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HOOFDSTUK I DEZE NOTA EN ZIJN BEPERKINGEN 

De bezinningsgroep energiebeleid heeft het voorstel bestu
deerd om op commerciële schaal de Almelo uranium in loon
dienst te gaan verrijken. 

Deze nota gaat in op de overwegingen die aan dit voorstel 
zijn basis geven: 

de ontwikkeling van de verrijkingsmarkt 
zijn commerciële perspectieven en 
de ontwikkeling van de arbeidsmarkt (in Twente). 

De groep meent dat degene die in loon verrijkt en eventueel 
bovendien zijn kennis daarvan exporteert mede verantwoorde
lijkheid draagt voor het lot van het nucleaire afval en de 
proliferatie van militair aan te wenden kennis . 

Voor een deel van de groep zou derhalve een meningsvorming 
over deze zaken vooraf moeten gaan aan een beslissing over 
Almelo . Het andere deel meent dat, niettegenstaande onze 
medeverantwoordelijkheid in deze zaken , de beslissing over 
Almelo nu op grond van bovenstaande sociaal- economische 
overwegingen is te nemen, mits de bereidheid blijft bestaan 
bij te sturen indien de .Nederlandse medeverantwoordelijk
heid voor verderstrekkende gevolgen in de knel zouden komen . 

Om deze reden beperkt deze nota zich tot de sociaal-econo
mische overwegingen van het voorstel. 
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HET OFFICIELE STANDPUNT 
(Zitting 1974-1975 van de 
Tweede Kamer} 

Het laatst gepubliceerde officiële standpunt over het ultra
centrifugeproject (afgekort UC} , voorafgaande aan het voor
stel van dit moment om uit te breiden tot commerciële schaal , 
is te vinden in de Energienota van Minister Lubbers (blz. 
138-139). 

Daarin wordt het volgende gesteld : 

1 . Het UC-project is in beginsel interessant om 

a. Nederland onafhankelijk te maken ten aanzien van 
zijn verrijkingscapaciteit en 

b . ons land nieuwe industriële impulsen te geven 

Wij tekenen aan dat in het voorliggende regeringsvoor
stel nog slechts het tweede argument naar voren komt. 
Het is in onze ogen ook niet reëel naar een onafhanke
lijke positie voor ons land ten aanzien van verrijking 
te streven (zie ook 4. 1). 

2. Alhoewel de opbrengstprijzen voor verrijkingsarbeid 
sterk stijgen, heeft de verbetering van de techniek nog 
niet tot een verlaging van de kostpiijs geleid om op te 
wegen tegen de sterk stijgende investeringslasten. 

Wij merken daarbij op dat sinds de Energienota werd 
neergeschreven de nieuwe technologiën nóg in ontwikke
ling zijn en zeker niet voor het begin van de jaren 80 
tot serie-produktie (van de nieuwe tollen} kunnen lei
den. Ook al zijn de ontwikkelaars daarover - als altijd -
"niet pessimistisch", een investeringsbeslissing nu zou 
men naar ons oordeel moeten nemen op basis van bewezen 
technologische kennis op dit moment, ook al verwacht 
men daarin nog verbeteringen. 

3. Voortzetting van het project is alléén zinvol, indien 
het project commercieel gemaakt kan vlorden, dat wil 
zeggen dat het commerciële risico in beginsel door het 
bedrijfsleven gedragen zal moeten worden . Zou deze be
reidheid bij het bedrijfsleven ontbreken , dan ontvalt 
hiermee een belangrijke grondslag aan dit project. 

We herinneren eraan dat dit inmiddels is gebeurd, 
doordat Shell, Philips, DSM , VMF en RSV niet bereid 
blijken met een commerciële opzet mee te gaan. 
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4. De regering zal een aantal politieke aspecten die aan 
het project verbonden zijn veilig stellen zoals de non
proliferatie en de samenwerking met Eurodif {de Franse 
verrijkingsfabriek) . 

