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I Samenvatting 

1.1 Het ultracentrifugeprocédé voor de verrijking van uranium is eco
nomisch interessant en technisch realiseerbaar. Het procédé kan over 
een beperkte periode een belangrijke bijdrage leveren aan de electri·· 
sche energie voorziening. Op de lange termijn - na 1980 - wordt 
deze bijdrage echter beperkt door de ontwikkeling van kernreactoren 
waarbij de dure verrijkingastap in de brandstofcyclus wordt overge
slagen. De - zij het zeer beperkte - europese samenwerking op dit ge
bied wordt als een positieve stap gezien. (Hfdst.l,2). 

1.2 Het UC procédé is op eenvoudige wijze bruikbaar te maken voor de fa
bricage van splijtbaar materiaal voor kernwapens. 
Als eerste fase in het verrijkingsproces is het direct bruikbaar. 
De garanties tegen dit gebruik zoals die blijken uit de drielanden
overeenkomst zijn niet voldoende. 

- Het laagverrijkte uranium kan worden uitgevoerd naar een groot 
aantal landen. Hierdoor ontstaat een onoverzichtelijke situatie~ 
met name bestaat de mogelijkheid het uranium verder te verrijken. 
In het bijzonder kan dit zonder bezwaar door kernwapenstaten worden 
gedaan. 

- De Gemengde Commissie kan zelfstandig beslissen over de levering van 
licenties, apparatuur en materialen aan andere landen. Controle 
op het gebruik hiervan is indirekt. Het zou beter zijn deze leveringen 
en het gebruik hiervan onder het direkte internationale toezicht 
van de IAEA te plaatsen. 

- Nederland zal moeten aandringen op een overeenkomst tussen de IAEA en 
Eurotom t.a.v. controle. Door haar Westerse oriëntatie en beperktheid 
tot niet militaire toepassingen is Euratom eerder struikelblok dan 

hulp voor een effectieve en geloofwaardige controle. 

- De meest wenselijke situatie voor de internationale veiligheid 
zou zijn dat de gehele kernindustrie en het splijtbare materiaal 
onder direkt toezicht zou staan van een supranationale organisatie 
zoals de IAEA. 
Dit wordt des te dringender naarmate in de toekomst door het ge
bruik van grote aantallen kernreactoren grote hoeveelheden plutonium 
beschikbaar komen. De drie landen zouden er goed aan doen door het 
UC project in zijn geheel en direct onder dit toezicht te plaatsen 
dit probleem voor de toekomst te vermijden (Hfdst. 1,3,5). 

1.3 De werkgroep heeft bezwaren tegen de grote invloed van het particuliere 
bedrijfsleven in het UC project. 

- De energievoorziening is te zeer verweven met gemeenschapsbelangen 
dan dat zij onevenredig door particuliere industrieën beÏnvloed mag worden. 
Men kan echter dezelfde kritiek hebben op andere situaties zoals de 
exploitatie van gas, olie en andere bodemrijkdommen. 

- Een internationaal vertakte industrie is potentiëel minder toegankelijk 
en overzichtelijk voor controle dan een overheidsbedrijf. Dit brengt 
gevaar voor proliferatie met zich mee. 

- In het UC project zien we een voorbeeld dat de Staat (gemeenschap) 
garanties mag geven tegen zakelijke risico's en het onderzoek bekostigt, 
terwijl ze de eventuele winsten moet delen met de particuliere bedrijven. 
(Hfdst. 4,5). 

1.4 De besluitvorming over het UC project is vrijwel geheel buiten de volks
vertegenwoordiging om gegaan. Bovendien is er onnodig veel geheimzinnig 
gedaan over z~ken die uit het oogpunt van veiligheid best openbaar 
hadden mogen zijn (Hfdst. 4) 



1. Technische aspecten van het ultra-centrifugeproject. 

1.1 De centrifuge. 

1.1.1 Werkingsprincipe. 
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Uranium komt in de natuur voor in de vorm van uraniumoxide (U02), 

tenitjl er d~ie isotopen bestaan: U-238 (99,2739%), U-235 (0,7205%) 
en U-234 (0,0056%). Kernsplitsing kan alleen optreden bij het 
isotoop U-235. Voor het gebruik in kernreactoren en atomaire wapens 
dient het percentage U-235 in het isotopenmengsel groter te zijn 
dan dit het geval is bij natuurlijk uranium en wel respectievelijk 
gemiddeld 2 à 3% en groter dan 90%. 
Het percentage U-235 wordt daarom groter gemaakt d.m.v. een zoge
naamd verrijkingsproces. Reeds in 1919 publiceerden Lindemann en 
Aston een rapport, 'tv-aar in de mogelijkheid om isotopen te scheiden 
in sneldraaiende trommels, ultracentrifuges, werd vermeld. Pas 
sinds 1969 lijkt de toepassing van deze scheidingsmetbode voor 
uranium, op industriële schaal toepasbaar. De grootste vorderingen 
op dit gebied lijken gemaakt te zijn door Engelse, W-Duitse en 
Nederlandse onder~oekers. 
Om de uraniumisotopen te kunnen scheiden, wordt het uo2 eerst omge-

o zet in het zeer corrosieve uraniumhexafluoride (UF6) dat boven 40 C 

gasvormig is. 
Het gasvormige UF 6 vrordt door een centrifuge geleid; door de op- de 

molekulen werkende centrifuga;;tlkracht zal het Z't.rare U-238 aan de 
buitenwand van de rotor worden geconcentreerd en het lichtere U-235 
aan de as. 
Centraal in de rotor kan dan het uranium worden afgezogen dat ver
rijkt is aan U-235; aan de omtrek wordt het uranium afgezogen dat 
verrijkt is aan U-238 en verarmd aan U-235. 
Voor de scheiding van uraniumisotopen zijn op laboratoriumschaal 
de volgende types centrifuges toegepast: 
a. Verdampingscentrifuge. 
b. Gelijkstroomcentrifuge. 
c. Tegenstroomcentrifuge. 
Voor de toepassing op industriële schaal komt alleen type c in 
aanmerking, eaugezien het scheidend vermogen van dit type, ook 
theoretisch, veel groter is dan van de types a en b. 
Uit de beschikbare literatuur valt op te malten dat zowel in ileder
land als in Duitsland en de U.S.A. aan de tegenstroomcentrifuge 
gewerkt wordt (lit. 1,2,3,4,6,7,ü). 

De scheidingsfaktor A. 

De scheidingsfaktor A van een verrijkingselement wordt als volgt 
gedefinieerd: 

N 1-N 
A=-P-.~ 

1-N N 
p w 

als N de concentratie aan U-235 in de (aan U-235) verrijkte fraktie 
p 

voorstelt (P staat voor "prodtcta) en N de concentratie aan 
w 

./. 
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U-235 in de verc:;.Li..le fraktie. {w staat voor 11waste 11
). 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven {zie fig. 
l.t.t-1) 

• N 
p 

I I verrijkings- j 

l __ -·~·~~~ __ J tlw ~ 
' ' iN 

f 
fig. J.J.t-1 

NF stelt de concentratie aan 
U-235 voor in het isotopenmengsel 
dat aan het verrijkingaelement 
wordt toegevoerd. {F staat voor 
afeed11

). 

Het scheidend vermogen. ,.U. 

Het scheidend vermogen óU van een VP.rrijkingselement wordt als volgt 
gedefinieerd: 

óU = F (a-1) lna 
(a+t) 

als F de massastroom door het element 
voorstelt. 

Dit geldt vo~r een symmetrisch proces, d.w.z.a= CP= Cw 

als C 
p 

Opmerkingen: 

1. He kunnen schrijven~ A= C .c • Voor een '3ymmetrisch proces geldt 
?. p w 

dus: A = a·. 
2. Het grote waarschijnlijkheid mag worden verondersteld dat in de 

produktiecentrifuges een vrijwel symmetrisch proces plaatsvindt. 
Bij de behandeling van cascades (zie 1.2) wordt hier nog nader 
op ingegaan. 

In het vervolg van dit rapport wordt er van uit gegaan dat het proces 
symmetrisch is. 

1.1.2 De tegenstroomcentrifu~ 

Principe. 

Het stromingspatroon in dit type centrifuges laat twee coaxiale 
stromingen zien in tegengestelde richting. (zie fig. 1.1.2-t). De 
stromir~ rondom de hartlijn van de centrifuge wordt verrijkt aan 
U-235, de stroming langs de wand van de centrifuge wordt verrijkt 

./. 
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fig. 1.1.2-1 
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aan U-238 ten gevolge van de werking van de 
centrifugaalkracht. In de door Beams beproefde, 
experimentele centrifuges (lit. 6) worden deze 
stromingen in stand gehouden door pompen buiten 
de centrifuge. 
De onderzoekingen in W-Duitsland en Nederland 
zijn gedaan aan centrifuges, waarin de stromingen 
binnen de centrifuge zelf in stand worden ge
houden (lit. 1,3,4s7,3). Dit stromingspatroon 
wor~t verkregen door thermische convektie, die 
een gevolg is van een temperatuurverschil tussen 
boven- en ondervlak van de cilinder. Uit de be-
schikbare literatuur (het meest recent is artikel 
(lit 1) uit 1964) kan worden vastgesteld dat de 
ontwikkelingen zowel in W-Duitsland als in Neder

land tenderen naar de in fig. 1.1.2-2 geschetste configuratie van 
trommel met in~ en uitlaten. (lit 1,3). De gasstroom F komt via 

-L\T 

fig. 1.1.2-2 

een niet roterende pijp midden in de centrifuge 
binnen 1 , de verarmde fraktie W wordt afgezogen 
bij 3 , de verrijkte P bij 2 • 
Om een optimaal scheidend vermogen te verkrijgen, 
dient de snelheid van de stroming in axiale · 
richting maximaal te zijn in de as van de cen
trifuge en exponentieel af te nemen met r2, als r 
de afstand tot de as voorstelt (zie fig. 1.1.2-2) 
(lit. 8) De naar beneden gaande stroom langs de 
wand dient daarom zo dun mogelijk te zijn. 
Berekeningen tonen aan dat bij omtreksnelheden 
van de centrifuge van ongeveer 250m/sek. het 
optimale stromingspatroon goed benaderd wordt. 
BiJ. de hogere omtreksnelheden, die bij de moderne 
centrifuges toegepast worden, is het axiale 
stromingspartoon niet zo gunstig. Los en Kiste
maker stellen in (lit.8) dat dan een beter 
resultaat verkregen kan worden door het tempera
tuurverschil 6T tussen de beide uiteinden van de 

centrifuge zodanig in te stellen dat het afhankelijk is van r 
(fig. 1.1.2-2). Bij de as moet 6T maximaal zijn en afnemen bij toe
nemende r. 

De afhankelijkheid van scheidingafaktor en scheidend vermogen van 
diverse variabelen. 

Voor de scheidingafaktor A van een centrifuge zonder axiale stroo 
ming en zonder aan- en afvoer van het UF

6 
kan worden afgeleid: 

A
0 

= exp. 
Mf.w

2r. 2 
1 

2RT waarin ~M = verschil van het malekulair gewicht 

der twee te scheiden isotopen; 
w = hoeksnelheid~ ri = inwendige straal van de centrifuge) R = gas-

constante; T = absolute temperatuur. 

./. 
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De scheidingstaktor is dus te vergroten door de omtreksnelheid 
van de centrifuge te vergroten. De temperatuur wordt zo laag mo
gelijk gehouden (ca. 6QOC, aangezien bij lagere temperaturen 
condensatie van UF6 kan optreden). 

Zoals reeds is opgemerkt, kart door thermische convectie een tegen
stroom in de centrifuge worden opgewekt, waardoor de scheidinga
faktor groter ~~rdt. De maximaal bereikbare waarde van A wordt 
gegeven door A = A L/2ri als L de inwendige lengte van de max o 
centrifuge voorstelt. Deze maximaal bereikbare waarde van de schei
dingsfaktor treedt op bij een optimale convectiestroming, die 
bij één bepaalde waarde van het temperatuurverschil tussen de cilin
dereinden van de rotor verkregen wordt. 
(6T t = 13 + soc voor UF

6 
(lit. l~)). op • -

Behalve van 6T is de scheidingafaktor ook afhankelijk van de massa
stroom F door de centrifuge, en daarmee van de gemiddelde verblijf
tijd van het medium in de centrifuge; uit experimenten blijkt dat 
A voor UF6 vrijwel lineair afneemt met F. 

(a-1) , 
tJit öU = F(a+l) lna en uit a = YA (voor een symmetrisch proces) 

volgt nu dat het scheidend vermogen öU als funktie van F een maxi
mum bezit. 
Het theoretisch maximale scheidend vermogen wordt gegeven door de 
volgende uitdrukking~ 

2 2 
( oU} = D [~1(wr) J 1TL 

max. P 2RT 2 

waarin p ~ dichtheid medium en D = diffusie-coëfficient medium 
(lit. 3,4,7,8). (Voor TJF

6 
is pD = 2,35xto-4 g/cm.sek.) 

Uit bovenstaande uitdrukking valt op te maken dat het maximale 
scheidend vermogen groter gemaakt kan worden door o.a. de lengte 
van de centrifuge te vergroten. Deze maximale theoretische waarde 
wordt in de praktijk niet bereikt aangezien het stromingspatroon 
niet ideaal is. 
De gemeten optimale waa.rden voor het scheidend vermogen stemmen 
goed overeen met uit een formule van Cohen (lit. 9) berekende 
waarden. 
Deze formule kan worden afgeleid uit het werkelijke stromings
patroon en wordt als volgt geschreven: 

2 
( öU) t = ( êu ) ~z 

op • max. m +l 

m is een faktor, die afhankelijk is van het stromingspatroon. 
Voor de waarde van m wordt in (lit. 8) gegeven: 

2,17~zodat (öU) t = 0,77 (öU) op • max. 
Uit experimenten zijn de volgende gegevens bekend: 

(ou) t ~ 0,75 (ou) (lit. 4) 1957 op • max. 
(óU) t ~ 0,8 (êU) (lit. 1) 1964. op • max. 

./. 
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(öU)max. kan in de praktijk niet bereikt "';orden, aangezien de 

totale lengte van de centrifuge niet effektief is ten gevolge van 
de omkering van de stroming aan de beide uiteinden van de centri
fuge. Ook wordt de stroming ongunstig beÏnvloed door de aan- en 
afvoer stromen. 

Konstruktieve problemen. 

Zoals reeds eerder is vermeld, wordt gestreefd naar maximale om
treksnelheden om een zo groot mogelijke scheidingsfaktor en daar
mee een zo groot mogelijk scheidend vermogen te verkrijgen. De 
omtreksnelheid wordt beperkt door de sterkteeigenschappen van het 
rotormateriaal van de centrifuge; de maximaal toelaatbare omtrek
snelheid wordt verkregen bij toepassing van het materiaal met de 
grootste sterkte - dichtheidsverhouding. Oorspronkelijk is geëxpe
rimenteerd met "high-tensile11 stalen, speciale roestvrijstaal-, 
titanium- en aluminiumlegeringen. 
Volgens Barnaby (lit. 10) is de belangrijkste inbreng van Engeland 
in de tripartite overeenkomst tussen W-Duitsland, Engeland en 
Nederland, waarschijnlijk het materiaal voor de trommels. Deze 
zouden vervaardigd worden uit koolstofvezeldraden, die spiraal
vormig tot een cilinder zijn gewonden en die in vorm worden gehouden 
door een kunsthars. De cilinders zouden aan ~e binnenkant bekleed 
zijn met een alumiumlegering, die bestand is tegen het zeer corro
sieve UF 6• 

Een ander konstruktief probleem vormt de lagering. De hoge rotatie
snelheden stellen zeer hoge eiser1 aan o.a. het dempend vermogen van 
de lagers voor trillingen, en aan een zo veel mogelijk wrijvings
loze werking. Uit ekonomische overwegingen dient nl. het benodigqe 
elektrische vermogen zo klein mogelijk te zijn. De lagerwrijving 
dient derhalve zo klein mogelijk te zijn, ter11ijl de 1.·ui.mte rondom de 
trommel geëvacueerd moet "t-Torden of moet Y10rden gevuld met waterstof 
onder lage druk om ook hier de wrijvingsverliezen te minimaliseren. 
Tengevolge van de tendens naar lange, smalle centrifuges is het zeer 
waarschijnlijk dat deze in een superkritisch gebied werketl. In de 
literatuur (lit. 7) wordt een experi~entele centrifuge genoemd, 
waarmee 7 kritische toerentallen gepasseerd moeten worden, hetgeen 
ook bizondere konstruktieve eisen stelt aan lagering, materiaal en 
aandrijving. 
Alhoewel tot dusverre waarschijnlijk het materiaal van de trommel en 
de lagering de moeilijkst op te lossen problemen zijn geweest, 
waren ook andere konstruktiedetails verre ven eenvoudig op te lossen. 
We noemen slechts de aandrijving~ de verwarming va·n de deksels van 
de trommel en de a.an- en afvoer van het UF6• 

In het volgende hoofdstuk zal, voor zover mogelijk, onder meer 
aandacht worden besteed aan de oplossingen die in de drie aan het 
ultracentrifugeprojekt deelnemende landen voor de hierboven geschet
ste problemen zijn gevonden. 

./. 
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1.1.3 Gegevens van tegenstroomcentrifuges. 

Vanwege de strenge geheimhouding, die gedurende de afgelopen jaren 
betracht is rondom de onderzoekingen aan.ultracentrifuges voor 
de verrijking van uranium, is het niet mogelijk gegevens van re
cente datum uit de literatuur te verkrijgen. De meest recente 
beschikbare publikaties met gegevens omtrent ultracentrifuges 
dateren van 1958; incidenteel is het mogelijk geweest min of meer 
betrouwbare informatie uit lezingen e.d. r~ 1958 te verkrijgen. 
Hieronder zal kort worden ingegaan op hetgeen bekend is omtrent 
centrifuges van Nederlandse en W-Duitse makelij. 
De summiere gegevens omtrent ontt~ikkelingen in de U.S.A. (lit.6) 
lijken in dit bestek niet relevant. Deze ontwikkelingen betreffen 
nl. een ander type tegenstroomcentrifuge dan waarmee in Nederland 
en W-Duitsland geëxperimenteerd wordt en dat aanmerkelijk minder 
perspektief biedt op een industriële toepassing (lit. 6). 
Over Britse ontwikkelingen zijn ons geen gegevens bekend. 
De meest uitgebreide konstruktiegegevens zijn beschikbaar van de 
W-Duitse centrifuges (lit. 3,4). 
Enkele tekeningen van het type Z.G.3 zijn ter illustratie aan dit 
rapport toegevoegd. (zie fig. 1.1.3-1 en fig. 1.1.3-2, pag. 1-9 
(lit. 3)).De rotor van de in de beschikbare literatuur beschreven 
W-Duitse centrifuges bestaat uit een dunwandige cilinder, ver
vaardigd uit de hoogwaardige aluminiumlegering :'Bondur~: of uit 
een titaniumlegering. De rotor wordt aangedreven door een zich 
boven de trommel bevindende elektromotor, waarvan het anker direkt 
op de rotoras van de centrifuge is bevestigd. De centrifuge wordt 
gelagerd op twee oliegesmeerde lagers, die speciaal ontworpen zijn 
op een groot trillingdempend vermogen. De toe- en afvoer van 
het gasvormige UF6 vindt plaats door de holle rotoras. De UF6 
~ordt midden in de centrifuge toegevoerd (de afvoer van de verrijkte 
en de verarmde frakties geschiedt bij de deksels. (zie fig. 1.1.2-2, 
pag. t-3 en fig. 1.1.3-1, pag. 1- 9 ). Voor een gasdichte overgang 
van roterende in stilstaande leidingen zijn labyrinthafdichtingen 
toegepast. De stromingen van het UF6 naar en van de centrifuge wor-

den in stand gehouden door drukverschillen, die opgewekt worden door 
de rotatie van de centrifuge. De massastroom kan met afsluiters ge
regeld worden. Met deze centrifuges zijn proeven gedaan zowel bij 
subkritische als bij superkritische toerentallen. 
In de beschikbare literatuur worden alleen experimenten bij subkri
tische toerentallen beschreven. Voor verdere gegevens omtrent de 
W-Duitse centrifuges zie tabel 1.1.3-1, pag. 1-8 ). 
Over het materiaal en de konstruktie van Nederlande centrifuges is 
weinig bekend. Waarschijnlijk bestaan deze eveneens uit een dun
wandige cilinder, die echter aan de onderzijde axiaal en radiaal 
gelagerd is op een hydrostatisch gesmeerde kogel en aan de boven
zijde radiaal gelagerd is op permanente cilindrische magneten (zie 
fig. 1.1.3-3, op pag. 1- 9 • Tubantia, 5-3-1970). De aan- en afvoer 
van het UF6 geschiedt op een wijze, analoog aan de Duitse methode • 

. /. 
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Ook van deze centrifuges bestaan zowel exemplaren die subkritisch 
als exemplaren die superkritisch roteren. 
Over het algemeen bieden de superkritische centrifuges door het 
aan de hogere toerentallen en de grotere lengte gepaard gaand 
groter scheidend vermogen, de meeste perspectieven. 
In tabel 1.1.3-1 op de volgende pagina worden de gegevens van de 
W-Duitse en Nederlande centrifuges, voor zover bekend, weerge
geven. 

./. 
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ZG.3 66,5 9,25 3,6 
W-Duitse ZG.S 113 9,25 7,03 
centri- ZG.6 240 20 6 
fuges 2) 

ZG.7 316 22,5 7,03 

I 
.-I <U 

r:ltll 00 • . 
<U'-' UI r:: '"' . 

