
De 2016 Nuclear Security Summit moet leiden tot krachtige, nieuwe acties die internationale nuclear 
security doeleinden bevorderen, een mechanisme creëren voor doorlopende en meetbare vooruitgang, en 
de gelegenheid en stimulans bieden voor de participatie van alle belanghebbenden. Om deze doelen te 
realiseren zijn de internationale experts en organisaties die dit document hebben getekend, 
overeengekomen dat de wereldleiders in overeenstemming met vijf prioriteiten moeten handelen. 

Translation: Jonathan Herbach

1 HET INTERNATIONALE NUCLEAR SECURITY REGIME ALOMVATTEND MAKEN

• Zich inzetten om alle elementen van het huidige nuclear security regime volledig te implementeren. 

• Het aantonen van effectieve beveiliging van alle nucleaire materialen – voor vreedzaam dan wel voor 
militair gebruik – tegen alle aannemelijke dreigingen.

2 INFORMATIE DELEN OM HET INTERNATIONALE VERTROUWEN TE VERSTERKEN

• Het identificeren en uitwisselen van ongevoelige data met betrekking tot beveiligingspraktijken, 
standaarden en implementatie. 

• Het ondergaan van regelmatige collegiale toetsingen van beveiligingsinstrumenten en praktijk.

3 MEETBARE BESTE PRAKTIJKEN EN STANDAARDEN IMPLEMENTEREN

• Het ontwikkelen van algemene doelen en standaarden met betrekking tot internationale 
beveiligingsprestaties en de implementatie daarvan aantonen. 

• Het beschikbaar stellen van de beste beveiligingspraktijken vanuit elke natie en regio om in ieder land 
te implementeren.

4 EEN DUURZAAM MECHANISME CREËREN VOOR DOORLOPENDE VOORUITGANG

• Het oprichten van een geïntegreerd mechanisme dat doorlopende aandacht op een hoog niveau 
waarborgt en nieuwe nuclear security toezeggingen en hulpmiddelen aanspoort na afloop van de NSS. 

• Het continueren van de NSS-praktijk ten aanzien van de promotie van essentiële functies van het IAEA, 
andere internationale organisaties, de nucleaire industrie en internationale experts.

5 PLANNEN AANBIEDEN VOOR HET ELIMINEREN VAN CIVIELE HOOGVERRIJKT 
URANIUM EN HET VERMINDEREN VAN PLUTONIUM

• Het aankondigen van een tijdgebonden plan van aanpak voor het elimineren van het gebruik van 
civiele hoogverrijkt uranium. 

• Het voorstellen van acties om voorraden van plutonium te verminderen en vraag en aanbod in balans 
te brengen.
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