Wij menen dat er sinds dit werd neergeschreven geen we
zenlijke veranderingen op deze beide punten werden ge
maakt . Nederland bezit het formele vetorecht voor leve
ringen uit de verrijkingsfabriek , maar toont zich niet 
bereid daarmee haar medeverantwoordelijkheid ten aan
zien van de proliferatie waar te maken {bijv. leverin
gen aan landen die het non- proliferatieverdrag niet 
willen tekenen zoals Brazilië) . 

5 . Ter ver~ezenlijking van een kernenergiemonopolie, 
waarin de staat een beslissende stem heeft, dient in 
het wettelijk kader een orgaan te worden opgericht. 
Die oprichting zou reeds kunnen plaatsvinden, vooruit
lopend op de aangeduide wetswijziging {Energienota, 
blz. 135) . 

Wij constateren dat de Regering deze aanzet tot een 
door haar gewenste bestuurlijke en juridische structuur 
voor kernenergiebedrijvigheid in ons land nog niet heeft 
gemaakt. 

6 . Een algemene energieraad {AER) zal de minister advise
ren ten aanzien van het beleid, de publieke discussie 
over het energiebeleid in banen leiden en alle adviezen 
afkomstig van de verschillende adviesraden op elkaar 
afstemmen {Energienota , blz. 78 ) . 

Wij constateren dat een voorlopige AER inmiddels is op
gericht , maar geen van de haar toebedeelde taken ten 
aanzien van dit voorstel heeft verricht. 

Conclusie 

Van alle voorwaarden, die de Regering in '74-75 zelf in de 
Energienota stelde zowel ten aanzien van het UC- project als 
ten aanzien van de beleidsvoorbereiding van haar (kern)ener
giepolitiek , is in het investeringsvoorstel ' 76 voor een 
commerciële verrijkingsfabriek vrijwel niets meer terug te 
vinden. 

Overeind staat daarvan slechts de begrijpelijke wens om im
pulsen tot industriële ontwikke l ing te geven , ook al zijn 
daaraan nu de volgende voorwaarden ontvallen, die in de 
Energienota nog als onontkoombaar werden gezien : 
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het bedrijfsleven moest mee bliJven doen en 
de nieuwe, sterk kostprijsverlagende technologie moest 
zich bewezen hebben en beschikbaar zijn 

Evenals bij het besluit over deelname aan de Super- Fenix 
krijgt de groep hier de indruk dat er wel de 1ntentie voor 
een geïntegreerd energiebeleid is (de Energienota} , maar 
dat de deelbeslissingen toch geïmproviseerd en ad- hoc wor
den genomen . 
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HET VOORSTEL TOT Cill~ERCIELE 
VERRIJKING (1976) 

Gezien de conclusie van het voorgaande, waaruit bl1jkt dat 
de Regering haar beleidsvoornemen van ruim een jaar gele
den drastisch heeft aangepast, is het te begrijpen dat het 
huidige voorstel zich baseert op slechts drie aspecten: 
de marktontwikkeling, de commerciële perspectieven van loon
verrijking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Dat leidt 
tot ons volgend commentaar. 

3 . 1 De markt voor uraanverrijking 

In 1974 vreesden we dat er in 1987 op jaarbasis een 
gat zou zijn van meer dan 40.000 5on SWU ' s tussen 
vraag en aanbod van verrijkingscapaciteit in de wester
se wereld. In 1975 voorzagen we in 1987 een gat van 
20.000 ton en in 1976 van ruim 10.000 ton c 

Nu kan men over zulke prognoses strijden. De belang
rijke conclusie hieruit heeft echter niet te rnaken met 
de grootte van het gat, maar met de trend in deze voor
spellingen. Deze trend zegt: er komt een nieuwe markt 
in de tweede helft van de 80-er jaren en het aanbod 
past zich nu reeds daarbij aan o In dat opz1cht doet 
ons land er-goed aan zich nu de vraag over wèl of niet 
investeren te stellen. 

Wij menen uit de trend van deze voorspellingen dat in 
1987 vraag en aanbod in de westerse wereld in even
wicht komen bij ongeveer 40.000 ton SWU per jaar. Het 
regeringsvoorstel houdt het op ongeveer 50.000 ton SWU 
per jaar . 