'"' .. lolr:l ~ '"''"" '"' bO bO 
00 <U <U <U 0 Ei ~~ UI ... 
t:l UI lol <U o-.... til <U r:: 
til fll<U '"' OOI-I r:: ~ C)OCI(j 0 
'"' Cd 0 '"' bO =' '"' . fll~ fll ~Q) •rol •o. 00~ .c .c • ~ <U ~ <U 

•..C '"" '"' .-I~ 0 <J)<J) 0 bO •bO 
(l,l '"' 5 Qj Qj til '"' '-'.C § '"' =' ~=' .C'-' r:: fll . ...., Qj (,) '"'~ Cd~ .-lr;l '"' UI-.... .,..._ •..C ..... fll UI•..C c:lo •..C <J) <J) Cd 

•Ei bO '"' *"" •..C 
Cd '"' '"' 

<J) (,) 

'"' '"' ... ~ til '"' '"' 00 co fll'-' ~ '"' > <J) 

'"' '"" '"' r::-..cr:: Cd ll'l fll r:: =' r:: <J) '"' '"' ~ ~ I:) o t11 J.IQ.I '"' a. . m ~ '"' <J) 
0 <J) •..C 

'0 lol tll,.ld-1 UI - < "t1 (,) ..C:r:k .-I 

300 1,3 0 werkt 1,23 0,47 2,5 - (Lit. 7) 
350 2,4 0 werkt - .. - ·- (Lit. 7) 
350 8,3 5 exp. 4,0 0,07 0,3 - (Lit. 7) 
400 8,3 4 exp. 4,0 0107 0,03 - (Lit. 7) 

302 O,SS:l2 0 werkt 
302 0,935 0 werkt J, J 8 0,8 - 3-9 (Lit. 3) 
302 0,97 0 werkt - - - ·- (Lit. 3,4) 
302 1,64 0 werkt - - - - (Lit. 3) 
302 3,5 super-bou~Y- - - - - (Lit. 3) 

krit. fase 
340 5,32 id. - - - - - (Lit. 3) 
302 4,77 id. - - - - - (Lit. .3) 
340 7,25 id. - - - - - (Lit. 3) 

een centrifuge met L = 380 cm., r. = 5 cm., die 
oor. • 300m/sek. 6U • 8,3 kg./jaar7 

~ 

2) De bereikbare omtreksnelheid van een rotor van titanium wordt geschat op minstens 450 m/sek. 
Bij r. = 20 cm. en L = 120 cm. moet één kritisch toerental worden gepasseerd. (Lit. 3) 

~ -
3) Barnaby (Lit. 10) vermeldt dat men tegenwoordig omtreksnelhedenvan ca. 450 m/sek. mogelijk 

acht (60.000 t.p.m. bij ri = 7 cm. en L • ca. 1 m.). 
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Dit is de eni:Je niet-geheime 
afbeelding van een centrifuge, 
zoab die gebruikt ga.at wor
den bij de verrijking van ura
niu~ in Almelo. De tekening 
staat in liet voor iedereen ter 
inzage te k1•ijgen · octrooi,. dat 
dertien jaar ge;eden al ver
leend we1·d. 
Blijkens het netrooi waren tr. 
J. Wind van l''.'erkspoor en 
prot. dr. J. Lo:r t'an het Labo
ratorium voor MiiSsascheiding 
(waarvan prof. dr. J. Ki..~tema
ker directeur is) de uitvin· 
ders, terwijl het Reactor Cen· 
trum Nederland eigenaar van 
het natent is. 
Uh de tekening blijkt, dat het 
o~ ·een tromm•!l gaat 
ó,P ·. één ·punt cmdersteund en 
"er.ind gehóuden door mdg
"•"' (9 en 10). 

f ig • 1 • 1. 3-3 



1.2 Cascades van centrifuges. 

1.2.1 Algemeen (lit. 9). 

1-JQ 

Een centrifuge heeft een optimale scheidingsfactor A = n2en 
een daarbij horende gasstroom. Om een bepaalde hoeveelheid pro
dukt van een zekere verrijking aan U-235 te krijgen moeten we een 
aantal centrifuges met elkaar verbinden tot een z.g. cascade. 

P= t1F 
;1'-. Nr 

...... ,··~·-·-·-·-·--··· 

I 
'------··----r··-·-- ... 

!Î\ F. NF 

fig. 1 • 2. J -1 

N N 

In een ccfl~le:it1_ van een 
cascade komt een hoeveel
heid F van de te scheiden 
stof (de voeding) met een 
concentratie aan U-235 van 
UF. Eruit komen de verrijkte 

en verarmde frakties, hoe
veelheden resp. P en W, 
concentraties N en N • 

p w 

t=i- =A 1 ~N (def. verrijkingsfaktor) ••••••••••••••••• (1.2.1.1) 
p w 

F = p + w (hoeveelheid uranium is constant) ••••••••••••• (1.2.1 2) 

NfF =NP+ N W (hoeveelheid U-235 is constant) ••••••••• (1.2.1.3) 
p w 

Bij het samenstellen van een cascade wordt getracht de zojuist ge
scheiden stoffen zo weinig mogelijk loTeer te mengen. Bovendien moet 
de gasstroom in de verschillende elementen zo dicht mogelijk bij 
de optimale waarde liggen. 
Het eerste wordt bereikt door de verrijkte fraktie P van de ene 
scheidingatrap bij de voeding van de volgende en de verarmde frak
tie bij de voeding van de vorige trap te voegen. Het tweede ge
schiedt door de trappen de goede grootte te geven, bijvoorbeeld door 
het parallel schakelen van het juiste aantal kleine scheidinga
eenheden (centrifuges). Een en ander ziet men in het voorbeeld 
onder 2.2. Om de tweede voorwaarde te vervullen is het nodig dat 
het proces symmetrisch is (1.1.1). 
Bij een volledige cascade zijn twee delen te onderscheiden 
a. het verrijkingsgedeelte, dat de toegevoerde onverrijkte stof 

verrijkt, en 
b. het strip-gedeelte, dat de van •:hogere'; trappen afkomstige ver

armde stof verder verarmt aan U-235 om verlies daarvan zoveel 
mogelijk tegen te gaan. 

Het is natuurlijk niet zinvol hiermee tot in het oneindige door te 
gaan~ tenslotte wordt een afvalfraktie afgetapt die nog een zeker 
percentage N van de gewenste stof bevat (in ons geval is het "af-

w 
valH dus U-238 met een klein gedeelte U-235). Tot hoever men 
"stript'' hangt af van ekonomische faktoren, verarmen tot een la
gere concentratie benut de voeding beter, maar vereist een grotere 
installatie. 

./. 



1-11 

Als maat voor de prestatie van een verrijkingsproces is het zg. 
scheidend vermogen ingevoerd. Voor een zg. ideale cascade, dat 
is een cascade waar de eisen afwezigheid van menging en constante 
gasstroom~volledig v:rvul: ~~!n, is dit (~it]. 9) 

U= p (2N -1)ln Np+ Np-N (2N -l)ln Nw •••••••••••• 1.2.1.4) 
p F Fw w F· 

Het scheidend vermogen U is dus de produktie P (bv. in tonnen 
verrijkt uranium per iaar) vermenigvuldigd met een waardefaktor V 
(de term tussen vierkante haken) die afhankelijk is van NF' NP en 
N • w 
De volgende gevallen zullen we tegenkomen: 

tabel 1.2.1.2 

aard produktie NF N N V w p 

laagverrijkte reaktorbrandstof 0,72% 0,12% 3% 3,6 
hoogverrijkt uit laagverrijkt 3% 0,72% 90% 60 materiaal 
hoogverrijkt uit natuurlijk 0,72% 0,12% 90% 200 materiaal 

De grootheid scheidend vermogen 1s zo gekozen dat het scheidend 
vermogen U van een installatie bestaande uit afzonderlijke een
heden de som van de scheidende vermogens ~U van die eenheden is. 
Het scheidend vermogen voor één scheidingatrap is afgeleid in 
1.1.1. Dus bij een installatie bestaande uit identieke eenheden 
(bv. centrifuges) met scheidingsarbeid &U geldt voor het aantal 
eenheden n 

u 
n =-c5U ......•...•.......•...•.•.•..•..•...•..•.. (1.2.1.5) 

Een ideale cascade kan men opgebouwd denken uit een zeer groot 
aantal kleine eenheden met geringe scheidingafaktor (a~ 1). 
Doordat aan deze voorwaarden bij centrifuges niet voldaan wordt 
ziin de waarden voor V ca. 10% te laag. 
Om de grootte van verrijkingsfabrieken aan te geven geeft men 
het aanwezige scheidende vermogen op, dus niet de hoeveelheid 
eindprodukt. 

1.2.2 Vermoedelijke opbouw van de Almelose fabriek. 

Voor het schrijven van dit hoofdstuk moest uiteraard gebruik worden 
gemaakt van voor ieder toegankelijke informatie, het is dus moge
lijk dat sindsdien nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgehad. Voor 
wat betreft de gegevens over de Almelose fabriek hebben we af 
moeten gaan op krantenberichten en een verslag van de gemeenteraads
vergadering van Almelo over dit onderwerp. (lit. 11). 

./. 
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Een lijstje uit 1958 met de toen in ont~1ikkeling zijnde typen 
centrifuges (lit. 7) van de hand van Kistemaker e.a. vindt 
men onder 1 • 1 • 3. (tabel 1 • 1 • 3- t) ',nic t. 
De procesparameters A en &U verschillen,voor de typen C enD; 
in het genoemde artikel toTorden beide typen omschreven als 
"technisch en economisch hoopvol''. Bij gebrek aan beter zijn 
daarom de betreffende gegevens als basis voor verdere bereke
ningen genomen. 
Opvallend in de gegevens is de, vergeleken met het diff 
proces, zeer hoge scheidingafaktor van 4,0. Ook valt op dat de 
vorm lang en slank is en dat met gas onder lage druk gewerkt 
wordt, de uiterst snel draaiende centrifuge zuigt a.h.w. het 
gas uit het midden weg. 
Op grond van deze gegevens en het feit dat in het proefstadium 
de Almelose fabriek een scheidend vermogen van U = 25 ton per 
jaar zal hebben, komen we tot de volgende globale schets van 
de installatie. 

;f.. P: 6ton/jncr 
--~·· J __ 8_ .,_.... ::> (~ C·~ 

...... ' ,.J '"' 

·-- /.j I '··I 3 
2P ' I 

0 '7 2~;l ··----- '""i'3ï; .. ' 1 ' 4 % 
'f ........ 1. _____ __ 
l
i 

2 
1 

I :r--.. ·-: 
t""' ~ ~ ! I 

F:.:;P= ! '---.. ---;-qn-·!- I 

f
' A /.S: i 

30:-~ -;J4?-----~-----j \.Y 
0,72~~ .. ---~---·-· ! 

I 
·;--~""'! 
i 

\! :L:·P= \ÎI 

1 

Ä_ _________ ,_ 

24 t/jrl 
0,1..;'& fig. 1.2.2.-2 

,~p 
ö ,36~.) 

aantal centrifuges 
per trap 

500 

1500 

1000 

to- u 3000 =-taal &U 

scheidend ver-
mogen per trap 

0,69 p 

2,03 p 

1,38 p 

u = 4,15 p 

(We vinden hier een waardefaktor 4,15 die hoger is dan zoals be
rekend volgens (4). He hebben hier nl. geen geheel ideale cas
cade). Typerend voor de installatie is dat er maar drie trappen 
in serie staan en een zeer groot aantal eenheden parallel. Verder 
zien we dat de zg. "cut" P . • • . e = F ' toTaarvoor lS af te lelden U1t 

(I) en (3) dat 

I a.-1 e = öë'+J + NF • (a.+ 1 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( I • 2 • 2 • 1 ) 

• 1 2 1' 'k I ' 1n ons geva , waar NF <<ten a. = ge lJ aan 3 1s. 

De centrifuges hebben daardoor een identiek stromingspatroon, zodat 
ze allemaal gelijk kunnen zijn van uitvoering. 
Een bijkomend voordeel van centrifuges is dat er een drukverschil 
is tussen inkomend en uitgaand gas. Hierdoor zijn tussen de ver
schillende trappen in principe geen pompen nodig. 

./. 
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1.2.3 MOgelijkheid tot produktie van hoogverrijkt uranium met 
ultracentrifuges. 

Gebruikmakend van tabel 1.2.1.2 vinden wedat-bij een ideale 
cascade - een fabriek met een scheidend vermogen van 25 ton 
per jaar 415 kg. resp. 125 kg. tot 90%verrijkt U235, uitgaande 
van resp. 3% en 0,72% materiaal, zou kunnen maken. Zo'n instal-
latie ziet er nogal wat anders uit dan 
fabricage van laagverrijkt uranium. 
(zie fig. 1.2.3-1). 

een installatie voor de 

Het aantal in serie geschakelde 
trappen is nu veel groter, in 
dit voorbeeld, waar wordt uit
gegaan van 3% zijn dat er JO, 
I strippingtrap en 9 ver
rijkingstrappen. Bij een fa
briek van 25 ton/jaar scheidend 
vermogen zijn er weer (als in 
1.2.2) 3000 centrifuges, daar
van zitten er ongeveer 20 in 
de tiende trap en bij lagere 
trappen steeds meer in de eer
ste en tweede ongeveer 1000. 
Voorts is hier niet in alle 
trappen de cut e (= ~) ge
lijk, die is 0,33 in de eer
ste trappen, 0,5 in de zesde, 
0,66 in de tiende. Er moeten 
daarvoor wel speciale voor
zieningen buiten en misschien 
ook binnen de centrifuge worden 
aangebracht. Naar onze mening 
zullen deze voorzieningen 
niet zo ingewikkeld zijn dat 
ze een gebruiker, die in het 
bezit is van werkende centri
fuges, van een hoge verrij
king kunnen afhouden. 

I 
t'!l.. 

10 

p 

. . ___ .. _+.; .. ·--·-·· 

t ;" ............. ,_ ·•.. ... I 

i 9 i .... ---·· 
I l ··----··--------' I 
; ~ ~ 

;........... -~-~-::·:~::L ... __ _ t 
8 l I 

:. . .. ---······.! I 
""t' ! !·· -··--·-· ..... -. ... -; 

\~ .......... !._ ....... .. 

! i 7 1"""""-·-i 
; l ....... J,.""""_": i 
; .......... _______ ,_ .1. 

; V' ........... (, ......... ! ,I 

! .......... :-· ,· i 
-........ +- ·--·, I 

j· ........................ , 
i 

; -:···"··· ''"'!"' ···-·~ ï . ' 5 r_ ........ : 
~ ! \ ...... -.. -~. ...... ; 

! .............. -.......... ...:...-.--; 

i + ______ f_--·-----ï~-----r i 

i 
! 
'Î' 
I 

·- -~--~--"";_ .. _____ .: 

"" . j···--· ___ ;..._,,, ....... .! 
..... ,.. ••·-~·-··-••··•• •. 'I 

I ' ; 3 ,,. ___ ,_, 
t .. --.. ··---------. ll 

; .. ~ · .... ·--- ............ -.... -.. i 
... .-·--+-··"'---, + 

............ ; 2 l i 

88% 

79% 

65% 

32% 

19% 

9,7% 

5,5. 

! i ' I. 
F l ·----' . : ;... l 
-').-.. -:)---·---- ·-·-·it----.----.. --........ ! 

. .. .... ------~- ··- ..... 2 '8% 
V I ! l'J : 1 !-----::>·· ... : = 

Het lijkt ons dat een goede 
controle de ombouw van een 
fabriek voor laag verrijkt 
uranium naar een voor hoog
verrijkt materiaal zal kunnen 
verhinderen omdat er ingrij
pende wijzigingen in het 
leidingensysteem nodig zijn 
en bovendien U235 met tel
apparatuur te detecteren is. 
De ultracentrifuges moeten in 
grote aantallen in serie wor
den gemaakt. liet zal uiterst ; ... ---·,;: ........... ~ 17,4 t/ jr 
moeilijk zijn de konstruktie
gegevens dan volledig geheim 
te houden. 

fig. 1.2.3-1 
0,72% 

./. 
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Conclusie: Een UC-verrijkingsinstallatie is bij een rigoreuze 
controle niet in staat uranium voor A-bommen te maken. Daar 
staat tegenover, dat elke centrifuge, of volledige gegevens ervan, 
die aan de controle ontsnapt een gevaar is voor de wereldvrede. 
Er bestaan gerechtvaardigde twijfels aan de mogelijkheid van een 
effektieve controle (3.2). 

1.2.4 Gevaren voor de omgeving (lit. 12) 

In een ultracentrifuge verrijkingsfabriek treedt geen gevaarlijke 
radioaktieve straling op. Uranium is nl. een alfastra 1~ lèn alfa
stralen worden al door lichte beschermlagen, zoals de menselijke 
huid, tegengehouden. Temeer daar de centrifuges in afgesloten 
trommels draaien is er daarom voor personeel of omgeving geen 
rechtstreeks stralingsgevaar. ~1en moet evenw·el met de grootst mo
gelijke zorg inademing van UF vermijden omdat het een zeer ge
vaarlijk vergif is als het he~ lichaam binnenkomt, zowel wegens het 
uranium als het fluor. Aangezien in het hele proces de UF6 damp 

een lage druk heeft (in de orde van 0,1 mm kwik) zal een lek in 
eerste instantie geen verspreiding van UF6 geven maar instromen van 
lucht. Bovendien draaien de centrifuges zelf in vacuumruimten. 
Om technische redenen zal men het binnenlekken van lucht met hand 
en tand bestrijden. t1et vocht uit de lucht zal het UF 6 reageren 
tot het zeer agressieve en corroderende HF en tot vaste uranium
oxiden, die verstoppingen kunnen veroorzaken.Overigens is de 
hoeveelheid UF6 in de hele installatie gering; bij 25 ton/jaar 

scheidend vermogen (6 ton/jaar opbrengst) enige kilogrammen, waar
bij we wel moeten rekenen dat zo'n installatie nog maar een proef
fabriek is en produktiebedrijven tien of twintig keer zo groot 
kunnen zijn. 

Conclusie: ~fits de vereiste zorgvuldigheid in acht wordt genomen 
is een uraniumfabriek niet onveiliger dan veel chemische bedrijven 
en vrij van luchtverontreiniging. 

./. 
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1.3 Vergelijking tussen gasdiffusie- en ultracentrifugeverrijkings
installatie. 

1.3.1 Omvang installatie (lit. 12). 

De tot nog toe steeds toegepaste methode van uraniumisotopen
scheiding is het gasdiffusieproces. Het berust op het verschijn
sel dat lichte molekulen sneller door een poreuze wand diffunderen 
dan zware. Kenmerkend 
voor dit proces is 
dat de scheidinga
faktor veel lager is 
dan bij een cantri
fugeproces·. Een be
reikbare waarde voor 
a is 1,003 en in tegen
stelling tot de UC 
(daar is door verho
ging van het toerental 
in principe a steeds 
te vergroten 1.1.2) is 
deze waarde ook onge
veer de theoretisch 

Diffusie-eenheid 

F 

fig. 1.3.1-1 

bereikbare. Omdat geldt voor het aantal trappen n .dat 

N 1-N 
an = _:e__ __! 

1-N • N 
p F 

.................................. 

p 

(1.3.1.1) 

volgt daaruit voor een verrijkingainstallatie van 3% naar 90%, waar 
met een UC-installatie exclusief stripping 9 trappen voor nodig 
zijn (1.2.3)> dat een diffusie-installatie niet minder dan 1940 
trappen nodig heeft. ''oor verrijking van natuurlijk (0,72%) uranium 
tot 90% komen we tot 2400 verrijkingstrappen. Voor de fabricage van 
laagverrijkt uranium van 3% uit natuurlijk uranium (0,72%), met 
stripping tot 0,35% zijn samen 730 trappen nodig. De vergelijkbare 
UC-installatie (1.2.2) heeft er drie. 

1.3.2 Ekonomische aspekten 

Het grote aantal trappen van een diffusiefabriek maakt dat alleen 
zeer grote installaties el~nomisch verantwoord zijn, temeer daar 
in elke trap tenminste een tweetal pompen voorkomt. Als illustratie 
kan dienen dat de installatie in Oak Ridge (USA), waar het uranium 
voor de Hiroshima-bom vandaan kwam, $ 500.000.000 gekost heeft, 
238.000 kW elektriciteit verbruikte (eentiende van het gemiddelde 
verbruik in heel Nederland) en de vorm had van een reusachtige U 
met benen van 1,4 kilometer. 
Daarnaast kan een ultracentrifuge-installatie in veel kleinere een
heden werken doordat er grote aantallen identieke centrifuges draai
en met relatief weinig hulpapparatuur. Da capaciteit kan dan ook 
snel aan de behoefte aangepast worden (zie tabel 1.3.2.1) 
Door de Amerikaanse Commissie voor Atoomenergie (USAEC) ~rordt laag
verrijkt uranium verhandeld tegen prijzen die uiteraard van de 
concentratie afhangen. 

