen debatteren over de wenselijkheid ervan. 

 

We danken u alvast om ons verzoek in overweging te nemen. 

 

Burgemeester, stad/gemeente 

 