Genomen investeringsbeslissingen 1n de VS en in Frank
rijk zullen in 1982 reeds leiden tot een jaarcapaciteit 
van 38 . 500 ton SWU, terwijl er plannen liggen in de 
westerse wereld voor een verdere uitbreiding met 
17 . 000 ton SWU per jaar met 1985 als streefdatum. Een 
deel daarvan wordt nàtuurlijk geïnstalleerd biJ de 
leveranciers van het uranium . Daarnaast l1jkt de USSR 
bereid verngkt uraan naar het westen te exporteren . 

Derhalve is er het gevaar nu, in tegenstelling tot het 
oordeel in 1974, van een overcapaciteit op de westerse 
verrijkingsmarkt na medio 1985 . Dit gevaar wordt ver
sterkt· door de aanvankelijke extra vraag, welke samen
hangt met het feit dat elke nieuwe kernreactor eerst 
geheel gevuld moet worden . 
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Een overcapaciteit zou dramat~sche gevolgen hebben, 
doordat het merendeel van de verrijkingsinstallac~es 
het komend decennium volgens het gasd~ffers~eproces 
zal werken ~ Dat proces moet om techn~sch-econornische 
redenen volcontinu op vrijwel volle capaciteit werken, 
zelfs als dat zou betekenen dat de overproductie cegen 
(sub-)rnarginale prijzen verkocht zou moeten worden 
Alléên de leverancier van uranium, die tevens verr~j
ker is, kan zich daartegen teweer stellen 

Om deze reden komt het ons als irreëel voor er mee te 
rekenen dat onze loonverr~jking afzet zou kunnen vin
den buiten de partnerlanden Duitsland, Engeland en 
Nederland . 

De marktontwikkeling in de partnerlanden heeft zeer 
onzekere elementen . De drie landen werken met zeer 
verschillende energiescenario s~ In Engeland is het 
kernenergieprogramma sterk gereduceerd, terwiJl er een 
verschuiving is in het bele~d naar een snellere exploi
tatie van fossiele brandstof uit het cont~nentaal plat 
ten koste van kernenergie ~ In ons land moet de beslis
sing over het kernenergieprogramma tot 1990 nog worden 
genomen, maar een toenemend opt~rnisrne over onze reser
ves aan aardgas en over aardolie (ook d~e van ons con
tinentaal plat) rnaken met een lagere prognose voor de 
groei in het energieverbru~k deze zaak minder urgent 
Nieuwe officiële plannen zullen naar ons oordeel met 
niet meer dan één te installeren kernreactor tot 1985 
rekening houden. Alleen onze Duitse partner heeft (nog) 
een term kernenergieprogramma. 

Derhalve is de marktanalyse van het voorstel geredu
ceerd tot de vraag of wiJ voor West-Du~tsland in loon
dienst kunnen en willen verrijken Daar ligt het groot
ste en het meest zeker te rnaken deel van de markt 

Ons inziens is dit alleen te overwegen ~nd~en het be
staande contract tussen de partners wordt aangepast, 
en wel op de volgende punten . West-Du~tsland zal de 
benutting van de voorgenomen capac~te~t ~n Almelo 
voor een aanzienlijk deel moeten garanderen . Nu ~s 
West-Duitsland contractueel veij zelf verr~jkingsca
paciteit te bouwen als Almelo een capacite~t van 600 
ton SWU per jaar heeft bereikt West-Duitsland zal 
bereid moeten z~Jn ~n al zijn reeds gesloten en nog 
te sluiten afnamecontracten een afnarneverpl~chting 

. op te nemen, zodat de gezamenlijke ondernern~ng van 
de partners (Urenco) niet èn het r~sico draagt dat de 
afname wordt uitgesteld ên hec r~sico, als ze op ver
tragingen anticipeert, n~et te kunnen voldoen aan een 
contractueel toch verplichte lever~ng. 
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West-Duitsland zal moeten accepteren dat "renegotation" 
niet gebaseerd kan zijn op een vergelijking met een 
aanbod tegen "dump"-prijzen . Onze partners zouden 
voorts moeten aanvaarden dat de medeverantwoordelijk
heid van de loonverrijker ten aanzien van de prolife
ratie contractueel duidelijker inhoud krijgt, dat wil 
zeggen geen export van know-how naar landen die het 
NPV niet hebben ondertekend. 