./. 
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Volgens Barnaby (lit. 10) (1969) is de Amerikaanse prijs $27/kg 
scheidingsarbeid, dat komt voor 3% materiaal neer op ca. $110,
per kg. Waarschijnlijk moet hierbij de kostprijs voor het natuur
lijke uranium, 5 kg à $18,- = $90,-, worden opgeteld, zodat 1 kg 
tot 3% verrijkt uranium ca $200,- zou kosten. Kistemaker (lit.7) 
gaat uit van hogere prijzen en komt op ~350,-/kg 3% uranium. 
In hun artikel uit 1958 berekenen Kistemaker e~a. (lit. 7) uit
gaande van de toen geldende USAEC prijzen dat, wil een UC-instal
latie tegen lagere prijzen dan de USAEC kunnen leveren, een 
installatie, compleet met gebouw en randapparatuur, ten hoogste 
$750,- (f. 2.600,--) per centrifuge mag kosten. Uit de grote be
langstelling van commerciële zijde (zij het met garanties van · 
Staatswege) mag worden aangenomen dat deze krachttoer is gelukt, 
hoewel nog niet in het 25-tons proefstadium. 
Toch blijft de twijfel bestaan. Het door de USAEC geleverde ver
rijkte uranium wordt gefabriceerd in fabrieken die voor de mili
taire produktie zijn opgezet en ondertussen wel ongeveer afge
schreven zullen zijn. Het is daarom heel goed mogelijk dat de Vere
nigde Staten, die bovendien verreweg de grootste leverancier van 
erts zijn, de prijzen van het natuurlijke uranium zullen verhogen 
en de scheidingskasten verlagen. Dat zou de rentabiliteit van een 
UC-installatie dubieus maken. Elders (2.3) wordt gesteld dat de 
UC waarschijnlijk maar korte tijd winstgevend kan zijn. 
Ter illustratie nog enige vergelijkende cijfers van diffusie- en 
UC-installaties. Duidelijk blijkt dat bij overigens weinig ver
schillende kosten de minimale ekonomische capaciteit van een UC 
installatie veel kleiner is. Ook is er minder behoefte aan elek
trische energie. (tabel 1.3.2-1). 

Conclusie: 
Naast elkaar bezien bezit de ultracentrifugemethode voordelen 
boven de diffusiemethode. Te concurreren tegen de Amerikaanse 
prijzen, verkregen met bestaande installaties, lijkt moeilijk 
maar niet geheel onmogelijk. 
Of de met de UC-methode gedurende vrij korte tijd (JO à 15 jaar) 
te behalen winsten door particuliere ondernemingen opwegen tegen 
het gevaar van een verdere verspreiding van kernwapend is hoogst 
twijfelachtig. 

./. 



..... -I 
Tabel 1.3.2.1 

Casdiffusiefabriek i lJltracentrifugefabriek 
-------------·-·· ···--·-----·--·--· ·-·-·· ··-· --···-·--;----·- ---·-·-·--·-· •••. ·--· --· ·--·----- .•..• ·-··-- ""1" --·--····-··---. ·-·-··-···- ·-·-·-··-··-·· .. -

1. 2 1 i 4 5 6 7 

!·-~inimale economische capaci
teit {ton s.a. per jaar) 

Elektriciteitsverbruik (kWh p. 
kg. s.a.) 

Afschrijvingstermijn (in jaren) 

Elektriciteitsprijs (mills per 
kWh, 1 mill = $0,001) 

Levensduur centrifuge in jaren 

Rentevoet (in %) 

Kosten van verrijkingsarbeid 
( $ per kg. s • a. ) 

Investeringen voor verrijkings
fabriek ($ per kg. s.a. per jaar} 

--------------

5000 

3100 

JO 

4 

5 

23 

l 100 

2500 

3100 

25 

6 

7,5 

31,73 

150 

5000 

2300-3000 

30 

5 

7 

27-31 

90-t3o*> 

! 

I 

100 

440 

25 

9,73 

100 

438 

25 

6 

500-·1000 

300 

30 

7 

I JO 3 

I 5 5 1 

! 26,22 33,09 20 

I 
I 200 163 t3o*> I 

1. Gasdiffusiefabriek, gebaseerd op U.S. Atomie Energy Commissie technologie in 1970 (lit. 2) 

2. Gasdiffusiefabriek, gebaseerd op schattingen van European Uranium Enricbment (lit. 2) 

3. (Lit. J 4) :t) gebaseerd op U. S .A.E. C. vertorachting. 

4. Ultracentrifugefabriek, Nederlandse schatting. (Lit 2). 

5. Ultracentri.fugefabriek, Duitse schatting (Lit. 2) 

6. (Lit. 14) :t)gebaseerd op u.s.A.E.C. ven1achting. 
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(Lit. 2) K.L.A. Weimar. 
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P. Reinshagen. 
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Chem. Weekblad 28-3-1969, p. 19 

(Lit. 3) W.E. Groth et al. 
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(Lit. 4) K. Beyerle et al. 
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(Lit. 5) Gascentrifuge to enrich our uranium? 
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Tests of the theory of isotope separation by centrifuging. 
Proc. 2nd Int. Conf. on the Peaceful Uses of At.En. (1958) 
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(Lit. 7) J. Kistemaker, J. Los, E.J.J. Veldhuyzen. 
The enrichment of uranium isotopes with ultracentrifuges. 
Proc. 2nd. Int. Conf. on the Peaceful Uses of At. En. (1958) 
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centrifuge. 
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'rhe Theory of Isotope Separation as Applied to the Large-scale 
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The gas centrifuge project. 
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2. Economische aspecten van het ultra-centrifuge project. 

2.1 Samenvatting. 

De aandacht welke het ultra-centrifuge project krijgt, wordt gemo
tiveerd met het belang van het opwekken van elektrische energie 
met behulp van kerncentrales. 
In dit hoofdstuk wordt enig inzicht gegeven in de behoefte aan 
elektrische energie en de daarmee gepaard gaande belangen en wordt 
getracht de plaats aan te geven, welke de kernenergie zal verkrijgen 
bij de opwekking van elektrische energie. Hieruit volgt een schat
ting van de behoefte aan splijtbaar materiaal. 
Vervolgens wordt nagegaan, welke rol het UC-project zal spelen 
binnen de context van de kernindustrie, in het bijzonder op langere 
termijn. 
Tenslotte wordt een korte beschouwing gewijd aan de wenselijkheid van 
het UC-project en de betekenis voor de europese samenwerking. 

2.2 Behoefte aan elektrische energie. 

De behoefte aan elektrische energie geeft in de geÏndustrialiseerde 
landen een voortdurende stijging te zien. Deze stijging, die een 
sterke correlatie met de groei van de economie vertoont, is voorna
melijk te danken aan de veelvoudige toepassingen en de relatief ge
makkelijke hanteerbaarheid van deze energievorm. x 
In 1967 werd in Nederland bij een opgesteld vermogen van 7451 MW 
(megawatt) door de gezamelijke Nederlandse verbruikers een energie 
hoeveelheid van 21.941 GWh (gigawattuur = 1000 megawattuur) aan het 
openbare net onttrokken. Hiervoor werd door diezelfde verbruikers 
een gemiddelde prijs van f.72,-- per~~ (megawattuur) betaald, zodat 
dit voor de gezamelijke Nederlandse elektriciteitsproductiebedrijven 
een omzet van f.1.579.752.000,-- betekende (Lit. 4). 
Het verdient hierbij vermelding, dat de produktie van elektriciteit 
voor het openbare net in Nederland uitsluitend in handen is van 
zuivere of semi overheidsbedrijven, w·ier taak het niet is om winst 
te maken (evenmin om verlies te lijden) zodat de winstmarge op dit 
bedrag gering is. xz 
Het opgestelde vermogen* in Nederland en West Europa zal eind 1970 in 
deorde liggen van 10 respectievelijk 285 GW, waarvan JO respectieve
lijk 195 GW zal worden verzorgd door thermische installaties (d.i. 
inclusief ·Lerncentrales) .Het overi.:;e is voor ''ro.terkrochtcentrEtles. 

'*H~-t-~;;~;~;ïi: vermogen is het maximale vermogen, dat aan het net kan 
worden geleverd. Dit vermogen moet voldoende zijn om de te verwach
ten maximale piekbelasting te kunnen opvangen. Gemiddeld wordt slechts 
een deel van het opgestelde vermogen aan het net geleverd. In 1967 
werd 23400 GWh aan het openbare net geleverd, wat overeenkomt met een 
gemiddeld vermogen van 2671 ~f-W. Het deel van het opgestelde vermogen 
was in 1967 dus 2671/7451 ;-; 36%. Het verschil in geleverd en opgenomen 
vermogen (m 6%) aan het net is te wijten aan transmissieverliezen en 
dergelijke. 

~1et lolest Europa worden hier de landen Belgie, Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Groot Brittanië, Ierland, !talie, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, West Duitsland, Zweden en 
Zwitserland bedoeld. ./. 
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De stijging van het elektriciteitsverbruik in Amerika bedroeg over 
de periode 1929 tot 1965 gemiddeld 7,1% per jaar, hetgeen neerkomt 
op een verdubbeling van het verbruik in iedere 10 jaar. (Lit. 10) 
Voor West Europa is op dit moment een iets hogere groeipercentage 
waar te nemen. In Nederland was dit zelfs 10% over de periode 1958-
1968 (Lit. 4). Bij uitblijven van grote internationale crisis is te 
vervTachten, dat deze stijging in de toekomst gecontinueerd zal worden. 
De grootte van het opgestelde vermogen dient gelijke tred te houden 
met het verbruik. Dit betekent dat - ui.tgaande van groeipercentages 
van 9,1% en 7,4% voor Nederland en West Europa- er van 1970 tot 
1980 respectievelijk 10 en 296GW extra moet worden opgesteld. Rekening 
houdend met terugtrekking van verouderde apparatuur en uitbreiding 
van waterkrachtinstallaties betekent dit een toevoeging van thermi
sche installaties in de orde van 10,5 en 280GW (Lit. 10). 

2.3 Rol kernenergie bij elektrische energieopwekking. 

Hoewel deskundigen er in het algemeen over eens zijn, dat er voor 
het jaar 2000 geen tekort aan fossiele brandstoffen zal bestaan, kan 
men constateren dat in de Verenigde Staten en West Europa kerncentra
les in grote aantallen besteld en geïnstalleerd worden. 
Er is geen eenvoudig mechanisme, waarmee valt af te leiden welk deel 
van het op te stellen thermisch vermogen zal worden verzorgd door kern
centrales. Zeker is echter dat de gemiddelde prijs die de verbruiker 
per kWh moet betalen lager of tenminste gelijk zal moeten zijn, wan
neer de verbruiker is aangesloten op een kerncentrale. 
De prijs. die de verbruiker moet betalen, is van zeer veel factoren 
afhankelijk. Behalve door de zuivere opwekkosten per kWh wordt deze 
onder andere voor een zeer groot deel bepaald door transportkosten 
en de regelmaat waarmee vermogen wordt afgenomen, uitgedrukt in de 
bedrijfstijd%. Dit laatste heeft als oorzaak dat zowel conventionele 
als kerncentrales niet snel het opgewekte vermogen kunnen veranderen 
en daarom voor piekbelastingen een zeker reserve vermogen (meestal 
25%) moeten aanhouden. 
De zuivere opwekkosten per kWh worden voornamelijk bepaald door de 
investeringen per kWh en de hieruit voortvloeiende lasten en de brand
stofkosten per kWh. 
Alle factoren die bepalend zijn voor de prijs per kWh kunnen zeer 
sterk bepaald worden door grootte en geografische ligging van de 
centrale, de gesteldheid van de bodem, monopoliposities, brandstof
politiek van regeringen, stand van de technologie, enz. 
Bij de huidige situatie blijkt dat de investering voor een kern
centrale per kWh in de orde van 50% hoger ligt dan voor de conven
tionele centrale en in het algemeen afneemt naarmate de centrale groter 
wordt. 

zDe bedrijfstijd is de hocveelheid kWh die de verbruiker/centrale 
in een jaar afneemt/levert gedeeld door de maximale piekbelasting 
gedurende dat jaar in kW. Neemt de gebruiker b.v. een constant ver
mogen af van X kWh dan is zijn bedrijfstijd X.24.365/X=8760 uur • 

. /. 
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Daarentegen liggen de brandstofkosten voor de kerncentrale beduidend 
lager (circa 50%). Beide factoren- investering en brandstofprijs -
zijn overigens sterk afhankelijk van het type reactor, en zullen 
- naarmate de technologie beter beheerst wordt - wellicht gunstiger 
komen te liggen. 
Uit het voorgaande volgt, dat naarmate het opgestelde vermogen van de 
centrale groter wordt en de bedrijfstijd van de centrale toeneemt er 
een punt zal zijn, waarop de prijs per kl~ voor een kerncentrale gelijk 
zal komen te liggen met die van een conventionele centrale. (Lit. 3,9, 
10). 
In lit 3 wordt het resultaat van een vergelijking tussen een bepaald 
type kerncentrale en conventionele centrale van 400 MW gegeven. Hier
bij blijkt dat de opwekkosten bij een bedrijfstijd van 5000 uur voor 
beide typen op 2,25 cent/kt~ komen te liggen terwijl deze cijfers 
voor een bedrijfstijd van 8000 uur respectievelijk 1,65 cent en 1,85 
cent zijn. 
Aangezien verwacht mag worden dat het opgestelde vermogen per centrale 
alleen maar groter zal worden, is er dus in de toekomst een ruime 
en - gezien de enorme belangen - aantrekkelijke markt voor kerncentra
les en daarmee voor reactoren en splijtbaar materiaal voor handen. 
Een precieze schatting van het aandeel dat kerncentrales zullen hebben 
in de opwekking van elektrische energie en de daarmee samenhangende 
brandstofbehoefte is - gezien de afhankelijkebeid van zoveel onzekere 
factoren - een uiterst hachelijke zaak. Ieder cijfer dat hierover met 
stelligheid wordt uitgesproken dient dan ook met de nodige scepsis 
te worden beluisterd. 
In onderstaande tabel - welke is overgenomen uit lit. 10 - wordt een 
schatting gegeven van het op te stellen thermisch vermogen (dus exclu
sief waterkrachtinstallaties) en het gedeelte hiervan dat door kern
centrales zal worden verzorgd. 
Ter vergelijking zijn de cijfers voor West Europa (WE, groeipercen
tage 7%) en de Verenigde Staten (VS, groeipercentage 6,5%) naast el
kaar opgenomen. Hoewel deze cijfers wat aan de optimistische kant zijn 
wordt de tendens die er uit spreekt in het algemeen wel geaccepteerd. 

TABEL 2.1 

E1nd 1900 
West Europa - Verenigde Staten 

Totaal opgesteld thermisch vermogen* 
Totale toevoegingU thermisch " * 
Percentage van toevoeging door 

kerncentrales 
Toevoeging door kerncentrales* 
Totaal opgestelde nucleair vermogen 
Verhouding nucleair vermogen tot 

totaal thermisch vermogen(in %) 

* in aantal Gigawatts 

1970 17 5 1980 
WE-VS WE-VS WE-VS 

195-302 299-399 457-522 
112-108 174-123 

50/60 50-65 70-75 

10-12 

5-4 

56-70 
66-82 

22-20 

122-92 
188-174 

41-33 

u inclusief vervanging van verouderde apparatuur. 

1985 
WE-VS 

694-683 
260-201 

80-85 

208-171 
396-345 

57-50 

./. 
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2.4 Behoefte aan scheidingsarbeid. 

Om een schatting te verkrijgen van de behoefte aan scheidingsarbeid 
is het nodig - om naast de schatting van de behoefte aan kernenergie -
te weten welke combinatie van kernreactoren in de toekomst voor de 
energieopwekking zal worden gebruikt. In dit laatste zit een onzekere 
factor, die bepaald wordt door de technologische beheersing van ver
schillende reactortypen. De meest betrouwbare gegevens hierover zijn 
waarschijnlijk afkomstig van de European Nuclear Energy Agency: de 
resultaten van een tweetal studies over dit onderwerp zijn neergelegd 
in lit. 5. Van de 21 onderzochte reactorprogramma's zijn in tabel 2.2 
alleen van die programma's de resultaten- voor wat betreft de behoefte 
aan scheidingsarbeid-weergegeven voor zover deze programma's uitgaan 
van lichtwaterreactoren (LWR) in combinatie met snelle convertors (FC) 
en snelle kweekreactoren (FB). Dit omdat wordt verwacht dat in 1975 
ongeveer 20GW aan LWR zal zijn opgesteld. 
De tabel geldt voor Europa. 

TABEL 2.2 

i· 

SchattinR opgesteld Schatting behoefte scheidingsarbeid~oor Jaar i 

I nucleair vermogen~ I LWR(Pu-recycle) LWR + FB !LWR + FB + FC I 

laag hoog! laag laag gemiddeld hoo3j. laag hoog hoog 

1970 10 10 10 1 ,5 1 ,5 1 ,5 1 ,5 I 1 ,5 
1165 1975 40 40 40 i 6,5 6,5 I 6,5 6,5 6,5 

1980 110 110 110 113,5 14,5 i 13 15,5 1 12 14,5 
1985 218 230 242 122,5 22,5 ; 19 27 : 21 25 
1990 352 392 432 31 ,5 40 i 22 36 i 24 34 
1995 504 580 656 38 59 I 21 ,5 44 ' 16 38 
2000 622 800 978 45 82 I 21 52 6 40 

~ In GW (= 109 watt) 
~ In 103 ton per jaar 

Uit de tabel blijkt dat - gebaseerd op deze reactorprogramma's -
in 1975 in West Europa ongeveer 6500 ton scheidingsarbeid per jaar 
nodig zal zijn, terwijl dit voor 1980 ergens zal liggen tussen de 
12.000 en de 15.500 ton per jaar (In 2000 kan deze behoefte uiteen
lopen van 6.000 tot 82.000 ton per jaar, zie hiervoor 2.5 - 2.7). 
De behoefte van West Europa - gebaseerd op de huidige gegevens - be
draagt ongeveer 35% van de wereldbehoefte - uitgezonderd de USSR, 
Oost Europa en China - zodat deze wereldbehoefte voor 1975 ongeveer 
18.000 ton per jaar en voor 1980 ergens tussen de 34.000 en 45.000 
ton per jaar zal zijn. 
De diffusiefabrieken van de V.S. hebben een scheidingscapaciteit tussen 
de 17.000 en 20.000 ton per jaar. (Lit. 1,5,11) Ook Engeland kan met 
haar fabriek te Capenhurst zelfs haar eigen behoefte niet dekken 
(Lit. 1), zodat het duidelijk is dat er in ieder geval na 1975 extra 
scheidingacapaciteit aanwezig zal moeten zijn. 
Amerika zal dan indien ze opnieuw gasdiffusiefabrieken zou installeren 
de huidige prijs van $26,-- per kg. scheidingsarbeid zeker niet kunnen 
handhaven, aangezien deze prijs laag gehouden kan worden door het feit 

./. 
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dat de diffusiefabrieken vrijwel zijn afgeschreven. 
Gebaseerd op deze omstandigheden gekoppeld aan de inherente voordelen 
(zie I) van de UC methode, is de beslissing van Engeland, West-Duitsland 
en Nederland om het UC-project te starten zeker te rechtvaardigen. 

2.5 Schematisch overzicht van de kernindustrie. 

Bij de huidige stand van de technologie wordt kernenergie voornamelijk 
verkregen d.m.v. splijting van verrijkt uranium in kernreactoren die 
meer brandstof verbruiken dan ze produceren, de z.g. convertors. De 
tijdens de kernreactie vrijkomende warmte wordt in de centrale via een 
stoom- of gasturbine omgezet in elektrische energie. (Reactoren. van dit 
type zijn o.a. de LWR (PWR, BWR), HWR, ?tlGR, AGR, FC). 
Rond deze kerncentrale bevindt zich een complex aan industrieën, de 
kernindustrie. In figuur 2.1 is van deze kernindustrie een vereenvoudigd 
schematisch overzicht gegeven voor zover deze industrie betrekking heeft 
op de brandstofbehandeling (lit. 1). 
Het schema laat een tweetal brandstofcycli zien, waarvan de een betrek
king heeft op de convertor en de andere op de snelle* kweekreactor (FB). 
Daarnaast toont het schema, dat naast de verrijking een aantal andere 
industrieën opgenomen zijn in de brandstofroute, waaraan, naast het 
UC-project ook de nodige aandacht zal moeten worden besteed. 

2.6 Thermische convertor. 

De (vaak thermische) convertor gaat uit van verrijkt uranium als brand
stof. De verrijkingagraad is sterk afhankelijk van het type reactor 
maar bedraagt gemiddeld 2 à 3 %. 
De verwachting bestaat dat tot 1980 vrijwel uitsluitend van dit type 
reactor gebruik zal worden gemaakt voor elektrische energieopwekking.De 
hieruit voortvloeiende behoefte aan extra scheidingsarbeid (2.4) ge
koppeld aan de inherente voordelen van de UC-methode (1.3) lijken de 
beslissing van Engeland, Nederland en West-Duitsland om het UC-project 
te starten te rechtvaardigen. 

De convertor heeft het nadeel dat teruggerekend naar het natuurlijke 
(niet verrijkte) uranium slechts ca. 1% hiervan wordt verbruikt. Name
lijk een ongeveer 0,6 Z gedeelte van het in natuurlijk uranium aan
wezige U23Slca. 0,7 %)en daarnaast 0,3 % plutonium (Pu) dat tijdens 
de kernreactie wordt gevormd en eveneens als splijtbaar materiaal wordt 
verbruikt. 
Dit betekent dat van het gewonnen uraniumerts het overgrote deel nl. 
99% als verarmd materiaal zal worden opgeslagen (fig. 2.1). 
In tabel III is een schatting van het wereldverbruik aan u3o3 (uranium
erts) gegeven. 

*oe woorden snel en thermisch (Fast, Thermal) hebben betrekking op het 
snelheidaspectrum van de neutronen in de reactore~. 

./. 



TABEL 2.3 

jaar 

1975 
1980 
1985 

jaarverbruik in tonnen u30n 

40.000 
60.000 
80.000 

cumulatief verbruik 

150.000 
400.000 
800.000 
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De schattingen van de wereldvoorraad u3oB bedragen 800.000 tot 
1.600.000 ton tegen een prijs van 6-8 '/Ib. De totale wereldvoor
raad U7.o8 zal zeker de 3 miljoen ton ruim overschrijden, waarbij 
de prifzen - gezien de moeilijke toegankelijkheid van het erts -
tot 30 $/lb zullen oplopen {8). 
Het is dus duidelijk dat - indien uitsluitend van convertors geb.ruik 
zou worden gemaakt de prijs van de urani~rinning spoedig in veel 
sterkere mate dan nu het geval is, in de brandstofprijs zal door
spreken en de wereldvoorraad aan natuurlijk uranium binnen een halve 
eeuw zal zijn uitgeput. 

2.7 Snelle kweekreactor. ~ast Breeder). 

Dit type reactor wordt gestart met het splijtbaar Pu-239 (eventueel 
U-235) waarbij niet verrijkt uranium U-238 wordt gevoegd. Door de 
hoge neutronenflux die vrijkomt bij de splijting van Pu-239, wordt 
U-233 omgezet in Pu volgens onder~taande reactie. 

92 U238 + Onl + 92 U239 + y 
92 U239 23,5 min 93 Np239 + -le0 

93 Np239 2,3 dagen 94 Pu239 + -te0 

-Doordat de opbrengst aan Pu239 groter is dan het verbruik kweekt 
de FB op deze wijze zelf haar splijtbaar materiaal en schakelt 
daarmee - behalve voor het initieel starten - de u~terst dure tussen
fase van de verrijkingaindustrie in de brandstofvoorziening uit. 
Tevens verbruikt de FB 75 tot 80% van het natuurlijke uranium het
geen een tweede,economisch sterk,argument is tegenover de convertor 
met haar 1%. 
De FB bevindt zich op dit moment nog in de ontwikkelingsfase. Het 
aantal experimentele FB dat mcmenteel is opgesteld bedraagt circa 
15 (USA: 6, USSR: 4, Frankrijk: 2, UK: 2). 
Er wordt gewerkt aan een FB in ~f:-Y)cn en West Duitsland {samen met de 
Benelux (Lit. 8). De technologische problemen van de FB, o.a. ten 
aanzien van de hoge splijtingsgraad, hoge splijtstofbelasting, hoge 
temperatuur, materiaalkeuze en koelmiddeltechnologie, zijn in dit 
stadium nog groot. lîen verwacht dan ook dat de FB pas omstreeks 1980 
commercieel beschikbaar zal zijn. Op dat moment zal de FB echter een 
ernstige bedreiging voor de op dat moment te installeren convertors 
vormen en deze wellicht volledig van de reactormarkt verdringen. Hier
uit volgen de lage schattingen voor de jaren na 1980 voor LWR + FB 
·en in het bijzonder LWR + FC + FB, in tabel 2.2 

Engeland schijnt een voorsprong van enkele jaren te hebben in de ont
wikkeling van de FB doch verwacht weldra door grote Amerikaanse onder
nemingen als General Electric, Westinghouse en Atomics International 
te zijn ingehaald (Lit. 7). 

./. 
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2.8 Conclusie t.a.v. de europese energiepolitiek. 

Dat een aantal landen voor wat betreft de energie voorziening? zowel 
baas in eigen huis willen zijn, als ·een deel van de europesenr.rkt 
willen veroveren, lijkt politiek en economisch gezien een gerecht
vaardigde zaak. 
Politiek, omdat het altijd verstandig is om voor een zo uiterst vitaal 
onderdeel van de economie, als de energievoorziening een onafllanke
lijke positie in te nemen. 
Economisch omdat de markt voor producten uit de kernindustrie in de 
naaste toekomst gezien de enorme bedragen bijzonder aantrekkelijk zal 
zijn. 
Of het UC-project voor wat betreft de brandstofvoorziening in dit ~p
zicht zal slagen, is sterk afhankelijk van de vraag in hoeverre de 
bestaande prijs van het verrijkteenonverrijkte uranium zich zal hand
haven. Immers door de prijs van het onverrijkte uranium te verhogen 
en die van het verrijkte uranium te verlagen zou het UC-project tegen 
dit soort concurrentie niet op kunnen. Op de huidige wereldmarkt neemt 
de VS een bijzonder geprioriteerde positie in, Een aanwijzing dat zij 
deze positie niet zonder meer zal afstaan lijkt de door De Goede (lit. 
12) en de Volkskrant (26-3-1968) aangehaalde plutoniumchantage. 

De ontwikkeling van de FB lijkt te voorspellen, dat de verrijkings
industrie en daarmee het UC-project (nog) slechts een kort leven be
schoren is. Met des te meer nadruk kan men dan ook stellen dat een 
krachtige aanpak van de FB op de lange termijn een uiterst belangrijke 
aangelegenheid zal zijn en wellicht belangrijker dan het UC-project. 
Gezien de schoorvoetende wijze waarop het UC-verdrag tot stand is ge
komen - de beperktheid van het verdrag: een drietal typen centrifuges 
worden onafhankelijk in drie proeffabrieken beproefd, gegevens worden 
voorlopig niet uitgewisseld, en de beperktheid van het aantal deelnemende 
europese landen - lijkt een optimistische houding over een goed ge
coÖrdineerde europese samenwerking op het gebied van de FB niet gerecht
vaardigd. 
Men kan echter wel stellen, dat wil Europa baas in eigen huis blijven 
en niet overspoeld worden door de grote amerikaanse ondernemingen -
eventueel in licensie samenwerkend met europese ondernemingen - niet 
alleen het UC-project met meer openheid voor elkaar en deelname van 
andere europese landen moet worden aangepakt, maar tevens dat het moet 
komen tot een integrale europese aanpak van de gehele kernindustrie. 
Het UC-project is in dit opzicht een stap in die richting, echter maar 
een klein stapje. 
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3· Militaire mogelijkheden 

3.1. Militair gebruik. 

3.1.1. Atoombom. 
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Behalve voor vreedzame doeleinden als brandstof in kerncen
trales is verrijkt Uranium ook geschikt voor productie van 
atoomwapens. Voor een kernbom van de grootte van de Hiroshima
bom, volgens het huidige taalgebruik een "tactisch" kernwapen, 
is naar algemeen wordt aangenomen ca .• 7 kg. 90-95% zuiver 
splijtmateriaal nodig. 
Naar wij elders (1.2.3) hebben aangegeven bestaat in principe 
de mogelijkheid om met dit centrifugeproject 90% verrijkt 
U235 te produceren. Uitgaande van een fabriek met een 
scheidend vermogen van 25 ton/jaar, uitgaande van Uranium met 
0,72% resp. 3% U235, zou respectievelijk 125 en 415 kg mate
riaal met 90% U235 kunnen worden geproduceerd. Hiervoor is 
nodig dat de cascades in de fabriek anders worden geschakeld, 
maar naar onze mening zijn deze wijzigingen in de configu
ratie niet zo ingewikkeld dat ze een gebruiker die in het 
bezit is van een werkende installatie, van hoger verrijkt 
U235 kunnen afhouden. (zie 1.2.3). 
Naast deze mogelijkheid kan het in het UCproject geproduceer
de 3% Uranium worden verrijkt in een gasdiffusie-installatie, 
zoals bijv. Engeland en Frankrijk bezitten. De centrifuge 
wordt daarbij als eerste trap gebruikt, wat energetisch 
erg voordelig is, want de energie die nodig is om te komen 
tot 90% verrijkt Uranium zit voor een aanzienlijk deel (70%) 
in de eerste paar procenten, zie tabel 1.2.1.2. 
Het Verenigd Koninkrijk bezit reeds kernwapens. Daardoor is 
het in de positie dat het, ondanks het tekenen van het non
proliferatieverdrag, een deel van zijn uraniumproduktie voor 
militaire doeleinden kan gebruiken. 
Een aantal persberichten (o.a. "De Nederlandse Onderneming", 
27 juni '69) wijzen erop dat Engeland lange tijd heeft vast
gehouden aan deze privileges, óók t.a.v. het UCproject. 
Enkele Nederlandse ministers zouden daarop tijdens de zomer 
van 1969 met hun portefeuille hebben gezwaaid. (Volkskrant 
11-6-69, Vrij Nederland 21-6-69). In het verdrag (zie bij
lage 1) wordt uitdrukkelijk (in artikel VI lid 2) gesteld 
dat de partijen zich Yerbinden het UCproject niet te ge
bruiken voor verrijking tot de voor wapens benodigde percen
tages. 
Niet is echter uitgesloten dat het Verenigd Koni~ijk het 
UCproject gebruikt als eerste stap (tot 3%) voor de pro
ductie van kernbommen. 
Als tweede wordt in dit verband West-Duitsland genoemd. Hoe
wel de nieuwe Westduitse regering Brandt een afwijzender 
houding aanneemt t.a.v. het bezit van kernwapens, en daar-
om ook het non-proliferatieverdrag zal ondertekenen, zijn er 
aan de andere kant grote groepen Duitsers, binnen de CDU, 
die naar uitbreiding van de Westduitse kernwapenmogelijk
heden streven. Daarnaast staan de verklaringen van drie bij 
Duits kernonderzoek betrokken geleerden (in een intervie\of 
met de AVRO-tv, weergegeven in de Nieuwe Linie, 15 feb. 1969) 
dat de Westduitse regering naar (o.a.) A-wapens zou streven 
en de mogelijkheid zou hebben deze wapens binnen korte tijd 
aan te maken. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze ver
klaringen gegeven werden v~ij kort nadat Kiesinger geweigerd 
had het non-proliferatieverdrag te tekenen. 
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Een groot gevaar vormt de proliferatie door de verkoop van 
gehele installaties. O.a. India wil op basis van een UC-in
stallatie trachten te komen tot een kernwapen. De secretaris
generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, heeft hier enige 
malen uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. 
In het verdrag wordt geregeld dat de Gemengde Commissie 
(Joint Committee) de bevoegdheid heeft om beslissingen te 
nemen t.a.v. de uitvoer van gegevens, licenties, apparatuur 
en materialen naar gebieden buiten het grondgebied van de 
Overeenkomsteluitende Partijen (art. II lid 5d). 
Naar onze mening hadden betere waarborgen tegen deze vorm van 
proliferatie moeten worden opgenomen in het verdrag. 

3.1.2. Plutoniumbom. 

Technisch bestaat de mogelijkheid om Plutonium, dat in nor
male kernenergiecentrales als afvalprodukt wordt geproduceerd, 
te gebruiken voor de produktie van nucleaire wapens. Dit is 
een zorgwekkende ontwikkeling i.v.m. de proliferatie van kern
wapens, en pleit daarom voor een sterk doorgevoerde inter
nationale controle. Dit probleem staat echter los van het 
Uranium-ultra-centrifuge-project. 

3.1.3. Waterstofbom. 

De waterstofbom wordt weliswaar "aangestoken" door een atoom
bom, maar vereist toch wel zoveel méér technologie dat de 
associatie met het ultra-centrifuge-project wel wat ver ge
zocht is. 

3.2. Internationale controle. 

3.2.1. The International Atomie Energy Agency. 

De International Atomie Energy Agency (IAEA) is een auto
noom lichaam dat gelieerd is aan de Verenigde Naties. De 
IAEA is opgericht op 29 juli 1957· 
Artikel 2 van het statuut van de Organisatie geeft het doel 
van de Organisatie als volgt: 'The Agency shall seek to 
accelerate and enlarge the contribution of atomie energy to 
peace, health and prosperity throughout the world. It shall 
ensure, so far as it is able, that assistance provided by 
it or its request or under its supervision or control is 
not used in such a way as to further any military purpose'. 
De Organisatie heeft 98 leden die elkaar jaarlijks in de 
General Conference ontmoeten. De IAEA bestrijkt om zijn 
doelstelling te verwezenlijken een groot spectrum van acti
viteiten, bijv. adviezen, opleiding, research, verschaffen 
van nucleair materiaal en het uitoefenen van controle. Op 
dit ogenblik heeft de IAEA overeenkomsten met dertig landen 
over de controle van 65 reactoren, dit is 8% van de geinstal
leerde capaciteit aan civiele reactoren. Van de dertig 
landen behoort meer dan de helft tot de z.g. ontwikkelings
landen. 
Het controlestelsel van de IAEA is derhalve zeer beperkt; 
is n.l. uitsluitend van toepassing op die landen die door 
de Organisatie ingevolge van een overeenkomst worden ge
steunt of die zich vrijwillig aan de controle van deze 
instelling hebben onderworpen. Dit laatste geldt o.a. voor 
de V.S. en Engeland mbt slecht enkele civiele kernenergie
reactoren. 
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De IAEA verschaft echter het enige op dit ogenblik bestaande 
potentieel internationale controlesysteem. Werkelijk belang
rijk is deze Organisatie geworden met het non-proliferatie-ver
drag (zie 3.2.2.). 

3.2.1.1. IAEA en controle op isotopenscheiding. 

In september 1967 besloot de Raad van Beheer van de IAEA op 
voorstel van de Sovjet-Unie dat het waarborgenstelsel ook zou 
worden aangevuld met bijzondere bepalingen t.a.v. installaties 
voor de scheiding van Uraniumisotopen (verrijkings-installa
ties zoals bijv. een ultracentrifuge. De Raad verzocht de 
Directeur-Generaal, in 1968 voorstellen te doen omtrent de 
procedure welke gevolgd zou kunnen worden om tot de beoogde 
aanvulling van het waarborgenstelsel te geraken. Tot de op
stelling van ontwerpbepalingen is het in 1968 niet meer ge
komen. Het is ons niet bekend of in 1969 wel tot de opstelling 
van de bepalingen is gekomen. Volgens C.J.H. Watson in een on
gepubliceerd artikel behandeld tijdens de 19e Pugwashconfe
rentie, oktober 1969, moet een dergelijke aanvulling in ieder 
geval voldoen aan de volgende voorwaarden: 
a) Het moet binnen 3 tot 5 jaar in werking zijn. 
b) Het moet zowel effectief zijn in de huidige decade, met een 

behoefte naar lichtverrijkt Uranium, als in de volgende 
decade, wanneer, door de breeder-reactors behoefte zal zijn 
aan hoger verrijkt Uranium. 

c) Het mag niet zoveel restricties aan het vervoer van cen
trifuges en verrijkt materiaal opleggen dat de landen aan
gemoedigd worden hun eigen systemen onafhankelijk te ont
wikkelen. 

d) Het zou voor zover als mogelijk de werkelijke ongerustheid 
van velen mbt de spreiding van centrifuges moeten ver
minderen. 

e) Ieder element van de internationale inspectie of bijbe
horende organisatie moet technisch (voor redelijke prijs) 
uitvoerbaar zijn en politiek acceptabel zijn voor de be
trokken landen. 

3.2.1.3. IAEA en Nederland. 

In de Euratomlanden, w.o. dus Nederland, staan alle vreedzame 
kernenergieactiviteiten onder controle van de Europese Ge
meenschap voor Atoomenergie op grond van hoofdstuk VII van 
het Euratomverdrag. In deze landen staan geen kernenergie
activiteiten onder controle van de IAEA. Inschakeling van 
de IAEA bij de controle is slechts mogelijk met medewerking 
van de Commissie der Europese Gemeenschappen overeenkomstig 
artikel 103 van het Euratomverdrag. Binnenkort moet tussen 
de IAEA en Euratom onderhandeld worden over de uitvoering 
van de IAEA-controle volgens het non-proliferatieverdrag. 
De opmerking van de ministers De Block en Luns, na een des
betreffende opmerking uit de kamercommissies voor B2 en KE 
dat zij de suggestie om het UCproject onder IAEAcontrole te 
plaatsen waardevol achtten en zouden proberen over te nemen 
is dus zonder nadere toelichting op zijn zachts gezegd naief. 
(o.a. vaste~ voor b.2. en kernenergie, 21 mei 1969). 
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3.2.2. Het non-proliferatieverdrag. 

Op 6 maart 1970 werd het non-proliferatieverdrag van kracht. 
Volgens artikel III lid 4 van het non-proliferatieverdrag 
moeten binnen 180 dagen daarna de onde~handelingen met 
Euratom worden begonnen. 18 maanden later moeten ze klaar 
zijn. Het non-proliferatieverdrag is gericht tegen de ver
spreiding van kernwapens. Het verbiedt de kernwapenstaten het 
leveren van kernwapens aan niet-kernwapenstaten en tevens 
het aanmaken van kernwapens door niet-kernwapenstaten. De 
niet kernwapenstaten moeten daarom IAEA-controle op hun 
grondgebied toelaten. Het verdrag is echter niet waterdicht. 
Iedere ondertekenaar heeft het recht, met opgaaf van redenen, 
het verdrag op te zeggen met een termijn van 3 maanden. 
Bovendien, en dat is wel zeer van toepassing op het ultra
centrifugeproject, is het bij dit verdrag niet verboden voor 
niet-kernwapenlanden kernwapenlanden te helpen. In concreto: 
het is niet verboden dat Nederland meewerkt aan de eerste 
aanzet (tot 3%) voor een Engels (Europees?) kernwapen. 

3·3· Bestaande controle. 

3.3.1. Euratom. 

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is in 
tegenstelling tot de IAEA een regionale organisatie. Het ver
drag tot oprichting van Euratom trad op 1 januari 1958 in 
werking. 
De Organisatie brengt een scheiding aan tussen het gebruik 
van kernenergie voor vreedzame en voor militaire doeleinden. 
Volgens art. 84 1.1. mag de controle zich n.l. niet uit
strekken tot materialen voor militaire doeleinden:-welke voor 
dme doeleinden in bijzondere bewerking zijn of die na een 
bewerking, krachtens een operatieplan, in een militaire in
richting worden geplaatst of opgeslagen. De controle van 
Euratom houdt dus op, zodra de splijtstoffem voor militaire 
doeleinden worden bestemd; de vrijheid der leden om atoom
energie voor militaire doeleinden aan te wenden wordt niet 
beperkt. De Organisatie richt zich op het gebruik van kern
energie voor vreedzame doeleinden. Het controlestelsel van 
Euratom is dus voor internationale, militaire controle van 
nul en generlei waarde: het is een controle op niet-militaire 
goederen, die bovendien regionaal is en politiek Westers ge
orienteerd, dus internationaal gezien uiterst eenzijdig. 
Daarom is de geloofwaardigheid t.o.v. derden gering; Euratom
controle is eerder een struikaltilok dan een hulp bij het 
voorkomen van proliferatie. 

3.3.2. Euratom versus IAEA. 

In 1966 heeft de Nederlandse regering vragen gesteld aan de 
EEG-partners over de relatie tussen Euratom en de IAEA. 
Dat was toen een concreet project (Eurochemic, Mol, België) 
zich voordeed. Deze zaak is destijds door de toenmalige 
staatssecretaris De Block behandeld. Gezien het gebrek aan 
steun die de regering voor haar plannen bij de EEGpartners 
vond heeft De Block besloten het punt van de Raadsvergade
ring (van 26 en 27 okt. 1966) af te laten voeren. Hoewel 
het een weinig vergaand voorstel was vond het geen instem
ming bij de Euratomcommissie en de andere Euratomleden. 
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Voorlopig houdt Euratom vast aan door de IAEA te sanctioneren 
Euratomcontrole. Bovendien houdt Euratom vast aan de eis dat 
internationale controle uitsluitend moet worden teegepast op 
basismaatregelen en op bijzonder splijtbare stoffen, echter 
niet op installaties. (Luns n.a.v. vragen van Van der Stoel, 
zitting '67-'69, 311). 
Hierdoor is de mogelijkheid van proliferatie door de verkoop 
van installaties, waar wij al eerder (3.1.1) op wezen, niet 
uitgesloten. 

3.4. Conclusies: Het Ultracentrifugeproject voor militair gebruik 

Ondanks het "groot belang" dat de partijen, in het verdrag 
(zie bijlage 1, preambule en artikel VI en VII) hechten aan de 
niet-verspreiding van kernwapens, zijn de werkelijke maat
regelen dienaangaande, o.i., niet voldoende. 
Wel lijkt ons verzekerd dat in Nederland geen uranium, dat ge
schikt is voor produktie van kernwapens, wordt vervaardigd. 
Daarvoor zou nl. noodzakelijk zijn dat het project als "mili
tair" wordt aangemerkt om buiten de Euratomregelingen te kun
nen vallen. Dit lijkt op grond van het verdrag niet mogelijk. 
Op grond van het verdrag is het echter wel mogelijk dat m.n. 
Engeland het Ultra-centrifugeproject gebruikt als onderdeel 
(eerste trap van verrijking, zie 3.1.1) van zijn kernwapenpro
duktie. 
Gelet op het internationaal gezien eenzijdige karakter van de 
tripartite onderneming en van Euratom (alle Euratom-landen 
zijn Navolid) kan het Ultracentrifugeproject, met de o.i. 
onnodige geheimzinnigheid en weinig flexibele houding t.a.v. 
de controle, argwaan wekken, is daardoor niet bepaald een stap 
in de richting van internationale ontspanning. 
Als tweede punt komt daarbij dat de maatregelen t.a.v. uitvoer 
van gegevens (ondanks het in artikel VI lid 2 gestelde) onvol
doende zijn. Internationale controle dienaangaande had ook 
zeker geregeld moeten worden. 
Dit gevaar is nog groter als we bovendien bedenken dat de pro
liferatie ook tot stand kan komen door bijv. industriële spio
nage, wat, blijkens recente gevallen, niet zo moeilijk schijnt 
te zijn. 
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4. I .I Chronologisch overzicht 

Voorzover geen bron vermeld staat, komt de informatie uit de Kamer
stukken (zie 4.1.2)- Een lijst van gebruikte afkortingen is opgenomen 
onder 4. I .3. 