Tenslotte kan de prijsontwikkeling van de verschillen
de primaire energiedragers de marktontwikkeling ver
storen, vooral indien aardolie door breuken in het 
kartel relatief goedkoper zou -vrorden De kans daarop 
achten we niet groot . 

3 2 Conclusie marktontwikkeling voor verrijking 

Er is voor onze loonverrijking geen markt bu1ten de 
partnerlanden, Nederland, Engeland en Duitsland 

In feite kunnen we voor loonverrijking in Almelo 
alleen maar met de markt ten behoeve van West-Duits
land rekenen . 

Het probleem is de afzet op deze markt veilig te stel
len Het Urenco-contract is duidel1jk 1n het voordeel 
van de Duitse afnemers. Het contract d1ent z indien we 
voortgaan, te worden aangepast, en wel met name ten 
aanzien van Duitse garanties voor afname en de "rene
gotation"-clausule. 

3.3 De commerciële perspectieven voor uraanverrijking 

De Minister van E . Z stelt dat een nieuwe act1viteit 
verantwoord is indien deze minstens een rendement van 
20% (voor belasting) kan behalen en dat het investe
ringsvoorstel daar·aan voldoet 

Daarbij zijn twee gegevens van belang Ten eerste de 
marge die de loonverrijker denkt te kunnen maken op 
zijn totale productie en wat daarvan overbliJft na 
aftrek van al zijn kosten . Ten tweede het totale 
geïnvesteerde kapitaal ·in apparaten, gebouwen en 
voorraden . 

Een moeilijkheid hierbij 1s om dit te beoordelen voor 
een investering die tussen nu en 1985 moet worden ge
daan om na 1986 een commerciële fabriek te hebben . 
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Inflatie en aflossing van een aanz1enlijke lening com
pliceren dit beeld verder . 

Derhalve vereenvoudigen we het beeld eerst door - ten 
behoeve van dit verslag - te doen of de fabriek nu 
reeds in Almelo staat (zonder schulden) en de markt 
er nu reeds is We rekenen dus ook in guldens van nu . 

De fabriek vertegenwoordigt dan volgens het voorstel 
niet wat men aan kostenbesparingen ten gunste van 
technologische verbeteringen tegen 1980 verwacht, een 
waarde van ongeveer f 500 millioen (gelijk aan de 
f 750 millioen in lopende reken1ng uit het voorstel) . 
Met de nodige werkvoorraden is het geinvesteerd kapi
taal dan f 550 millioen. De nu bekende technologie 
leidt echter tot een veel duurdere fabriek; er is een 
voorschot genomen op een verwachtte technische ontwik
keling . · 

De opbrengst van de productie 1s f 200 millioen. De 
kosten van de productie zijn f 50 m1llioen voor ope
ratiën (600 man, geen R en D) èn nogmaals f 50 millioen 
voor afschrijvingen# dus totaal f 100 millioen . Er res
teert dus f 100 millioen als rente op de investering 
van f 550 millioen . Dus het rendement is ongeveer de 
20%, waarvan het voorstel spreekt 

Dit beeld , dat de Regering en de direct1e van Urenco 
voor ogen staat, is in onze ogen wel het meest gun
stige beeld dat men kan schilderen en wel om de vol
gende redenen: 

1 . Is de nieuwe techno·logie niet op tijd gereed en 
moet men wel bouwen volgens de huid1ge technologie 
vanwege contractuele verplichtingen (en die z1jn 
er reeds) of valt de nieuwe technologie niet veel 
goedkoper uit# dan zakt het rendement duideli~ 
beneden de normale bankrente van 10% , 

2 . Een zo groot mogeliJk deel van het kapitaal zal op 
de open geldmarkt tegen normale bankrente worden 
geleend en zakt het rendement op het totaal vermogen 
daaronder~ dan zit de loonverriJker zelf snel in de 
rode cijfers . Het is duidelijk dat, 1ndien de inves
tering er met overheidstoestemming en -flnanciering 
eenmaal staat , de overheid terwille van de continu
iteit van het bedrijf eigenliJk het r1sico van de 
verliezen van de loonverrljker draagt 