1955 Ultracentrifuges in onderzoek ·(Trouw 24-2-68), Kiste
maker. 

Okt. 1960 Amerikaanse bladen schrijven over aanzienlijke duitse 
successen aan de gascentrifuge ontwikkeling. Het spook 
verschijnt dat Duitsland atoombommen zou kQnnen maken. 
De Amerikaanse regering haalt Bonn over tot geheimhouding. 
Resultaat is dat het onderzoek dat plaats had gevonden 
aan Hogescholen en bij diverse firma's werd samengebracht 
bij het Genootschap voor Kernonderzoek in Jülich. 
Het gaat niet erg goed daarna (Die Zeit 1-3-1968) 

1960 Begin internationaal overleg inzake classificatie van 
het ultracentrifugeproject. 
In de tijd van de Berlijnse crisis spreekt het doel hiervan, 
n.l. de proliferatie tegen te gaan, aan. Bij opstelling van 
regels voor de geheimhouding is te weinig rekening gehouden 
met eventuele industriële fase (aldus de Block). 

IS Nov. 1960 Vragen van de heer Hazenbosch over u.c. ontwikkeling bij 
het F.o.M.lab. 

S Dec. 1960 Antwoord van Min. Cals: 
Er wordt aan u.c. gewerkt. Het levert geen gevaar op voor 
de bevolking. Doel is na te gaan in hooverre u.c. van belang 
kan zijn voor afscheiding van isotopen voor wetenschappelijke 
of industriële doeleinden. 
Economische toepassing op verschillende plaatsen in de brand
stofcyclus lijkt niet uitgesloten. 

6 dec. 1960 Regering antwoordt op desbetreffende vragen van vaste c~ 
missie E.Z. dat het niet voor de hand ligt het u.c. project 
in de huidige fase onder te brengen bij Eurotom , omdat dit 
project, financieel gezien, in het kader van de nationale 
inspanning kan worden uitgevoerd. 

1961 Op verzoek van de v.s. wordt dit onderzoek een "classified" 
project; Er zijn (geheime) afspraken tot geheimhouding tus
sen v.s., Nederland, Engeland, West Duitsland. 

14 jan. 1961 Regering antwoordt op vragen van de begratingscommissie 
voor B.Z. dat op verzoek van de v.s. overleg gepleegd is 
over de wenselijkheid beperkende maatregelen te treffen op 
het terrein van de verspreiding van kennis inzake isotopen
scheiding d.m.v. ultracentrifuges. 

1962 Fundamenteel onderzoek Kistemaker loopt uit op ontwikkelings
werk door R.C.N. (Volkskrant 22-2-68). 

1963 In verband met u.c.-project zijn in nauw overleg met de B.V.v. 
de z.g. "beveiligingsbepalingen R.C.N.-lab. Amsterdam" opge
steld. Deze zijn volgens de Block zeer redelijk. 

1964-1965 AChtelijk overleg met West Duitsland over samenwerking dat 
zonder resultaat blijft • (Volkskrant 22-2-1968). 

1966-1967 Werkspoor en T.N.O. vinden betrouwbare lagerconstructie, 
die misschien bruikbaar is voor de ultracentrifuge. 

30 mei 1967 Iudustriële Raad voor Kernenergie adviseert de regering 
door te gaan met u.c. project en dit in de industriële fase 
te brengen. 

31 juli 1967 Min. de Block geeft toestemming dat enkele industrieën het 
u.c. project evalueren. Het is onduidelijk of toen om ge
heimhouding gevraagd is. Tevens is onbekend of eenzelfde pro
cedure gevolgd is t.o.v. diverse belanghebbende industrieën • 

. /. 
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Overleg tussen B.Z. en E.Z. over welke gegevens aan 
Foratom (= groep atoomfora in Europa) gegeven kunnen 
worden. 
R.C.N. heeft een klein type centrifuge dat al enige 
maanden U235 produceert. 

2 nov. 1967 Vergadering vaste commissie K.E. op verzoek van de 
commissie. De Goede stelt vragen aan.minister. Geen 
antwoord tot bewogen debat op 20 december. 

8 dec. 1967 Tijdens de vergadering van de Europese Ministerraad 
in Brussel wordt gesproken over een eventuele Europese 
verrijkingsfabriek. De Block spreekt niet over u.c.
project. 
Redenen: geheimhouding, nog niet rijp, niet in Euratom
verband gewenst. 
Naar aanleiding hiervan vragen door A. De Goede in de 
2e Kamer. Hieruit vloeien voort: commissievergaderingen 
en openbaar debat. 

20 dec. 1967 Plenaire vergadering 2e Kamer. Waarom heeft De Block 
u.c. niet aangeboden in Brussel bij Ministerraad? 
De Block kan niet veel zeggen wegens classificatie. 
Belooft vaste commissie in te lichten. 

18 jan. 1968 Vergadering vaste commissies voor K.E. en B.Z. Besluit 
tot openbaar debat in de 2e Kamer. Vergadering zelf 
vond plaats achter gesloten deuren. Luns zal ook bij 
het debat in de 2e Kamer zijn. 

24 jan. 1968 Oele pleit in Europees Parlement voor goedkoopste 
verrijkingsmetbode voor uranium. In studie werd ook de 
ultracentrifugemethode betrokken. 

20 febr. 1968 Vraaggesprek VARA met Kistemaker op band opgenomen. 

22 febr. 1968 De Goede weigert verslag commissie K.E. en B.Z. te 
tekenen. 
Volgens hem onjuistheden in verband met verdrag tussen 
Nederland en V.S. over geheimhouding (classificatie). 

23 febr. 1968 Volkskrant lanceert Shell, Philips en Werkspoor als 
betrokken bij eventuele proeffabriek. Publiceert delen 
van het verslag van de vaste commissie, hoewel dat 
niet openbaar was. Minister de Block spreekt deze 
berichten tegen. 
Het is niet duidelijk hoe de informatie bij de Volks
krant gekomen is. 's Avonds uitzending VARA-gesprek 
met Kisternaker. 

19 maart 1968 Min. Luns wordt gehoord door vaste commissie voor K.E. 
en B.Z. Hij zegt dat de geheime afspraken met V.S. 
niet zo heel veel meer te betekenen hebben, het zijn 
slechts beleidsafspraken. Hoe de zaken fo~eel geregeld 
zijn is nog steeds onduidelijk. 

./. 
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3 en 4 april 1968 Openbaar plenair debat in de kamer over u.c. 
Kernvraag van A. de Goede: lolelke maatregelen trof 
de regering vóór 20 december om het ultrá-centri
fugeproject veilig te stellen in de internationale 
concurrentie? Deze vraag heeft hij toegespitst op 
4 aspecten: 
1. De tijdige aanpassing van de geheime afspraken 

met andere landen aan de gewijzigde omstandig
heden. 

2. Het brengen van het U.C. project in de industriële 
fase. 

3. Het ontplooien van activiteiten in verband met 
mogelijke internationalisatie van het project. 

4. De beveiliging van de werkelijk geheime gegevens 
(technische procédé e.d.) tegen industriële en 
an dere spionage. 

De heer Oele zegt in dit debat dat in 1967 regel
matig over u.c. methode gepraat is in het Europees 
Parlement. 

2.5 nov. 1968 Overleg in Londen. Nederland, Engeland en llest Duits
land bereiken in principe overeenstemming over samen
werking. 
Er komt een tripartite werkg~oep. 

10 dec. 1968 In de vergadering van de vaste commissie voor K.E. en 
B.Z. wordt meegedeeld dat Philips, Werkspoor, Shell, 
Staatsmijnen en Kon. Zout interesse hebben. 
Het laatste bedrijf heeft zich inmiddels terugge
trokken. 

11 maart 1969 Op ministersconferentie in Londen wordt overeenstem
ming bereikt over samenwerking. Besluit tot bouw van 
verrijkingsinstallatie en centrifugefabriek in 
Engeland en Nederland. Doel 350 ton scheidingsarbeid 
in 1973 gezamenlijk in tripartite samenwerking. 
Dimensionering van beide fabrieken moet nog bestu
deerd worden. 
Beide fabrieken streven naar produktie van 50 ton 
in 1972. 
Nederland stelt zich positief op t.o.v. Duits
Engels voorstel voor Holding Company en Prime 
Contractor op tripartite basis. Voorts komt er een 
Joint Committee. (zie verder onder 4,2. ). 
Als de tripartite organisaties in werking treden zal 
de waarde van patenten vastgesteld en verrekend 
worden in de uiteindelijke overeenkomst. 
Min. de Block deelt mee dat de Min. van Financiën 
reeds geld voor de Nederlandse proeffabriek en 
research en ontwikkeling heeft toegezegd. (Hij 
vertrouwt dat dit met instemming van de commissies 
is geschied.) 
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30 mei 1969 
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6 juni 1969 
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Tubantia -Heng. Dagblad bericht dat u.c. project 
in Almelo zal komen. 

Vergadering vaste commissie K.E. en B.Z. met de 
ministers de Block en Luns. De Block geeft redenen 
voor de keuze van Almelo als vestigingsplaats voor 
Ned. verrijkingsindustrie. Overleg over samenwerking 
met andere landen pas wanneer de trip~rtite samen
werkingsovereenkomst tot stand is gekomen. 
Luns geeft overzicht van het standpunt van Nederland 
inzake de politieke aspecten van samenwerking. 
Waarborgen tegen proliferatie dienen ingebouwd te 
worden. Levering van verrijkt uranium aan derden 
gepaard met safe-guards. Een intergouvernementele 
commissie (joint committee) moet beslissen over 
safe-guards, geheimhouding, deelneming derden, voor
waarden voor verstrekken van informatie, apparatuur 
of verrijkt uranium etc. Duitsland zal non-prolifera
tieverdrag moeten tekenen en Engeland moet de tripar
tite installaties gescheiden houden van produktie van 
verrijkt uranium voor wapens. 

Raadsvergadering in Almelo. Geen afdoende antwoorden 
i.v.m. proliferatie. Aanwezig o.a. Bogaardt, Knappert. 

Ministerraad van Euratoom praat over Europese pro
duktie van verrijkt uranium.(Volkskrant 6-5-69) 

Almelose raad besluit voor een bepaald terrein een 
bestemmingsplan voor te bereiden.(N.R.C. 31-5-69) 

Congres over verrijking van uranium in Bunnik, georga
niseerd door Ned. Atoomforum.(Twentse Courant 23-5-69.) 
Sprekers: Bogaardt, Kistemaker en enkele duitse des
kundigen. 

u.c. werkgroep Hengelo vraagt minister om volledige 
openbaarmaking van politieke, economische en techni
sche aspecten. 

Bouwplan, tekeningen, situatieaanduiding en om
schrijving tollenfabriek Almelo voor iedereen ter 
inzage (krant 31-5). Kosten nog niet openbaar. 
u.c. Nederland N.V. is nog niet opgericht! 

Bericht benoeming directeur tollenfabriek: Ir. H. 
Baron. (Heng. Dagblad). 

Rijn-Schelde treedt tot gegadigden voor u.c. Neder
land N.V. toe. 

Vergadering vaste commissies K.E. en B.Z. Vertrou
welijk! 
Leden vragen de ministers Luns en de Block in het 
drie-landen overleg te eisen dat: 

./. 
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11 juni 1969 

12 juni 1969 
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- Engeland de know how noch het licht verrijkt 
uranium gebruikt voor militaire doeleinden. 

- Duitsland geen verrijkingsfabriek en tollenfabriek 
op eigen bodem mag hebben zolang het non-proli
feratieverdrag niet getekend is. 

Nederland veronderstelt dat zijn technische inbreng zo 
groot is dat het eisen kan stellen. Engeland stelt 
minder eisen maar weigert controle van IAEA of 
Euratom. 

Ministers drie landen bijeen in Bonn. Doel: bestude
ring van voorbereidend werk voor ontwerp samenwerkir~s
overeenkomst. 
Onenigheid over eisen die Nederland aandraagt. Vroeg 
Duitsland om fabrieken op eigen bodem (Waarheid 10/6)? 
Ministers gaan uiteen zonder volledige overeenstemming 
bereikt te hebben. 
Min. Stoltenberg verklaarde desgevraagd dat er proble
men van politieke, economische en industriële aard 
besprokon waren. Verder geen commentaar. (N.R.C.10/6). 

Min. Luns en de Blockin T.V. interview. Engeland 
verzet zich tegen gevraagde controle. De ministers 
achten zich gebonden aan de wensen van vaste kamer
commissie'& en kabinet. 
Ieder van de partners zal voor 72 miljoen gulden aan 
het project (welk??) deelnemen. (Heng. Dagblad). 
Min. Luns geeft in radiogesprek toe dat vestiging van 
uraniumfabriek in W. Duitsland op de agenda stond. 
De Block heeft enige tijd geleden gezegd dat Duitsland 
er op rekent t.z.t. een gelijkt~aardige rol te spelen 
in de uitbouw van produktie-eenheden. Hierover zijn 
vragen gesteld in de Kamer en pas na het overleg in 
Bonn ontwijkend beantwoord. 

Min. Stoltenberg zegt dat er geen juridische of poli
tieke belemmeringen zijn die de bouw van eigen ver
rijkingsinstallaties in de Bondsrepubliek zouden kunnen 
tegenhouden. (Industriekurier). 

Naar aanleiding van problemen in Bonn is in diverse 
kranten veel gespeculeerd over problemen rond U.C. 
project. 

Oele vraagt de minister of de door Nederland gevraagde 
garanties voor uitsluitend vreedzaam gebruik van het 
verrijkingsproces, niet beter binnen het Euratom
programma te verkrijgen zijn. 
V.d. Spek pleit nogmaals voor IAEA controle i.p.v. 
Euratom-controle , omdat Euratom zo zwak is en West 
Duitsland bovendien een overheersende positie inneemt 
in Euratom. 
Min. de Block noemt 30 juni 1973 als datum voor defini
tieve keuze van het u.c. procédé en 31 dec. 1973 als 
datum voor het bouwbesluit. 

./. 
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26 juni 1969 Begin bouw tollenfabriek Almelo. 

22 augustus 1969 Barnaby publiceert zijn bezwaren tegen u.c. in 
Science Journal. Hij meent dat we beter de snelle 
kweekreactor kunnen ontwikkelen. 

30 augustus 1969 Vragen De Goede aan Luns en de Block: 
- Zijn er grote moeilijkheden in het overleg? 
- Gaat Duitsland zelfs centrifuges maken? 
- Komt er een Duitse verrijkingsfabriek met capaciteit 

van 25 ton p.j. in Almelo? 
De Volkskrant bericht dat Duitsland zelf centrifuges 
kan en wil maken. 

18 sept. 1969 De Block antwoordt de Goede. 
Er zijn problemen wat betreft de status van Engeland. 
Geen overeenstemming over op te richten gezamenlijke 
ondernemingen. 

sept. 1969 Begin gerichte bedrijfsopleiding van l.t.s.-ers bij 
Philips. 

29 sept. 1969 Werkgroep U.C. Hengelo publiceert documentatiemateriaal. 

10 sept. 1969 In de 2e Kamer heerst bezorgdheid over het langzame 
tempo van u.c. onderhandelingen. Men dringt aan op 
soepeler standpunt vooral ten aanzien van Engeland. 

7 oktober 1969 Volkskrant bericht dat er nog een oplossing gevonden 
moet worden voor twee problemen: 
1. Nederlandse eis dat Engeland het verrijkt u.c. 

uranium niet mag gebruiken voor bommen. 
2. Duitslands wens centrifuges op eigen bodem te bouwen 

voor aanvullende 25 ton capaciteit in Almelo. 
Nederland kan daarmee niet akkoord gaan zolang 
Duitsland het non-proliferatieverdrag niet heeft 
getekend. 

Omdat de duitse centrifuges veel van de nederlandse 
verschillen, komt er een tweede proeffabriek op het
zelfde terrein in Almelo. 

JO okt. 1969 Bouwvergunning gevraagd voor verrijkingsfabriek. 
Dagblad v.h. Oosten. 

11 okt. 1969 Interview Volkskrant met kamerlid De Goede. Samenvatting 
van de problemen. 

4 november 1969 u.c. Nederland N.V. opgericht, Staat neemt voor 56% 
deel in beginkapitaal van 46 miljoen. 
Bedrijven voor 44%. Zie verder onder organisatorische 
opzet. 

./. 
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11 november 1969 Regering in Bonn deelt mee dat zij het non-proli
feratieverdrag kan tekenen. Ratificatie pas na 
afsluiting onderhandelingen tussen Euratorm en 
atoomorganisatie in Wenen over de inspectie.(N.R.C. 
11-ll-69.)0p 12 november verklaart Bondsdag zich. 
akkoord met dit voorstel. (NRC 13-11-69). 

11 november 1969 Ambtelijk overleg in Den Haag. 

12 november 1969 N.R.C. bericht dat de driemogendheden besprekingen 
over u.c. samenwerking een overeenstemming naderen 
d.m.v. besprekingen op ambtelijk niveau. 

17-18 november 69 Topconferentie E.E.G. Den Haag. Wegens snel groeien
de Europese behoefte aan verrijkt uranium, zal het 
splijtstofconsortium zeker besproken worden. (Volks
krant 7-10-69.) 

21 november 1969 N.R.C.: 
MOeilijkheden betreffende Duitsland en Engeland kenne
lijk weggevallen of overwonnen. 
Als samenwerking doorgaat komt er een centrifuge
fabriek in Bensberg, Duitsland, de zetel van Inter
stom. Duitse verrijkingsfabriek in Almelo naast 
Nederlandse. 
Zie voor samenwerkende industrieën onder hoofdstuk 
"organisatie". 

24 november 1969 Hoog ambtelijk overleg in Londen over Engels-Duits
Nederlandse samenwerking~.R.C.) 
Overeenstemming over samenwerking in ontwikkeling en 
exploitatie van gascentrifuge methode. Het basis
document zal aan de drie regeringen worden voorgelegd. 

25 november 1969 Vrije Volk bericht dat in West Duitsland een bedrijf 
is opgericht voor vervaardiging en verkoop van 
gascentrifuges voor het verrijken van uranium. Het 
bedrijf in Bensberg zou eigendom zijn van vier be
drijven met Duitse, Engelse en Amerikaanse belangen. 

16 december 1969 Ontwerp wet voor wijziging in de begroting voor 1969. 
voor: deelneming in aandelenkapitaal van u.c. Neder
land. 

18 december 1969 Brief de Block en Luns aan 2e Kamer. 
Er is overeenstemming bereikt over de tekst van 
overeenkomst inzake samenwerking. Zie verder hoofd
stuk "organisatie". 

14 februari 1970 N.R.C. bericht dat u.c. overeenkomst niet in strijd 
is met Euratomverdrag. 
Nog bedenkingen van Euratom op volgende punten: 
- Produktie van verrijkt uranium mag niet in strijd 

komen met belangen van Euratom, waarvan Engeland 
geen lid is. 

- Geen discriminatie t.o.v. niet in U.C. verdrag be
trokken E.E.G. landen wanneer het komt tot levering 

./. 
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van verrijkt uranium 
- Engeland mag door zijn vetorecht in de Joint 

Committee niet de vrije handel in splijtbaar 
materiaal in de Europese gemeenschap onmogelijk 
maken. 

19 februari 1970 Oe Thant zegt verontrust te zijn over militaire 
implicaties van u.c. methode. (N.R.C.) 

27 februari 1970 België en Italië hebben Engeland, West Duitsland 
en Nederland laten weten dat zij willen meedoen 
aan het C. project. De drie landen hebben de re
gering in Brussel meegedeeld dat zij eerst onder
ling een akkoord willen tekenen en daarna België 
en Italië een aanbod zullen doen (De Tijd). 

4 maart 1970 Ondertekening U.c. verdrag tussen Groot-Brittannië, 
West Duitsland en Nederland. 
Tekst van het verdrag is nog geheim. De volksver
tegenwoordiging in de drie landen moeten de over
eenkomst nog ratificeren. (Tubantia en vele andere 
kranten.) 

4 maart 1970 Oost-Duits ministerie van B.Z. heeft bezwaar tegen 
het Brits-Duits-Nederlands U.C. project. 
Het verrijkt uranium en de mogelijkheid plutonium 
te vervaardigen zou "agressieve kringen in West 
Duitsland gevaarlijke mogelijkheden bij produktie 
van kernwapens geven". (Tubantia). 

5 maart 1970 Secretaresse van Westduitse minister van wetenschap
pen gearresteerd wegens spionage-activiteiten. Men 
vermoedt dat zij o.a. bijzonderheden van het U.C. 
project aan Oost Duitsland heeft doorgegeven. 
(Tijd, N.R.C.) 