3 Het uitgangspunt is dat de gehele productie d1rect 
is af te zetten tegen hoge marges Uit onze markt
analyse blijkt dat deze zekerheid er geenszins 1s . 
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Bovendien zou de "renegotiation"-clausule in de 
contracten ook tot verlagingen van de contractprijs 
kunnen leiden e 

4 o Vertragingen in de afroep van leveringen volgens 
"requirement"-contracten kunnen de gehele rentabi
liteit fnuiken o (Het voorstel houdt slechts reke
ning met een vertraging van 1 à 1 , 5 jaar . De prak
tijk is eerder 4 jaren vertraging) o 

5 ~ Het project legt een groot beslag op de financie
ringsruimte, die ons land voor nieuwe activiteiten 
heeft . 

Nu staat de fabriek er nog niet , zoals we in het voor
gaande eenvoudigheidshalve aannamen o Tussen nu en 
1985 moeten we de investeringen doen die pas tussen 
1986 en 1996 (de levensduur van de installatie) rente 
zullen gaan opbrengen o Bovendien loopt er nog een de
monstratiefase, die zijn eigen kosten meebrengt . 

De financiering van de opbouw van de fabriek betekent 
een renteverlies van ongeveer f 250 millioen . Om dit 
te dekken en de demonstratiefase te betalen stelt de 
overheid voor f 350 millioen (of f 500 millioen in lo
pende rekening) à fonds perdu in het project te steken . 
Dat zou moeten gebeuren via drie wegen: de nog niet 
aangenomen wet op de investeringsrekening (WIR), een 
ontwikkelingscrediet voor commerciële activiteiten 
(IPR) en een subsidie van de demonstratiefase . 

Maatschappelijk is de investering dus f 900 millioen 
(550 + 350) en is het rendement volgens het voorstel 
11% , Waar het voorstel spreekt van 20% rendement geldt 
dit voor het gezichtspunt van Urenco , nadat de drie 
soorten overheidssubsidies door haar zijn geincasseerdo 
Dat zou ons inziens aanvaardbaar kunnen zijn, indien 
de zekerheid op dit resultaat voldoende groot zou zijn 
en er voldoende voordelen zouden staan tegenover de 
totale subsidie van f 350 millioen. 

De eerste vraag is dus : hoe zeker zijn de in het voor
stel genoemde commerciële vooruitzichten? 

Naar ons oordeel neemt het voorstel een te groot voor
schot op de nieuwe technologie (G3- en 4M-tollen) , zo
wel ten aanzien van het op tijd beschikbaar komen daar
van als ten aanzien van de prijs . Wij menen dat daar
door de fabriek 40% duurder zal worden dan het voor
stel voorziet . 
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Naar ·ons inzicht worden de vertragingen in de afname 
van de productie ongeveer twee jaren meer dan waarmee 
het voorstel rekent, zonder dat er de mogelijkheid is 
om noemenswaard het bouwprogramma daarop te laten an
ticiperen . 

Dat betekent, indien dat wat wel geproduceerd wordt 
tegen de voorgestelde hoge marges kan worden verkocht, 
een rendement voor Urencovan 12,5% en een maatschap
pelijk rendement van 8,5% (voor belasting) 

De grote vraag is dan natuurlijk of de voorgestelde 
hoge marges voor de loonverrijker reëel z1jn op deze 
politiek bepaalde markt (zie onze marktanalyse) . Zou 
de gemiddelde ·marge op · de productie 10% lager uitvallen 
dan voorzien, dan zou het Urenco rendement dalen tot 
10% en het maatschappelijk rendement tot 7% (voor be
lasting) 

Over dit laatste risico is verder weinig zinnigs te 
zeggen " We spreken over de markt tussen 1986 en 1996 . 
Wel is duidelijk dat de kasstroom van Urenco tot 1985 
tot een hoog negatief bedrag zal oplopen om bij een 
rendement van 10% (voor belasting) tussen 1986 en 
1996 uiteindelijk op nul uit te komen . Het is duide
lijk dat de industrie voor zulk een avontuur niets 
voelt . 