6 maart 1970 De pers bericht dat het vrijwel onmogelijk is, dat 
geheime gegevens van de Nederlandse ultracentrifuge 
in Oost-Duitse handen gevallen zijn, omdat de ge
heime gegevens nog niet uitgewisseld zijn tussen 

Eind mei 1970 

de drie samenwerkende landen. (De Tijd, Volkskrant) 

Het non-proliferatieverdrag, opgesteld door Sovjet
Unie en Verenigde Staten is op 5 maart van kracht ge
worden (d.m.v. ratificatie oorkonden). 
47 Andere landen waaronder Engeland hebben zich even
eens verplicht het verdrag na te leven. Ongeveer 50 
landen hebben het verdrag alleen getekend. (o.a. 
West Duitsland). Frankrijk en China, die beiden kern
wapens bezitten, wensen niet te tekenen, evenmin 
als potentiële kernmogendheden als India en Israël. 
(Volkskrant) 

Produktie centrifuges in Almelo begint. 

./. 
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4.1.2 Overzicht geraadpleegde Kamerstukken. 

1. Zitting 1967-1968, 9300 nr. 17. 
Verslag vergadering (18-1-68) vaste commissie K.E. dd. 29-2-1968. 

2. Zitting 1967-1968, 9300 nr. 20. 
Verslag vergadering (19-3-68) vaste commissie K.E. en B.Z. dd.27-3-68. 

3. Handelingen 2e Kamer, 3 april 1968, p. 1717-1772. 

4. Zitting 1968-1969, 9800, nr. 30. 
Verslag vergadering (20-3-1969) vaste commissies K.E. en B.Z., 
dd. 21-5-1969. 

5. Zitting 1969-1970, 10469. 
Wijziging begroting hoofdstuk XIII (E.Z.). 
Ontwerp wet - 16 december 1969. 
Memorie van toelichting 10469. 

6. Zitting 1969-1970, 10471. 
Brief Minister E.Z. en B.Z. aan 2e Kamer, 18 december 1969. 

7. Hartdelingen 2e Kamer 24 juni 1969. pp. 3399-3422. 

8. Vragen: 
16 mei 1969 Goudzwaard en Boertien 
15 nov. 1960 Hazenbosch. 2014 Deel II Zitting 1960-1961, Aanhangsel. 

Statuten u.c. Nederland N.V., Staatscourant 19 november 1969. 

4.1.3 B.V.D. Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

B.Z. Buitenlandse Zaken. 

E.E.G. Europese Economische Gemeenschap. 

E.Z. Economische Zaken. 

F.O.M. Fundamenteel Onderzoek der Materie. 

I.A.E.A. International Atomie Energy Agency. 

K.E. Kernenergie. 

R.C.N. Reactor Centrum Nederland. 

T.N.O. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. 

U.C. Ultra-Centrifuge. 
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4. 2. 0~-~-a_tori_s_c.!t~_<?.P~_e_t._V:B:R_d.!_.Ye.F-_~ijkip.gsi_A.é!llstrie met ul ~racentri!_uges 

en de ov_e.!:_ee~oJ!lst t_l!.~~-e!!._J~.!~.~~~§_,_J)_t!.t"t!.ê.l~_9._,_ep._Jf ederland. 

4.2.1. De_t_~~-r.tit~_o-~~oms_~; Hol_dj.,!l.B_C_OEl..P.~_l_rj.lfl!_...Qontrac_tor,_ 

-~_!nt __ COJl!!Di t_:t.~ 

Op 4 maart 1970 is de overeenkomst betreffende het ultracentrifuge
projekt tussen Engeland, W-Duitsland en Nederland door enkele 
ministers van deze drie deelnemende landen in Almelo getekend. 
Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen de genoemde drie 
landen inzake de oprichting en de exploitatie van gezamenl~e 
industriäle ondernemingen voor de bouw van ultracentrifUges en 
de verrijking van uranium voor vreedzame doeleinden.Tevens zijn in 
de overeenkomst afspraken gemaakt en regelingen getroffen betreffende 
de integratie van onderzoek en ontwikkeling~«erk, het instellen van 
een Joint Committee (zie verderop in dit hoofdstuk), octrooi-bezit 
en het verlenen van licenties, beveiligingamaatregelen en rubri
cering, levering van know-how, apparatuur en verrijkt uranium aan 
derden, contr&lemaatregelen, arbitrage, etc. 

De overeenkomst treedt pas in werking nadat goedkeuring is verkregen 
van de Commissie van de Europese Gemeenschap en de parlementen der 
drie deelnemende landen. Om het onderzoek naar de mogel~eden van samen-
niet onnodig te vertragen, is door de ministers op 4 maart 1970 werking 
tevens een interim-overeenkomst getekend, die gedurende maximaal 
een jaar van kracht is tot het tijdstip waarop de definitieve over
eenkomst in werking treedt. In deze interim-overeenkomst zijn 
afspraken neergelegd betreffende de uitwisseling van geheime 
gegevens, de rubricering van geheime stukken en de toegang tot 
laboratoria, gerubriceerde stukken, etc. Inhoudel~ is deze interim
overeenkomst, op enkele algemene inleidende en afsluitende artikelen 
na, gelj~ aan b~age II van de definitieve overeenkomst. De tekst 
van de definitieve overeenkomst is als b~age aan dit rapport 
toegevoegd. 

Uit krantenberichten en verslagen van de Tweede Kamercommissies 
voor Kernenergie en Buitenlandse Zaken kan worden opgemaakt, dat 
om deze samenwerking te effektueren twee internationale onder
nemingen in het leven zullen worden geroepen : de verrjjkings
organisatie (Holding Company: H.C.) en de hoofdaannemer(Prime 
Contractor : P.c.). De ondernemingen zullen op een tripartite 
basis werken : de aandelen komen voor elk 1/3 deel in bezit 
van een commerciäle onderneming of groep ondernemingen, aan
gewezen door elk van de drie regeringen. Het bestuttr van de 
P.c. en de H.c. bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers 
van elk der drie ondernemingen of groepen ondernemingen. 
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De_Hoofd!_a.!!Ilem.!_r_(.E_rim_! Q.ontrB:,~t.2.rl• 
De P.C. entwerpt en bouwt de centrifuge- en verrijkingsfabrieken 
en exploiteert de centrifugefabriekene Deze installaties kan de 
P.c. leveren a&l de H.C. of a~~ andere landen. Voor de levering 
aan andere landen is de toestemming via de Joint Committee van de 
drie regeringen vereist (zie verder·op in dit hoofdstuk). Het 
Hadministrative and managerial headquarter" van de P.C. zal te 
Bensberg in W-Duitsland worden gevestigd. In de P.C. zullen, 
naar het zich laat aanzien, deelnemen de W-Duitse bedrijven 
Interatom, Erno en Nukem, de Engelse Rolls-Roycefabrieken en de 
~Tederlandse ondernemingen Werkspoor, Philips en Rijn-Schelde. 
Interatom is gevestigd in Eensberg en is sinds enige t~d voor 
60 % in handen van Siemens. Het is de bedoeling dat Siemens de 
helft van zijn aandeel zal overdoen aan A.E.G.-Telefunken, die 
samen met Siemens de Kraftwerkttnion vormt, een Duits kernenergie
consortium. Dernag en de Duitse Babcock en Willcot hebben elk nog 
20 % v&1 de aandelen van Interatom. 

De_ Ve~ingso~g.!_nisa tie_ ( Ho]:.di~ Co~~z) _!. 

De H.C. exploiteert de verrijkingsinstallaties.Volgens artikel VI, 
lid 1 van de samenwerkingsovereenkomst verbinden de overeenkomst
aluitende partijen zich, er voor zorg te dragen , dat uitrusting 
of materiaal niet door een niet-kernwapenstaat wordt gebruikt voor 
de vervaardiging van kernwapens. Een artikel van overeenkomstige 
strekking is ook opgenomen in het non-poliferatieverdrag. Het 
hoofdkwartier van de H.C. zal in Engeland worden gevestigd. 
De H.c. heeft dochterondernemingen in Engeland (Capenhurst) en 
Nederland (Almelo). Nieuw op te richten verrijkingaondernemingen 
zullen ook onder de H.C •. vallen. Van het totale aandelenkapitaal 
van de verrijkingsfabrieken komt minstens 51 % in bezit van de H.C. 
De resterende 49 % komen, wat de vestiging in Capenhurst betreft, 
in Engelse handen, wat de vestiging in Almelo betreft, voor de 
helft in W-Duitse en voor de helft in Nederlandse handen. In de 
H.C. zullen waarschijnl~ deelnemen de Duitse bedrijven Gelsenberg, 
Hoechst en Nukem, het Engelse overheidslichaam voor kernenergie 
(United Kingdom atomie energy authority) en voor Ned.erland Staats
mijnen-D.S.M. en Shell.(De informatie betreffende de deelname 
van buitenlandse bedrijven aan P.C. en H.C. is ontleend aan de 
N.R.c. van 21-11-1969). 

Joint Co,!!lll_;_tte_!. 

De regeringen van de drie participerende landen hebben beseft, dat 
de vervaardiging van atoounvapens ten gevolge van de toepassing van 
het u.c.-procédé in de hand gewerkt kan worden. Teneinde dit eventueel 
mogel~e effekt zoveel mogelijk onder contrOle te houden, zal een 
intergouvernementele commissie, bestaande uit één vertegenwoordiger 
per deelnemende natie, de Joint Committee (J.C.) worden ingesteld, 
die met eenparigheid van stemmen zal moeten beslissen over : safe
guards, geheimhouding, deelneming van a..'"l.dere landen aan het projekt, 
voorwaarden waarop informatie, apparatuur of verrljkt uranium kan 
worden.ge8xporteerd, en over belangr~e uitbreidingen van de onder
nemingen. De J.c. zal tevens in de beginfase van de samenwerking, 
als de nodige fondsen VQCr een belangrijk deel uit overheidsgelden 
zullen bestaan, de vestigingsplaatsen, investeringen en programma's 
voor onderzoek en ontwikkeling moeten goedkeuren. 

./. 
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l!ei ,!_~e_P.;w~~.i.P-_g9,ro~r~a..!. 
Het doel van het aanvangsprogramma voor de samenwerking bestaat 
uit de bouw, het in. bedrijf stellen en de exploitatie van ver
rijkingsfabrieken met uiteindelijk een totaal scheidend vermogen 
van 350 ton per jaar. Er zal .naar worden gestreefd deze produktie. 
zo snel mogelijc te bereiken, aangezien Engeland tegen 1973 i.v.m. 
het reaktorprogramma ca. 300 ton per jaar extra scheidend ver
mogen nodig heeft. De beslissingen over een uitbreiding v~~ de 
capaciteit tot meer dan 350 ton per jaar zullen t.z.t. door de 
gezamenlijke industri§le ondernemingen worden genomen, met dien 
verstande dat ter voldoening aan de vraag naar verr:ijkt uranium 
van continentaal Europa eerst de verr~kingsfabriek te Almelo tot 
een optimale capaciteit, zijnde minimaal 600 ton per jaar, zal 
worden uitgebreid. In dit verband moet nog worden opgemerkt dat 
de minimale produktie bij een pr~s voor het verrijkte uranium van 

26 per kg scbeidingsarbeid, 250 ton per jaar bedraagt, aangezien 
beneden deze produktie de tollenfabriek niet rendabel kan werken. 

De __ e~eriiD:~n,!el:_e __ fas~e- .!Jl_het_ind~striäle_stadi~_v!_ll_het_u..! . .C..!..
,E_r_2.c!d'· 

Nederland en W-Duitsland vonden het niet verantwoord de samen
werking te starten met de bouw va11 installaties met een scheidend 
vermogen van 350 ton per jaar. Op grond hiervan is besloten dat 
elk van de participerende landen op eigen gelegenheid de prodwcten 
van de eigen nationale ontwikkeling op het gebied van het u.c.
procédé op industriäle schaal zal gaan beproeven. Wat Nederland 
en Engeland betreft worden daartoe in Almelo en Capenhurst 
centrifugefabrieken en ve~~ingsinstallaties gebouwd met een 
scheidend vermogen van resp. 25 en 50 ton per jaar. Wat W-Duitsland 
betreft, wordt in Bensberg een centrifugefabriek gebouwd; de door 
deze fabriek vervaardigde centrifuges zullen beproefd worden in 
een in Almelo te bouwen W-Duitse verrijkingainstallatie met even
eens een scheidend vermogen van 25 ton per jaar. In de loop van 
1971 of het begin van 1972 zullen deze fabrieken in bedrijf z~. 
De resultaten van de experimemten zullen omstreeks eind 1973 
weer stof voor onderhandelingen gaan vormen, die moeten gaa~ 
leiden tot een ui te:i.ndel~lce overeenkomst tussen de drie landen. 
Pas dan wordt van alle kanten op technisch gebied opening van 
zaken gegeven en zullen resultaten en merites van de proeffabrieken 
kur.u~en worden beoordeeld. Overeengekomen is dat van bestaande 
patenten, die waardevol z:ijn voor het uiteindeljjke proces, waarmee 
de ondernemingen van de P.C. en de H.c. zullen gaan werken, de 
waarde verrekend zal word.en. 

Er is een werkgroep ingesteld, die de uitbreiding van de ver
ri~ingsfabrieken in Almelo en Capenhurst na de experimentele 
fase in studie neemt. Bestudeerd zal worden, wat in technisch 
en ekonomisch opzicht de beste dimensienering van de twee 
fabrieken zou z:ijn. Een andere werkgroep zal de samenwerking met 
andere landen be~en. Tot op heden hebben Belgi~ en Itali~ 
belangstelling voor part2cipatie getoond. 
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Voor de bouw en de exploitatie van de Nederlandse proeffabriek 
is op 4-11-1969 de "Ultra-Centrifuge Nederland N. V. '1 opgericht. 
Het voorlopig aandelenkapitaal is gesteld op fl. 46 miljoen, 
waarvan fl. 25,75 miljoen (56% ) in het bezit van de Nederlandse 
Staat en fl. 20,25 miljoen van het Nederlandse bedrijfsleven. 
In 1969 is ca. fl. 10 miljoen ge!nvesteerd1in 19.70 zal ca. 
fl. 24 miljoen worden ge!nvesteerd en in 1971 ca. fl. 12 miljoen. 
De volgende bedrijven participeren in de "U.C. Nederland": Shell 
Kernenergie, Philips, Staats~en-D.S.M., Verenigde Machine
fabrieken, Rijn-Schelde en de Stichting Reactor-Centrum Nederland 
(R.C.N.). Het R.C.N. zal de onderneming steunen met verrichte 
en nog te verrichten research. Onder alle octrooien, betreffende 
het u.c.-procédé, die het R.C.N. bezit, zullen licenties verleend 
worden aan 11U.c. Iqederland 01 • 

De b~rage van de Staat komt voorlopig ten laste van het fonds 
nucleaire ontwikkeling en is een gevolg v~~ het feit, dat de 
bouw en de exploitatie van de proeffabrieken anders een te 
riskante onderneming zou vormen voor de participerende Nederlandse 
bed~jven. Na afloop van de proefperiode zullen deze bedrijven 
beslissen over een definitieve deelname in het projekt. Verwacht 
wordt dat de exploitatiekosten van de proeffabrieken gedekt 
zullen kunnen worden, afschrijving en investeringen buiten beschouwing 
gelaten, als het verrijkte uranium verkocht kan worden tegen de 
huidige marktprijs, z~de ca. $ 26 per kg_scheidingsarbeid. 

Voor het aangaan van overeenkomsten, betrekking hebbende op over
dracht aan derden van kennis over het u.c.-procédé en de centri
fugeerapparatuur, van de centrifugeerapparatuur zelf en van met 
deze apparatuur verkregen of te verkr.ijgen verr.ijkt of verarmd 
uranium, en in het algemeen voor het aangaan van overeenkomsten 
welke dirokt of indirekt zouden kunnen leiden tot het verspreiden 
van kernwapens, is voorafgaande machtiging van de minister van 
Ekonomische Zaken vereist (Art.II van de Statuten van de 11Ultra
Centrifuge Nederland N.V. 11 , Nederlandse Staatscourant nr.225, 
19-11-1969). De N.V. zal worden geleid door een Raad van Bestuur 
waarin alle participanten zijn vertege1n1oordigd. Te z~er t~ zal 
"U.c. Nederlandu aandeelhouder worden in de P.c. en de H.C. 

(Opmerking : De gegevens voor dit hoofdstuk 4.2. z~ afkomstig 
uit dagbladen,verslagen van de Tweede Kamercommissies 
voor Kernenergie en Buitenlandse Zaken en de 
definitieve en interim-overeenkomsten betreffende 
de samenwerking op het gebied van het ultra-centrifuge 
procédé tussen Engeland, W-Duitsland en Nederland.) 



4.3 Besluitvo~min~, openheid en voorlichting. 

4.3.1 Besluitvorming. 

Als eerste kan de vraag worden gesteld welke perso

nen of instanties de belangrijke beslissingen heb"ben 

genomen in de ontwikkeling van het Nederlandse 

ultra-centrifuge-procédé en de samenwerking tussen 

de drie deelnemende landen. 

Uit het chronologisch overzicht zijn de volgende 

markante punten in het gebeuren rond de ultra-centri-

fuge te halen: 

1955. Bij het laboratorium voor Fundamenteel 

Onderzoek der Materie wordt door Kistemaker en zijn 

medewerkers onderzocht in hoeverre de ultra-centrifuge 

van belang kan zijn voor de scheiding van uranium

isotopen. 

1961. Op verzoek van de U.S.A. wordt het u.c.-pro

cédé 11 classified1' verklaard. 

1962. Het onderzoek aan het u.c.-procédé gaat van 

de fundamentele in de ontwikkelingsfase over. 

In de zomer van 1967 besluit de minister van Eko

nomische Zaken op advies van de Industriële Raad voor 

Kernenergie het projekt in. de industriële fase te bren

gen; daartoe geeft hij enkele industrieën toegang tot 

gegevens. 
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25 nov.1968. Nadat in 1964-1965 een ambtelijk over

leg met W-Duitsland over samenwerking zonder resultaat 

gebleven was, wordt in Londen in principe overeenstemming 

bereikt over samenwerking tussen Nederland, Engeland en 

W-Duitsland. 

12 maart 1969. In de dagbladen verschijnen berichten 

dat in Almelo een u.c. fabriek zal komen. 

16 december 1969. Ontwerpwet voor wijziging in de 

begroting voor 1969 voor deelname van de Staat in het aan

delenkapitaal van u.c. Nederland N.V. Reeds op20maart 1969 



had Min. de Block aan de Tweede Kamercommissies voor 
Kernenergie en Buitenlandse Zaken meegedeeld dat de 
Min. van Financiën gelden had toegezegd voor de Neder
landse proeffabri.ek, vertrouwend dat dit de instemming 
van de commissies kon hebben. 

11 maart 1969. Er wordt op een ministersconferentie 
in Londen overeenstemming bereikt over samenw~rking.· 
De u.c. overeenkomst wordt op 4 maart 1970 te Almelo 
ondertekend. 

Uitgaande van. deze gegevens lijkt de conclusie gerecht
vaardigd dat de besluitvorming in handen is geweest van 
de ministers. 
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Het parlement was tot eind 1967,toen enkele industrieën 
reeds bezig waren met de evaluatie van het projekt, 
nauwelijks van het bestaan van een u.c.projekt op de 
hoogte. De vragen van de Goede op 20 dec.196? noodzaakten 
de minister van Ekonomische Zaken tot mededelingen binnen 
de vaste commissie voor Kernenergie. De 2de Kamer commi
sies voor Kernenergie en Buitenlandse Zaken worden in 
febr. en maart 1968 door de minister op de hoogte gesteld· 
van de stand van zaken betreffende het u.c.projekt. 
(Kamerstw~ 9300 hfdst.XIII~ nr.17 en 20). 
Vanwege de classificatie wilde de minister aanvankelijk 
in de 2de Kamer geen nadere informatie geven. 
In de commissievergaderingen zijn de minister van Ekono
mische en Buitenlandse Zaken vragen gesteld betreffende 
het beleid inzake het ultra-centrifuge projekt, naar 
beveiligingsmaatregelen, kosten van het projekt, etc. 
Verschillende commissieleden drongen aan op een sterke 
stimulatie van de ontwikkeling van het projekt in verband 
met de grote commerciële belangen die voor Nederland op 
het spel zouden staan en die gevaar zouden lopen opgeof
ferd te worden aan bv. de belangen van de Amerikaanse 
industrie. 
Behalve in de vaste commissies is het projekt tevens 
onderwerp van discussie geweest tijdens enkele openbare 
behandelingen in de 2de Kamer, waarvan de belangrijkste 
plaatsvond. op 3 en 4 april 1968. Uit de verslagen blijkt 
dat deze behandeling grotendeels bestond uit een herhaling 
van vragen die ook reeds in de commissievergaderingen ge
steld waren. Vrijwel alëen de commissieleden namen aan de 
discussies deel. 
Door middel van een wetsontwerp ia de goedkeuring van de 
2de Kamer gevraagd en verkregen aangaande de deelname van 
de Staat in het aandelenkapitaal van de uu.c. Nederland N.V.". 
Bovendien zal de Kamer zich moeten uitspreken over de samen
werkingsovereenkomst tussen Engeland, W-Duitsland en Nederland. 
Gesteld mag worden, dat, zo er al sprake is van een beleid 
betreffende deze schakel in de energievoorziening, de volks
vertegenwoordiging vrijwel geen inbreng gehad heeft in het 
tot stand komen hiervan. De invloed van het parlement is 
in deze zaak beperkt gebleven tot het stellen van vragen en 
het doen van suggesties aan de ministers en tot een goedkeu
ring achteraf van de bijdrage van de Staat aan de Nederlandse 
proeffabriek en van de samenwerkingsovereenkomst tussen 
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Engeland, W-Duitsland en Nederland. 
De commissies werden achteraf ingelicht over de vorderingen 
in het projekt, zodat een reële invloed op de besluitvorming 
van de volksvertegenwoordiging achterwege is gebleven. 
Waar het een zo belangrijke zaak als de energievoorziening 
betreft, die bovendien nog zoveel ·mogelijkheden tot mis
bruik in zich draagt, lijkt derhalve kritiek op de aanpak 
van regering en volksvertegenwoordiging volledig op zijn 
plaats. 