De tweede vraag: welke voordelen mogen we verwach ten 
van een totale subsidie door de staat van f 350 milli
oen in dit project, bespreken we in het volgende onder 
perspectief voor de werkgelegenheid " 

3 c 4 Conclusie ten aanzien van het commerciële perspectief 

Het voorgestelde rendement voor de commerciële opera
tie van 20% is veel te gunstig. Het zal 12 à 13% 
(voor belasting) zijn . 

Tot 1985 loopt de kasstroom voor de commerciële opera
tie op tot een hoog negatief bedrag . Bij een rendement 
van 10% zal de kasstroom in 1996 juist op nul uitkomen. 

Vallen de afzet of de verrijkingsmarge tussen 1986 en 
1996 enigszins tegen ten opzichte van de hoge ver
wachtingen van het voorstel, dan is het rendement van 
de loonverrijking snel lager dan 10% en dus de kas
stroom aan het eind in 1996 nog steeds negatief . 

Financiert de loonverrijker zijn operatie voor een zo 
groot mogelijk deel met geld gebeurd op de open markt , 
dan is er een groot risico voor een laag rendement op 
het overig de~l van z1jn kapitaal 
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Kortom, commercieel is dit plan r~skant en speculatief o 
Op zijn best is de commerciële propositie te zien als 
een speculatieve investering die na 20 jaren waarschijn
lijk net is terugverdiend, met niet te kwant~ficeren 
kansen op zowel aanzienlijke tegenvallers als meevallers . 
Het voorstel rekent vooral op de meevallers 

3 5 De perspectieven voor de ontwikkeling van de arbe~ds
markt 

Gezien de conclusies over onze markt voor verrijk~ng 
(geen reëele mogelijkheden tot afzetgroei buiten de 
partnerlanden) en gezien de conclusies over het commer
ciële perspectief voor onze loonverrijking (een specu
latieve investering met een matig rendement op eigen 
kapitaal), is in onze ogen de merite van het voorstel 
teruggebracht tot de volgende vraag: stimuleert een 
injectie van f 350 millioen door de overheid voldoende 
de werkgelegenheid? 

Daarbij behoeven. we niet te kijken naar de arbe~ds 
plaatsen bij Urenco zelf c Dat zijn er nu 550 en dat 
zullen er uiteindelijk in het voorstel 600 zijn, z~j 
het andere . In wezen subsidiëren we een zeer kap~taal
intensieve industrie (f 1 , 5 millioen per arbeidsplaats) 
en niet een arbeidsintensieve industrie . 

De waarde van het voorstel zou moeten liggen in de 
aard en de omvang van de arbeid in de toelever~ngs
bedrij ven, met name in de· toelevering van centrifuges . 

Van de totale investering van f 500 m~llioen wordt vol
gens het contraçt met de partners een deel buiten ons 
lans aanbesteed en wel de helft van de bestellingen 
van de scheidingsfabriek (exclusief de centrifuges)" 
Echter de centrifugefabriek zal op haar beurt weer 
ongeveer de helft van haar toeleveringen ~n het buiten
land bestellen . 

Als schatting onzerz~JdS resulteert dat van de inves
tering ongeveer f 350 millioen in ons land wordt aan
besteed, overeenkomend met 500 manjaren aan arbe~d 
Het voorstel spreekt van 2000 à 2500 arbe~dsplaatsen, 
inclusief de 600 in de eigenlijke verrijk~ngsfabriek , 
Dus 1400 à 1900 arbeidsplaatsen in het voorstel z~jn 
tijdelijk en komen overeen met 5000 manjaren aan aL
beid . De kosten daarvan zijn f 350 millioen of 
f ?O aOOO,-- per manjaar. Met andere woorden de volle 
productie van een manjaar aan arbeid worden gesubs~
dieerd . 
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Dat zou zinvol kunnen Zl)n, indien de aard van deze 
arbeid tot structurele verbeteringen in de industriële 
positie van ons land zou leiden 

Nu gaat slechts hoogstens één derde (1500 manjaren, 
t 100 rnillioen) naar de fabricage van precisie-appara
ten (centrifuges) en het project-management, be1de ac
tiviteiten van een bijzonder karakter waarvan men 
structurele verbeteringen mag verwachten . De rest gaat 
in heel normale toeleverings-, installatie- en bouwac
tiviteiten . 