4.3.2 Openheid e~_yoorlichting. 
In de beginfase was de regering we1n1g genegen informatie 
omtrent het u.c.projekt te verstrekken., aangezien, naar 
het heette, de classificatie dit in de weg stond. Het lijkt 
echter zeer onwaarschijnlijk dat de strikt geheime (tech
nische) gegevens aan de openbaarheid moesten worden prijs
gegeven wanneer over de volgende zaken een veel grotere mate 
van openheid was betracht: 
- het energiebeleid en de plaats van het u.c. projekt daarin, 

de argumenten voor het besluit het projekt in de industriële 
fase te brengen, 

- de motieven voor samenwerking met Engeland en W-Duitsland 
en het uitsluiten van andere landen van de samenwerking, 

- de eisen die Nederland gesteld heeft ten aanzien van de 
samenwerking met Engeland en W-Duitsland, 

- de besluitvorming omtrent de vestigingsplaats voor de 
Nederlandse verrijkingsindustrie. 

De geheimzinnigheid die de regering, naar onze mening groten
deels onterecht, rondom het projekt heeft betracht, wekt bij 
velen gevoelens van onbehagen. De regering is ernstig tekort 
geschoten in het verschaffen van informatie aan bevolking en 
volksvertegenwoordiging, over een projekt, dat enerzijds van 
grote betekenis kan zijn voor de energievoorziening, maar dat 
anderzijds behoorlijke gevaren in zich bergt ten aanzien van 
de proliferatie. 
De grote geheimzinnigheid heeft een reële publieke menings
vorming over de merites en gevaren van het u.c. projekt 
sterk belemmerd. 



Bijlage 1. -1-

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
inzake samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van het gas
ultracentrifuge-procédé voor de produktie van verrijkt uranium. 

Het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubiiek Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. 

Van oordeel zijnde dat het van groot belang is dat verrijkt uranium be
schikbaar komt ";;'Oor andere doeleinden dan de vervaardiging van kernwapens; 

Overwegende dat in de nabije toekomst een snelle toeneming van het aantal 
kerncentrales in Europa en elders is te verwachten; 

Overwegende dat het van belang is in Europa een aanzienlijke capaciteit 
voor de verrijking van uranium te ontwikkelen ten einde te kunnen voldoen 
aan de vraag naar verrijkt uranium als brandstof voor deze centrales; 

Overwegende dat in hun onderscheiden landen vorderingen op het gebied 
van de ~ntwikkeling van de gas-ultracentrifuge-methode zijn gemaakt; 

Overt~egende dat gezamenlijke ontwikkeling van deze methode de Europese 
samenwerking op technologisch gebied zal versterken en dat gezamenlijke 
industriële exploitatie van deze methode zal bijdragen tot de economische 
integratie van Europa; 

Uitdrukking gevend aan hun bereidheid te overwegen samen te werken met 
Europese of andere landen die belangstelling hebben voor de produktie 
van verrijkt uranium volgens de gas-ultracentrifuge-methode; 

Voorts uitdruklting gevend aan hun bereidheid hun samenwerking in te passen 
in het verband van een grotere Europese gemeenschap; 

In herinnering brengend de op 4 maart 1970 te Almelo·ondertekende Interim
Overeenkomst inzake beveiligingsmaatregelen en rubricering en uitdrukking 
gevend aan hun voornemen geeigende beveiligingsmaatregelen toe te passen 
ter uitvoering van een gemeenschappelijk rubriceringsbeleid ten aanzien 
van het gas-ultracentrifuge-procédé; 

Wederom bevestigend dat iedere afspraak tot samenwerking in overeenstemming 
zal moeten zijn met het beleid van de Overeenkomstsluitende Partijen in
zake de niet-verspreiding van kernwapens, waaraan zij groot belang hechten, 
alsmede met hun internationale verplichtingen op dit gebied, en dat ge
eigende internationale veiligheidscontrole daarop zal worden toegepast; 

Zijn overeengekomen als volgt: 

. I. 
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Artikel I 

(I) De Overeenkomstsluitende Partijen werken samen overeenkomstig de 
bepalingen van deze Overeenkomst met als doel de verrijking van uranium 
volgens het gas-ultracentrifuge-procédé en de fabricage van de voor dit 
procédé benodigde gas-ultracentrifuges. 

(2) De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de oprichting en de 
exploitatie van gezamenlijke industriële ondernemingen voor de bouw van 
fabriekenvoor de verrijking van uranium volgens het gas-ultracentri
fuge-procédé en voor het exploiteren van die fabrieken alsmede voor het 
op andere wijze op commerciële grondslag exploiteren van dit procédé. 

(3) Iedere Overeenkomstsluitende Partij of elk door haar aangewezen 
commercieel lichaam heeft het recht in de gezamenlijke industriële onder
nemingen bedoeld in lid (2) van dit Artikel deel te nemen op basis van 
gelijkheid van belangen te zamen met de andere Overeenltomstsluitende 
Partijen of de door hen aangewezen commerciële lichamen. 

(4) De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de integratie van hun 
onderzoek en ontwikkelingswerk op dit gebied met als doel de uitvoering 
van een geïntegreerd programma voor onderzoek en ontwikkeling door de 
in het tweede lid van dit Artikel bedoelde gezamenlijke industriële 
ondernemingen ten einde een concurrerende positie ten opzichte van andere 
producenten van verrijkt uranium op te bouwen en te handhaven. 

Artikel II 

(I) Ten einde te voorzien in een doeltreffend toezicht door de Over
eenkomstsluitende Partijen overeenkomstig de bepalingen van dit Artikel 
op de in Artikel I van deze Overeenkomst omschreven samenwerking, ~qordt 
een Gemengde Commissie ingesteld. 

(2) De Gemengde Commissie bestaat uit een door iedere Overeenkomstslui
tende Partij daartoe aangewezen vertegenwoordiger, die door adviseurs 
kan worden bijgestaan. De Commissie neemt al haar beslissingen met 
eenparigheid van stemmen. Iedere vertegent~rdiger heeft een stem. 

(3) Het voorzitterschap van de Gemengde Commissie wordt bij toerbeurt 
door de vertegenwoordiger van elke Overeenkomstsluitende Partij voor 
een termijn van een jaar uitgeoefend. 

(4) De Gemengde Commissie stelt haar eigen reglement van orde vast en 
beslist welke regelingen op bestuurlijk terrein voor een goede uit
oefening van haar taken nodig zijn. In het reglement van orde worden 
geeigende voorzieningen getroffen voor het gebruik van de Duitse, 
de Engelse en de Nederlandse taal. De kosten verbonden aan het doen 
functioneren van de Gemengde Commissie worden gelijkelijk omgeslagen 
over de Overeenkomstsluitende Partijen. 

(S) De Gemengde Commissie heeft tot taak: 

(a) alle vragen die met betrekking tot de in Artikel VII voorziene 
veiligheidecontrole rijzen, te bestuderen en dienaangaande beslis
singen te nemen; 

(b) vragen voortvloeiende uit de rubriceringsregelingen en beveiliginga
maatregelen die overeenkomstig Artikel V in acht genomen moeten wor
den, te bestuderen en dienaangaande beslissingen te nemen; 

./. 
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(c) de Overeenkomstsluitende Partijen van advies te dienen betreffende 
de voorwaarden waarop overeenitemsten als bedoeld in artikel IX 
zouden kunnen worden gesloten; 

(d) voorstellen betrekking hebbende op de volgende onden~erpen te be
studeren en dienaangaande beslissingen te nemen; 

(i) het overbrengen naar gebieden buiten het grondgebied van de Over
eenkomstsluitende Partijen van gegevens die zijn verkregen ten ge
volge van de in Artikel I van deze Overeenkomst omschreven samen
werking, dan wel van gegevens waarvan de daarop rustende rechten 
zijn overgedragen aan de gezamenlijke industriële ondernemingen 
ingevolge deze Overeenkomst; 

(ii) het verlenen van licenties of sub-licenties voor het gebruik buiten 
het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van de gegevens 
bedoeld in (i) van dit lid, dan wel van uitvindingen die worden ge
daan tijdens de in Artikel I van deze Overeenltomst omschreven samen
werking; 

atOde uitvoer buiten het grondgebied van de Overeenkomstsluitende 
Partijen van apparatuur of materialen oncwikkeld; geproduceerd .of 
verwerkt ingevolge de in Artikel I van deze overeenkomst omschreven 
samenwerking; 

(e) de akten waarbij de gezamenlijke industriële ondernemingen worden 
opgericht goed te keuren en in het bijzonder goedkeuring te verlenen 
aan de samenstelling van deze ondernemingen, alsmede te beslissen 
of aan voorstellen tot wijziging van deze akten of deze samenstel
ling gevolg kan worden gegeven; 

{f) voorstellen goed te keuren van de gezamenlijke industriële onderne
mingen betreffende de plaats van vestiging van alle belangrijke in
stallaties die zullen worden gebouwd ingevolge de in Artikel I van 
deze Overeenkomst omschreven samenwerking; 

(g) regelingen te treffen aangaande de vaststelling en de betaling van 
royalty's overeenkomstig de derde, vierde en vijfde paragraaf van 
Bijlage I bij deze Overeenkomst betreffende octrooien en andere 
industriële rechten; 

(h) die programma's voor onderzoek en ontwikkeling goed te keuren die 
geheel of ten dele zullen worden gefinancierd uit gezamenlijke re
geringssubsidies van de Overeenkomstsluitende Partijen, alsmede 
voorstellen te bestuderen, gedaan door de gezamenlijke industriële 
ondernemingen aangaande wijzigingen in het gezamenlijk door de Over
eenkomstsluitende Partijen te dragen aandeel in de kosten voor 
onderzoek en ontwikkeling; 

(i) beslissingen te nemen omtrent het treffen van geëigende maatregelen, 
indien zich ontwikkelingen op technisch of economisch gebied voordoen, 
die de exploitatie op commerciële basis van het gas-ultracentrifuge
procédé door de gezamenlijke industriële ondernemingen in belang
rijke mate kunnen heinvloeden of daaromtrent de Overeenkomstsluitende 
Partijen aanbevelingen te doen; 

./. 
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(j) beslissingen te nemen met betrekking tot alle vragen betreffende de 
uitlegging van deze Overeenkomst die aan haar worden voorgelegd door 
de gezamenlijke industriële ondernemingen in verband met de uitoefe
ning van hun taken. 

(6) Gedurende de periode waarin een aanvankelijk scheidend vermogen van 
in totaal 350 ton per jaar wordt opgebouwd, keurt de Gemengde Commissie 
ook die bepalingen van de belangrijkste tussen de gezamenlijke industri
ele ondernemingen te sluiten contracten goed die belangrijke financiële 
gevolgen kunnen hebben. 

(7) De Gemengde Commissie kan te allen tijde aan de gezamenlijke industri
ele ondernemingen richtlijnen geven ingevolge door de Commissie krachtens 
bet vijfde of zesde lid van dit Artikel genomen beslissingen; de gezamen
lijke industriële ondernemingen hebben de plicht deze richtlijnen ten 
uitvoer te leggen. 

Artikel III 

(J) (a) Met inachtneming van de bepalingen van dit Artikel, neemt een 
Overeenkomstsluitende Partij niet de exploitatie op commerciële basis 
ter band van bet gas-ultracentrifuge-procédé voor de verrijking van 
uranium of bevordert of helpt op enigerlei wijze deze exploitatie, 
dan door middel van de in Artikel I van deze Overeenkomst omschreven 
samenwerking. 

(b) De gezamenlijke industriële ondernemingen spannen zich in om te vol
doen aan alle opdrachten voor de verrijking van uranium die bij hen 
worden geplaatst door afnemers op het grondgebied van een Overeenkomst
sluitende Partij, ongeacht of het voldoen aan deze opdrachten het 
creëren van nieuwe capaciteit voor het verrijken van uranium nodig 
zou maken. De gezamenlijke industriële ondernemingen zijn verplicht 
aan deze opdrachten te voldoen, indien de betrokken Overeenkomst
sluitende Partij of lichaam op haar grondgebied ermede instemt, on
derscheidenlijk instemmen dat gedeelte van de benodigde extra finan
ciën beschikbaar te stellen dat niet door de gezamenlijke industriële 
ondernemingen en de andere Overeenkomstsluitende Partijen wordt ver
schaft. 

(2) (a) Geen der Overeenkomstsluitende Partijen neemt een nieuw programma 
voor onderzoek of ontwikkeling inzake het gas-ultracentrifuge-procédé 
ter hand ten einde dit procédé op commerciële basis te exploiteren of 
bevordert of helpt op enigerlei wijze een zodanig programma, tenzij 
dit programma in het kader van de in Artikel I van deze Overeenkomst 
omschreven samenwerking is aangeboden voor uitvoering door de daarvoor 
in aanmerking komende gezamenlijke industriële onderneming en dit 
aanbod niet binnen een termijn van 4 maanden is aanvaard. 

(b) In gevallen waarin een programma dat op deze wijze is aangeboden en 
dat niet is aanvaard, wordt uitgevoerd, mogen de resultaten daarvan 
niet door de betrokken Overeenkomstsluitende Partij worden gebruikt, 
tenzij deze zijn aangeboden voor gebruik door de daarvoor in aanmerking 
komende gezamenlijke industriële onderneming in het kader van de in 
Artikel I van de Overeenkomst omschreven samenwerking op billijke en 
redelijke voorwaarden en dat aanbod eveneens niet binnen een termijn 
van vier maanden is aanvaard. 

./. 
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{3) De Overeenkomstsluitende 'Partijen houden elkander via de Gemengde 
Commissie op de hoogte van technische en/of economische ontwikkelingen 
die de exploitatie op commerciële basis van het gas-ultracentrifuge
procédé door de gezamenlijke industriële ondernemingen in belangrijke 
mate zouden kunnen beÏnvloeden. 

Artikel IV 

{l) Ten aanzien van de in Artikel I van de Overeenkomst omschreven samen
werking, passen de Overeenkomstsluitende Partijen de bepalingen toe van 
Bijlage I bij deze Overeenkomst betreffende octrooien en andere industri
ele rechten, welke Bijlage een integrerend deel van deze Overeenkomst 
uitmaakt. 

(2) Met inachtneming van de bepalingen van dit Artikel en van Artikel III 
van deze Overeenkomst maken de Overeenkomstsluitende Partijen, tenzij 
anders is overeengekomen, geen gebruik van gegevens die hun ingevolge 
deze Overeenkomst zijn overgedragen noch delen zij deze aan iemand mede, 
behalve ten behoeve van de in Artikel I van de Overeenkomst omschreven 
samenwerking. 

Artikel V 

{J) Ten aanzien van de in Artikel I van de Overeenkomst omschreven samen
werking, passen de Overeenkomstsluitende Partijen de bepalingen toe van 
Bijlage II bij deze Overeenkomst betreffende beveiligingamaatregelen en 
rubricering, welke Bijlage een integrerend deel van deze Overeenkomst 
uitmaakt. · 

{2) Op de datum van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst treedt de 
op 4 maart 1970 te Almelo ondertekende Interim-Overeenkomst inzake be
veiligingsmaatregelen en rubricering buiten werking en worden alle gege
vens en documenten overgedragen, met inachtneming van de bepalingen daar
van, beschermd alsof zij krachtens deze Overeenkomst waren overgedragen. 

Artikel VI 

{1) De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich gezamenlijk en ieder 
voor zich te verzekeren dat gegevens, uitrusting, basismaterialen of 
bijzondere splijtbare materialen, in hun bezit ten behoeve van of als 
gevolg van de in Artikel I van deze OVereenkomst omschreven samenwerking, 
niet zullen worden gebruikt door een niet-kernwapenstaat om kernwapens 
of andere nucleaire explosiemiddelen te vervaardigen of anderszins te 
verwerven of de beschikkingsmacht over zodanige kernwapens of nucleaire 
explosiemiddelen te verkrijgen, dan wel om een niet-kernwapenstaat te 
helpen, aan te moedigen of ertoe te bet-Tegen kernwapens of andere nucle-
aire explosiemiddelen te vervaardigen of anderszins te verwerven of de 
beschikkingsmacht over zodanige kernwapens of nucleaire explosiemiddelen 
te verkrijgen. Voor de toepassing van dit lid betekent de uitdrukking 
"niet-kernwapenstaatn een Staat, daaronder begrepen elke door deze Overeen
komst gebonden Staat, die vóór 1 januari 1967 geen kernwapen of ander nucle
air explosiemiddel heeft vervaardigd en tot ontploffing heeft gebracht. 

{2) Voorts verbinden de Overeenkomstsluitende Partijen zich te verzekeren 
dat de in Artikel I van deze Overeenkomst bedoelde gezamenlijke industri
ele ondernemingen geen uranium van de voor wapens vereiste verrijkinga
graad zullen produceren voor de vervaardiging van kernwapens of andere 
nucleaire explosiemiddelen. ./. 
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Artikel VII 

(1) Ten behoeve van de verificatie van de nakoming van de in artikel VI 
van deze Overeenkomst neergelegde verbintenissen, worden geëigende pro
cedures voor veiligheidscontrole toegepast, die verenigbaar dienen te 
zijn met de internationale verplichtingen van iedere Overeenkomstslui
tende Partij. 

(2) Ingevolge het bepaalde in het eerste lid van dit Artikel worden de 
volgende procedures toegepast: 

(a) de procedures van het door de Europese Gemeenschap voor Atoomener
gie (EURATOM) ingestelde stelsel voor veiligheidscontrole en de 
maatregelen voor het afleggen van rekening en verantwoording voor 
het gebruik van materiaal en uitrusting, zoals vastgesteld door de 
Regering van het Verenigd Koninkrijk, zoals die van toepassing zijn 
op de onderscheiden grondgebieden van de Overeenkomstsluitende Par
tijen; vertegenwoordigers van de Overeenkomstsluitende Partijen en 
waar noodzakelijk van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
plegen overleg en wisselen bezoeken uit, ten einde te verzekeren 
dat zodanige procedures bevredigend en doelmatig zijn voor het doel 
van dit Artikel; 

(b) de procedures die voortvloeien uit bijkomende verplichtingen met 
betrekking tot veiligheidscontrole die bindend zijn voor een of meer 
der Overeenkomstsluitende Partijen ingevolge een overeenkomst of 
overeenkomsten gesloten met de Internationale Organisatie voor Atoom
energie; 

(c) in geval van samenwerking met of uitvoer naar andere Staten dan de 
Overeenkomstsluitende Partijen, mutatis mutandis de onder (a) en 
(b) hierboven omschreven internationale procedures. 

(3) De Gemengde Commissie treft alle voor de tenuitvoerlegging van dit 
Artikel noodzakelijke voorzieningen. 

Artikel VIII 

(1) Ieder geschil dat tussen de Overeenkomstsluitende Partijen ontstaat 
betreffende de uitlegging of toepassing van deze Overeenkomst of van 
een beslissing van de Gemengde Commissie, dan wel van maatregelen of 
regelingen die krachtens een zodanige beslissing ten uitvoer zijn ge
legd, wordt verwezen naar de Gemengde Commissie, die zal trachten tot 
een minnelijke schikking te komen. 

(2) Indien het geschil niet op deze wijze is geregeld, dan wordt het 
indien mogelijk, door de Overeenkomstsluitende Partijen geregeld. 

(3) Indien een geschil niet door de Overeenkomstsluitende Partijen is 
geregeld, dan wordt het op verzoek van een daarbij betrokken Overeenkomst
sluitende Partij voor arbitrage voorgelegd aan een Scheidsrechterlijke 
Commissie, tenzij een andere Overeenkomstsluitende Partij hiertegen om 
redenen van beveiliging bezwaar maakt. 

(4) Een zodanige Scheidsrechterlijke Commissie wordt als volgt ad hoc 
samengesteld. Ieder der bij het geschil betrokken Overeenkomstsluitende 
Partijen benoemt een lid. Indien evenwel alle drie Overeenkomstsluitende 

./. 
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Partijen bij het geschil betrokken Z1Jn en een van hen tegen de twee 
andere procedeert, dan wel twee tegen de derde, dan benoemen de twee 
Partijen wier belangen samengaan te zamen een lid. De twee aldus benoemde 
leden benoemen het derde lid, dat als voorzitter zal optreden. De leden 
van de Scheidsrechterlijke Commissie worden, met uitzondering van de 
voorzitter, benoemd binnen twee maanden, en deze laatste binnen drie 
maanden, te rekenen van de dàtum van het verzoek om arbitrage. 

(5) Indien er binnen de in het vierde lid van dit Artikel gestelde ter
mijn geen benoeming is gedaan, dan kan elke bij het geschil betrokken 
Overeenkomstsluitende Partij de President van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens verzoeken de benoeming te doen. Indien de President 
de nationaliteit van een der betrokken Overeenkomstsluitende Partijen 
bezit of indien hij om andere redenen verhinderd is de benoeming te doen, 
dan wordt deze door de Vice-President gedaan. Indien de Vice-President 
de nationaliteit van een der betrokken Overeenkomstsluitende Partijen 
bezit of indien hij eveneens om andere redenen de benoeming niet ltan 
doen, dan wordt deze gedaan door het in dienstjaren oudste lid van het 
Hof dat niet de nationaliteit van een der betrokken Overeenkomstsluitende 
Partijen bezit. 

(6) De Scheidsrechterlijke Commissie neemt, op basis van deze Overeenkomst 
en van algemeen volkenrecht, haar beslissing met meerderheid van stemmen. 
De Scheidsrechterlijke Commissie stelt haar eigen procedureregeling vast. 
Een niet bij het geschil betrokken Overeenkomstsluitende Partij kan zich 
in het geding voegen of daarin tussenkomen. 

(7) Tegen een beslissing van de Scheidsrechterlijke Commissie staat geen 
beroep open. In geval van een geschil betreffende de strekking of draag
wijdte van een zodanige beslissing, rust op de Scheidsrechterlijke Com
missie de plicht de beslissing op verzoek van een der Overeenkomstslui
tende Partijen toe te lichten. 

Artikel IX 

De Overeenltomstsluitende Partijen kunnen gezamenlijk overeenkomsten 
sluiten voor samenwerking met Europese of andere Staten of met interna
tionale organisaties. Elk voorstel voor het sluiten van een zodanige over
eenkomst wordt door de Gemengde Commissie in overweging genomen. 

Artikel X 

Deze Overeenkomst laat onverlet de verplichtingen van de Bondsrepubliek 
Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden die voortvloeien uit het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 

Artikel XI 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst alleen 
voor het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk en wat het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreft, alleen voor 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland. 

./. 
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Artikel XII 

Deze overeenkomst dient te worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging 
worden nedergelegd bij de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Deze Overeenkomst treedt in werking na de nederlegging bij de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden van de derde akte van bekrachtiging. 
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stelt de andere onderte
kenende Staten in kennis van de nederlegging van elke akte van bekrach
tiging en van de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst. 

Artikel XIII 

Iedere Overeenkomstsluitende Partij of de Gemengde Commissie kan te allen 
tijde voorstellen doen tot wijziging van deze Overeenkomst. Deze voorstel
len worden, indien zij door de Gemengde Commissie zijn goedgekeurd, door 
de Commissie aan de Overeenkomstsluitende Partijen ter aanvaarding·voor
gelegd. Elke aldus voorgelegde wijziging moet door iedere Overeenkomst
sluitende Partij schriftelijk worden aanvaard en treedt in werking 30 
dagen na ontvangst door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden van 
een schriftelijke kennisgeving van aanvaarding van alle Overeenkomstsluiten
de Partijen. De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stelt de 
andere Overeenkomstsluitende Partijen in kennis van de datum van inwerking
treding van een zodanige wijziging. 

Artikel XIV 

In geval van toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of tot een ver
drag dat voor dit Verdrag in de plaats treedt, onderwerpen de Overeenltomst
sluitende Partijen deze Overeenkomst aan een onderzoek ten einde vast te 
stellen in hoeverre wijzigingen als gevolg van deze toetreding nodig of 
wenselijk zijn. 

Artikel XY 

Nadat deze Overeenkomst tien jaar van kracht is geweest, kan iedere Over
eenkomstsluitende Partij, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
een jaar, deze Overeenkomst schriftelijk opzeggen. De Overeenkomstsluitende 
Partijen voeren onmiddellijk daarop onderhandelingen met het oog op de 
regeling van de gevolgen van een zodanige opzegging. 

Artikel XVI 

Deze Overeenkomst kan te allen tijde met eenstemmige goedkeuring van de 
Overeenkomstsluitende Partijen worden beeindigd. In dit geval wordt tussen 
hen een Protocol gesloten voor een dienovereenkomstige regeling van de 
rechten en verplichtingen, waaronder begrepen bepalingen aangaande de te 
volgen handelwijze met betrekking tot activa en passiva verband houdend 
met de samenwerking krachtens deze Overeenkomst. 

./. 
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Artikel XVII 

In het geval van opzegging van deze Overeenkomst door een Overeenkomst
sluitende Partij overeenkomstig de bepalingen van Artikel XV of in geval 
van beëindiging van deze Overeenkomst krachtens Artikel XVI, worden ge
eigende voorzieningen getroffen voor de voortzetting, in verband met 
het bepaalde in de Artikelen VI en VII, van verbintenissen en waarborgen 
en, in verband met het bepaalde in Artikel V, van maatregelen, voor de 
bescherming van gerubriceerde gegevens, documenten en apparatuur. Zolang 
deze voorzieningen nog niet zijn getroffen, blijven de Artikelen V, VI 
en VII en alle uit hoofde daarvan tot stand gekomen regelingen of toe
gepaste procedures van kracht. 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, 
deze Overeenkomst hebben ondertekend. 

GEDAAN te Almelo, de 4de maart 1970, in drie exemplaren, elk in de 
Nederlandse, de Duitse en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk 
gezaghebbend. 
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Bijlage I 

Octrooien en andere industriêle rechten. 

(I)In deze Bijlage "rordt verstaan onder: 

(a)"industriële rechten',alle rechten van industriële eigendom, 
met name octrooien,ingeschreven tekeningen en modellen, 
gebruiksmodellen en rechten op "know-how",alsmede auteursrechten 

(b) ''reeds bestaande" ,met betrekking tot industriële rechten,alle 
zodanige rechten die op de datum van inwerkingtreden van deze 
overeenkomst op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende 

Partijen of elders in het bezit zijn van of onder de beschikkings-
macht staan van de onderstaande personen of lichamen: 

(i)wat betreft het Koninkrijk der N~derlanden: 
de Nederlandse Regering,de Stichting Reactor Centrum Nederland 
en de Ultra-Centrifuge Nederland N .. V.; 

(ii)wat betreft de Bondsrepubliek Duitsland: 
de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,de Gesellachaft 
fur Kernverfahrenstechnik m.b.H,de Gesellachaft fÜr nukleare 
Verfahrenstechnik m.b.H en de Uran-Isotopentrennungsgesellschaft 

m.b.H.; 

(iii) wat betreft het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanie 

en Noord-Ierland: 

de Regering van het Verenigd Koninkrijk en de United Kingdom 
Atomie Energy Authority, 

(c)"dit gebied",de technologie van de gasultracentrifuge en de 
daarmede verwattte technologie die gebruikt kan t-1orden bij de 
verrijking van uraniun volgens het gas-ultrafuge-prodédéen bij 
de bouw van fabrieken voor de vervaardiging van gas-ultracen
trifuges en voor de verrijking. 

(2) Met inachtneming van vroeger aangegane en op de datum van 
inwerkingtreden van deze Overeenkomst nog bestaande verbintenissen, 
neemt elke Overeenkomstsluitende Partij alle in haar vermogen liggende 
n~atregelen oteneinde te verzekeren dat de in aanmerking komende 
gezamenlijke industriële onderneming een gratis niet-uitsluitende 
licentie wordt verleend voor het gebruik en de uitoefening van 
reeds bestaande en aan deze Overeenkomstsluitende Partij toebehorende 

./. 
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industri"ele rechten op dit gebied,en het recht wordt toe
gekend sublicenti.es te verlenen ten behoeve van alle werk
zaambeden opdit gebied die moeten worden verricht in het 
kader van de in Artikel I van deze Overeenkomst omschreven 
samemJerking. 

(3) Ee; Evaluatiegroep,waarin elk der Overeenkomstsluitende 
Partijen een persoon aanwijst,stelt o~ een door de Gemengde 
Commissie te bepalen tijdstip een vergelijkend onderzoek in 
naar de mate waarin de onderscheiden reeds bestaande en aan 
elke OP toebehorende industri .. ele rechten op dit gebied daad
werkelijk hebben bijgedragen tot het eerste gemeenschappelijke 
ontwerp voor een centrifugeverrijkingsfabriek,waartoe de 
gezamenlijke industri··ele ondernemingen hebben besloten.Na 
de bewijsvoering van de bezitters van deze rechten te hebben 
geboord,brengt de Evaluatiegroep verslag over haar bevindingen 
uit aan de Gemengde Commissie. 

(4) Naast haar taak ingevolge paragraaf(3) van deze Bijlage, 

stelt de Evaluatiegroep een passende royalty vast,uitgedrukt 
in een percentage van de waarde van de verrijkingsfabrieken 
die met gebruikmaking van het i.n paragraaf (3) bedoelde ontwerp 
worden gebouwd. 

(5) De Gemengde Commissie zal aan de hand van het verslag 
van de Evaluatiegroep: 

(a)een vaste termijn bepalen,te rekenen van de definitieve 
beslissing omtrent het in paragraaf (3) van deze Bijlage 
bedoelde ontwerp; 

(b)de waarde berekenen van verrijkingsinstallaties tot de 
bouw waarvan men zich binnen deze termijn vast beeft 
verbonden; en 

(c)de nodige instructies geven voor betaling door de in 
aanmerking komende gezamenlijke industriële onderneming 
aan elke OP van haar aandeel in de verschuldigde royalties, 
overeenkomstig het verslag van de Evaluatiegroep. 

e6) Alle industri··ele rechten voortvloeiend uit getntegreerde 
onderzoek- en ontwikkelingaprogramma's die worden uitgevoerd 
door de gezamenlijke industriële ondernemingen, of voortvloeiend 
uit soortgelijke programma's,in afwachting van de aanvang 
van zodanige getntegreerde programma's uitgevoerd onder au
spiciën van een der OP als onderdeel van de in artikel I van 
de Overeenkomst omschreven samenwerking,worden overgedragen 
aan de in aanmerking komende gezamenlijke industriële onderneming 
Waar nodig kunnen aanvragen voor octrooien en voor de inschrijving 
van tekeningen en modellen evenwel in eerste instantie worden 
verricht door de persoon die de uitvinding heeft gedaan of de 
tekening of het model heeft ontworpen,doch alle rechten op 
zodanige octrooien of ingeschreven tekeningen of modellen 
worden binnen zes maanden na de de datum van de aanvraag 
overgedragen aan de daarvoor in aanmerking komende industriële 
onderneming. 

(7) De betrokken gezamenlijke industriële onderneming 
verleent met betrekking tot de industriêle rechten bedoeld 
in naragraaf (6) van deze Bijlage en tot andere industriële 
rechten op dit gebied die in haar bezit zijn of onder haar 
beschikkingsmacht staan: 

.tt 

(a) gratis licentien ten behoeve van enigerlei werkzaamheid 
op dit gebied die dient te worden verricht in het kader 
van de in Artikel I van deze Overeenkomst omschreven 
samenwerking; 

T hierna af te korten als OP (samenstellers) ./. 
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(b)licenties op redelijke commerciële voorwaarden aan onder
nemingen op het grondgebied van de OP voor andere doeleinden dan 
de verrijking van uranium volgens het gas-ultracentrifugeprocêdê. 

(8) Alle industriële rechten op dit gebied voortvloeiend 
uit nieuwe nationale onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's 
welke op dit gebied met het oog op exploitatie voor commerciële 
doeleinden worden opgesteld, worden behandeld overeenkomstig 
het tweede lid van Artikel III van deze Overeenkomst. 

(9)Elke OP verzekert dat de in aanmerking komende gezamenlijke 
industriële onderneming in kennis wordt gesteld van alle aan
vragen voor octrooien of voor de inschrijving van tekeningen 
of modellen waarop het bepaalde in paragraaf (8) van deze 
Bijlage van toepassing is, en dat volledige bijzonderheden 
daaromtrent worden verstrekt. Wanneer mogelijk, dient een 
zodanige kennisgeving te worden verricht binnen de periode 
die bij internationale overeenkomst is toegestaan voor het 
indienen van verdere aanvragen met prioriteit in andere landen 
dan dat van de persoon die de betrokken uitvi.nding heeft 
gedaan of de betrokken tekening of het betrokken model heeft 
ontworpen. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, onder(d), 
van Artkel II van deze Overeenkomst, heeft de in aanmerking 
komende gezamenlijke industriële onderneming het recht zodanige 
uitvindingen of tekeningen of modellen op eigen kosten en in 
haar eigen naam te beschermen in landen waarin de persoon 
die zodanige uivindingen heeft gedaan enz. ,zulks niet doet. 

(JO) Geen der OP mag de industriële rechten van de andere OP 
of van de gezamenlijke industriële ondernemingen aanvechten of 
betwisten of op enigerlei wijze andere personen aanmoedigen 
of bijstaan deze rechten aan te vechten of te betwisten. 

(IJ) Bij de verlening van een licentie of sub-licentie op 
industriële rechten op dit gebied, welke rechten aan de OP 
toebehoren, verlange elke OP en verlangen de gezamenlijke in
dustriële ondernemingen dat de houders van deze licenties 
of sublicenties zich onthouden van het aanvechten of betwisten 
van de industriële rechten van de OP of van de gezamenlijke 
industriële ondernemingen. 

(12) De OP en de gezamenlijke industriële ondernemingen behandelen 
uit commercieel oogpunt waardevolle gegevens die voortvloeien 
deze Overeenkomst net geëigende voorzorgen en verlangen van 
alle andere personen aan wie deze gegevens kunnen worden 
medegedeeld, dat dezen soortgelijke voorzorgen in acht nemen. 

(13) De verlening door de gezamenlijke industriële ondernemingen 
van licenties of sub-licenties voor het gebruik en de uit
oefening buiten het grondgebied van de OP van de industriële 
rechten bejoeld in de paragrafen (2),(6) en (8) van deze 
Bijlage of van andere industriële rechten op dit gebied die 
in hun bezit zijn of onder hun beschikkingsmacht staan, wordt 
geregeld overeenkomstig lid (S),onder (d),van Artikel II van 
deze Overeenkomst. 
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Beveiligingsmaatregelen en rubricering 

(I) De overeenkomstsluitende Partijen nemen alle geëigende maatregelen 
ter beveiliging van gerubriceerde stukken, d.w.z. alle gerubriceerde gege
vens, bescheiden of uitrusting die tussen hen worden uitgewisseld in ver
band met de in Artikel I van deze Overeenkomst omschreven samenwerking. 

(2) De Overeenkomstsluitende Partijen nemen voorts alle geëigende maat
regelen ter beveiliging van alle stukken die kunnen voortvloeien uit de 
in Artikel I van deze Overeenkomst omschreven samenwerking en die zijn 
gerubriceerd overeenkomstig een gemeenschappelijk rubriceringsbeleid, 
zoals is voorzien in paragraaf (4) van deze Bijlage. 

(3) De Overeenkomstsluitende Partijen passen op alle zodanig gerubri
ceerde stukken de voor hun nationale gerubriceerde stukken met een over
eenkomstige rubriceringsraad geldende beveiligingsvoorschriften toe, doch 
de toegepaste voorschriften mogen in geen geval minder streng zijn dan de 
onderling overeengekomen beginselen en minimumnormen. 

(4) (a) Overeenkomstig lid (5), onder (b), van Artikel II van deze over
eenkomst bestudeert de Gemengde Commissie alle vragen verband houden
de met de rubriceringsregelingen en beveiligingamaatregelen die moeten 
worden toegepast op de in de paragrafen (I) en (2) van deze Bijlage 
bedoelde stukken. 

(b) Elke Overeenkomstsluitende Partij wijst een instantie aan die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering op haar grondgebied van zoda
nige regelingen en maatregelen overeenkomstig een gemeenschappelijk 
rubriceringsbeleid. 

(c) Indien nodig, teneinde zich te overtuigen van de bevredigende 
en doeltreffende tenuitvoerlegging van alinea (b) van deze paragraaf, 
kan de Gemengde Commissie te allen tijde bij de instanties, overeen
komstig het in die alinea bepaalde aangewezen, verslagen opvragen voor
zover zij zulks nodig acht. 

(5) (a) Gerubriceerde stukken waarop paragraaf (I) van deze Bijlage van 
toepassing is, dragen een van de rubriceringsgraden die voor de Staat 
van herkomst zijn aangegeven in paragraaf (6) van deze Bijlage. 
Bij ontvangst wordt bovendien op deze gerubriceerde stukken door of 
op gezag van de instantie van de ontvangende Staat de overeenkomsti
ge nationale rubriceringsgraad aangegeven. 
De ontvangdode Staat mag een zodanige rubriceringsgraad niet verla
gen of opheffen zonder toestemmit~ van de staat van herkomst. 

(b) De Gemengde Commissie verstrekt richtlijnen voor de toepassing 
van de onderscheiden rubriceringsgraden aangegeven in paragraaf (6) 
overeenkomstig en gemeenschappelijk rubriceringsbeleid, op stukken 
welke zijn opgesteld als resultaat van de in Artikel I van deze o
vereenkomst omschreven samenwerking. 

(6) De onderling vergelijkbare rubriceringsgraden in de zin van deze Bij
lage zijn: 
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(7) Gerubriceerde bescheiden worden van een der landen naar een ander 
overgebracht door tussenkomst van de diplomatieke koeriersdienst 
of op een andere veilige wijze die de instanties van de betrokken 
Overeenkomstsluitende Partijen kunnen overeenkomen. 

(8) (a) Toegang tot de beveiligde sectoren van gebouwen op het grond
gebied van de Overeenkomstsluitende Partijen die worden gebruikt 
voor de in Artikel I van deze Overeenkomst omschreven samenwerking 
en toegang tot gerubriceerde stukken worden aan bezoekers alleen 
verleend, indien zij in hun eigen Staat toegang hebben tot geru
briceerde stukken van dezelfde rubriceringsgraad en zij gemachtigd 
zijn door de overeenkomstig paragraaf (4) van deze Bijlage aange
wezen instantie van die Staat. 

(b) De machtiging dient schriftelijk te zijn verleend en dit geschrift 
dient vooraf te worden toegezonden aan de instantie van de te be
zoeken Staat. In dit stuk dienen de begrenzing en de duur van de 
machtiging te zijn aangegeven, alsmede de hoogste rubricerings-
sraad waartoe toegang tot gerubriceerde stukken kan worden ver-
leend. 

(c) De instantie van de te bezoeken Staat wordt vooraf van elk 
bezoek in kennis gesteld en draagt er zorg voor dat de persoon 
die gemachtigd is, onderscheidenlijk zijn toelating tot het 
betrokken gebouw te verlenen, daarvan tijdig op de hoogte wordt, 
onderscheidenlijk worden gebracht. In de kennisgeving worden de 
onderwerpen genoemd met betrekking waartoe de bezoeker toegang tot 
gerubriceerde stukken kan worden verleend. 

(9) (a) (i) Ingeval gerubriceerde stukken waarop paragraaf (1) van deze 
Bijlage van toepassing is, in de Staat waarnaar zij zijn overge
bracht, verloren gaan of, zonder dat daartoe machtiging is verleend, 
openbaar worden gemaakt, of ingeval er een redelijke verdenking 
bestaat dat openbaarmaking zonder machtiging heeft plaats gevon
den, wordt de instantie van de Staat van herkomst daarvan onver
wijld op de hoogte gebracht. 

(ii) Ingeval gerubriceerde stukken waarop paragraaf (2) van deze 
Bijlage van toepassing is, verloren gaan of, zonder dat daartoe 
machtiging is verleend, openbaar worden gemaakt, of ingeval er 
een redelijke verdenking bestaat dat openbaarmaking zonder machti
ging heeft plaatsgevonden, wordt de Gemengde Commissie daarvan 
onverwijld op de hoogte gebracht. 

(b) In alle gevallen waarop alinea (a) van deze paragraaf van toe
passing is, vallen het onderzoek of enn zodanig feit ingevolge de 
vigerende wetten en voorschriften strafbaar is, en de vervolging 
in verband met een zodanig strafbaar feit overeenkomstig haar 
binnenlandse wetgeving en interne voorschriften, volledig binnen 
de bevoegdheden van de Overeenkomstluidende Partij op wier grond
gebied het feit plaatsvond; alle andere Overeenkomstsluitende 
Partijen wordt evenwel de gelegenheid geboden de bevoegde autori
teiten van de betrokken Overeenkomstsluitende Partij alle gegevens 
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te verstrekken die samenhangen met het onderzoek en de mogelijke 
vervolging in verband met een zodanig feit. 
De Regering van de Staat van herkomst of de Gemengde Commissie, al 
naar het geval is, wordt te zijner tijd medegedeeld of een zodanige 
rechtsvervolging is ingesteld en wat de uitslag ervan is. 

(c) Gerubriceerde gegevens die ingevolge het in deze paragraaf 
bepaalde worden overgedragen, genieten dezelfde mate van beveiliging 
als alle andere gerubriceerde gegevens die op grond van deze Overeen
komst worden overgedragen. 



6. Verantwoording 

Dit rapport is samengesteld door een werkgroep van het Verbond van 
Wetenschappelijke Onderzoekers (V.W.O.) afdeling Twente. Leden 
van de werkgroep waren: 

Peter Asveld 

Gert Colenbrander 

At Hof 

Greet Veelenturf 

Ch~is Vissers 

Gerard de Vries 

Correspondentie aan het sekretariaat van de afdeling p.a. L. Vee
lenturf, Reelaan 11, Enschede. 
De UC-werkgroep Hengelo, de Tweede Kamerfraktie van de, .P.Ji.P..,,__ . . 
de N.V. KEMA te Arnhem en Prof.ir. C. van den Berg zij " wij vëër% 1~']1 
dank verschuldigd voor het verstrekken van dokumentat · , m~ ~~~ 
G.G.M. Steijlen en andere medewerksters van de niT vo --- -- t ' 
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