Dit leidt ons tot de tweede ,kernvraaq van het hele 
voorstel: is de industrie voor precisie- apparatuur 
nadat we haar op deze dure wijze 1500 manjaren hebben 
laten oefenen op bijzonde~e kwaliteitsbeheersing, het 
gebruik van bijzondere materialen, geavanceerd project
management en het met precisie werken b1j hoge toeren
tallen in staat daarmee zelf een commerciële fellow-up 
te verzorgen? Daar hebben wij geen zicht op . Dat zou 
die industrie eerst zelf moeten duidelijk maken . Met 
wat we nu weten van de vage verhalen over "spiu- off " 
van deze activiteit kunnen we niet uit de voeten . 

Zou ze dan niet duidelijk kunnen maken, dan is de voor
genomen investering beter te doen in apparaten die rna
ken dat centrale verwarmingsinstallaties of auto's 
energetisch zuiniger zijn, in bedrijven of in stimule
ringsmaatregelen om tot industriële warmte-krachtkoppe
ling te komen dan wel in een gecombineerde electrici
teitsopwekking en wijkverwarming, zoals de EEG en het 
International Energy Agency ook voorstellen . 

Zulk een ombuiging van het beleid zou natuurlijk niet 
zonder frictie op de arbeidsmarkt gaan . Ten eerste zou 
het de 550 arbeidsplaatsen bij Urenee op de tocht zet
ten . Ten tweede neemt dit tijd voordat het effect op 
de arbeidsmarkt teweeg brengt . 

Bovendien heeft Urenee met goedvinden van de overheid 
(onder minachting van de Kamer, gezièn de aanvaarde 
motie Oele) voor de productie van de voorgenomen capa
citeitsuitbreiding reeds contractuele verplichtingen 
aangegaan, die bij een ombuiging van het beleid afge
kocht zouden moeten worden . 

3 . 6 Conclusie ten aanzien van werkgelegenheidsperspectief 

Het voorstel leidt niet tot meer vaste arbeidsplaatsen 
dan er nu reeds zijn (600 , tot 1996) . Wel leidt het 
tot ongeveer 5000 manjaren aan werk bij toeleverings - , 
installatie- en bouwbedrijven . 
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Twee-derde deel van dit werk is conventioneel, êên
derde omvat de fabricage van precisie-apparatuur en 
het project-management, beide meer geavanceerde act1-
viteiten in de betrokken bedrijfstakken 

Het is niet duidelijk wat deze bedrijfstakken, na 
deze tijdelijke injectie van kwaliteitswerk, Met hun 
nieuwe bekwaamheden commercieel kunnen gaan doen o Er 
wordt te vaag over "spiu- off" gesproken, gez1en de 
zeer grote en zeer riskante investering waar het hier 
om gaat 
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HOOFDSTUK 4 ALGEMENE CONCLUSIES 

De samenvatting van de conclusies die in het voorgaande 
zijn bereikt ten aanzien van de verrijkingsmarkt, de com
merciële mogelijkheden voor loonverrijking en de werkgele
genheid vallen in tweeën uiteen: de commerciële toekomst
mogelijkheden voor een verrijkingsfabriek en de impulsen 
die daarvan uit kunnen gaan voor een structurele verbete
ring van de werkgelegenheid . Deze nota beperkt zich tot deze 
sociaal-economische aspecten, alhoewel een deel van ons ook 
argumenten voor hun standpunt ontleent aan andere overwegin
gen zoals bijv. het proliferatieprobleem. 

4 . 1 Conclusies ten aanzien van commerciële loonverrijking 
in ons land 

Er ZlJn geen perspectieven voor een marktontwikkeling 
buiten de partnerlanden . In feite gaat het slechts om 
loonverrijking ten behoeve van West- Duitsland. Het 
bestaande contract is duidelijk in het voordeel van de 
Duitse afnemers en dient daarom op een aantal punten 
herziening (zie 3 . 1 en 3 . 2) . 

Het voorgestelde rendement voor commerciële loonver
rijking van 20%(voor belasting) is veel te gunstig . 
Het komt eerder bij 10% (voor belasting) • Als gevolg 
daarvan zal de kasstroom van de onderneming via een 
sterk negatieve positie in 1985 omstreeks 1996 op vrij 
wel nul uitkomen . Er zijn niet te schatten kansen op 
betere marges en risico's voor lagere marges voor de 
loonverrijker . Kortom, commercieel is de investering 
zeer speculatief . Uiteindelijk is de meest waarschijn
lijke uitkomst dat er geen netto vergoeding staat 
tegenover dit grote ondernemersrisico . Dit is des te 
ernstiger naarmate de loonverrijker een groter deel 
van zijn investering op de open markt leent tegen nor
male rente (zie 3 . 3 en 3 . 4) . 

Terwille van het commercieel perspectief van de loon
verrijking op zich is het voor onze overheid niet zin
vol een totale subsidie van f 350 millioen (in geld 
van vandaag) te overwegen, zoals het voorstel voorziet , 
zeker niet zolang èn het samenwerkings èn de leverings
contracten zo in het voordeel van Duitsland zijn , 
Op basis van de criteria die de overheid zelf aan het 
UC- project stelde in de Energienota (zie 2), zou ze 
met de gegevens van het voorstel ook tot deze conclu
sie moeten komen, zoals de industrie ook deed . 
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Andere overwegingen zouden dus de doorslag moeten ge
ven, indien men kiest toch aan deze riskante , wat 
speculatieve onderneming te investeren. 
Het stimuleren van een structurele verbeterlng van de 
industrie voor precisie- apparatuur zou één van die 
overwegingen kunnen zijn . 

4 . 2 Conclusies ten aanzien van werkgelegenheid 

Het investeringsvoorstel leidt niet tot meer vaste ar -
beidsplaatsen dan er nu reeds in het verrijkingswerk 
zijn (600). Het behoudt deze wel . 

Bovendien geeft het voorstel ongeveer 5000 manjaren 
aan werk bij toeleverings- , installatie- en bouwbe
drijven . Slechts één derde daarvan omvat niet- conven
tioneel werk (centrifuge-fabricage , project- management). 
Naast de risico ' s van het verrijkingsproject zelf, 
zijn de kosten daarvoor een staatssubsidie van f 350 
millioen à fonds perdu voor het totale project . 

Het is vaag wat de spiu- off daarvan is. De betreffen
de bedrijfstak zou dat eerst moeten verduidelijken, 
want er zijn zinvolle alternatieven voor de besteding 
van zulk een subsidie (zie 3 . 5 en 3 . 6) . 

4 . 3 Slotconclusie 

Nog afgezien van fundamentele bezwaren die een deel 
van de bezinningsgroep tegen de voorgestelde investe
ring heeft, komt de gehele groep op basis van zijn za
kelijke analyse tot de conclusie dat het voorstel : 

niet leidt tot de conclusie dat loonverrijking in 
ons land met onze pastuers rendabel is, zeker niet 
zolang het samenwerkings- en de leveringscontracten 
z6 in het voordeel van de Duitse deelname en van de 
Duitse afnemers is; het is een riskante, want spe
culatieve investering die in feite het Duitse ener
gieprogramma subsidieert en 

niet overtuigt dat de risico's verbonden aan loon
verrijking (bij de te voorziene matige rendementen 
daarop) en het offer van een subsidie van f 350 mil
lioen daarvoor, leidend tot het handhaven van 600 
arbeidsplaatsen en tot tijdelijk werk voor 5000 man
jaren (waarvan twee- derde conventloneel werk) opwe
gen tegen de vage, niet onderbouwde verwachting dat 
daarmee de industrie voor precisie- apparaten inder
daad zijn concurrentiepositie in de naaste toekomst 
zal verstevigen; zolang dit niet zekerd~ kzor dt kac . 
het voorstel slechts leiden tot een tij~ètifk~~l l~ .. J~ 
ving van de werkgelegenheid in Twente e ~~ ~ 

grotere frustratie daarna . 

11
~~~!;~~ 
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