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?GTO->fcZ. 133163 

DE EUEATOM-PLANNEN TEN AANZIEN VAN DE VOORBEREIDING VAN 
ESN ISOTOPEN-SCUEIDINGSPABRIEK . 

1. Op een vergadering van 12 december j.1. besloot liet 
Comité van Experts inzake Atoomenergie een werkjroen in 
te stellen onder voorzitterschap van de Pran3man 
Goldschmidt, Deze werkgroep werd belast met het uitwerken 
van een advies over de opportuniteit van de constructie 
van een Europese uranium-scheidingsfabriek en daarvoor 
nadere gegevens te verzamelen. Professor Dr.J.H.de Boer 
werd aangezocht de leiding op zich te nemen van de Neder
landse delegatie. Professor ï>r. A.H.vY.Aten Jr, woonde 
de vergaderingen van de werkgroep voor Nederland bij. 

In Nederland vonden onder leiding van Prof.de Boer enkele 
besprekingen plaats over de wetenschappelijke zijde van 
het vraagstuk, waarbij behalve Prof.Aten, ook Dr.J.J.Went 

% en de Heer G.'.V.Bendien aanwezig waren. Be aanbeveling van 
de werkgroep kwam tot stand met de medewerking van Prof. 
Aten. 

2. De werkgroep heeft zich in de eerste plaats bezig gehou
den met de rol, die ü-235 in de periode 1960/1975 in 
Europa zal spelen. Hierbij is de werkgroep er zich steeds 
van bewust geweest, dat de snelle vooruitgang van de tech
niek het zeer moeilijk maakt voorspellingen te doen. Af
gezien van de waarde welke plutonium in de reactorontwik
keling speelt en zal blijven spelen, kwam men tot de con
clusie, dat er voor Europa behoefte bestaat aan hoeveel
heden U-235* welke de oprichting van eon schcidingsfa-
briek waarschijnlijk zuilen wettigen. Hen schat, dat een 
dergelijke fabriek 500 ton natuurlijk uranium per jaar 
zou moeten verwerken. 

In haar besprekingen heeft de werkgroep de vraag openge
laten waar een dergelijke scheidingsfabz-iek zou moeten 

^ worden gevestigd, aangezien deze plaats o.m. wordt be
paald door het grote electrische vermogen (_+ 300 SEV) dat 
daarvoor benodigd zou zijn. 

Hot alternatief, namelijk het in Europees verband berei
den van plutonium, werd speciaal door Frankrijk niet ge
heel verworpen, doch men was het erover eens, dat metal
lurgisch en chemisch het .verken met plutonium nog veel 
moeilijkheden geeft, terwijl bovendien plutonium ( of 
U-233) veel vergiftiger is aan U -235. 

3« De werkgroep nam kennis van het feit, dat in de diverse 
landen onderzoekingen worden verriclit met betrekking tot 
verschillende methoden tot het verrijken van natuurlijk 
uranium. Deze onderzoekingen dienen zeker nog 1 tot ff 
jaar te worden voortgezet, alvorens men de resultaten 
daarvan op hun juiste waarde kan beoordelen. Op basis 
van deze gegevens ontwikkelde zich in de loop der dis
cussies een Frans en een Duits voorstel voor de behande
ling van het vraagstuk in de naaste toekomst. 
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Eet ?ranse voorstel komt er op neer, dat een gemeens cha-ope— 
lijk fonds wordt gecre'éo-rd vour Let doen van onderzoekingen 
in de diverse landen. De onderzoekingen worden oi-gedragen 
en .'gecoördineerd door een comité" van vertegenwoordigers 
(beslissingen unaniem of bij quorum). Iedere deelnemer, van 
re ;ering of particuliere industrie, blijft eigenaar van 
zijn octrooien, doch verplicht zich licenties te verlenen 
aan alle andere participanten. 
Het Duitse voorstel hetwelk hiertegenover werd gesteld, 
kmm erop neer, dat Sten geen gemeenschappelijk fonds in
stelt, dat een coxaniS3i~- slechts onderzoekingen coördineert 
welke door ieder lid afzonderlijk worden gefinancierd, dat 
slechts die onderzoekingen welke uiteindelijk worden ge
bruikt, worden vergoedt dat voor uitvindingen redelijk ge-
honoreerde licenties worden afgegeven en dat nen ovsr de 

^ onderzoekingen en hun resultaten openhartige mededelingen 
doet aan een comité. 
Van Italiaanse zijde werd nog oen voorstel ingediend dat 
het Franse voorstel op sommige punten stringenter zou na";- --•••« 
Tijdens de laatste vergadering op 12 januari werd tenslotte 
een Duits compromis aanvaard als een voor alle landen ac
ceptabele eerste stap, welke nodig was voor de oprichting 
van een sckeidingsfabriek. Hen ging er daarbij van uit, dat 
het Duitse voorstel, gezien de urgentie, het snelste uit
voerbaar was en noodzakolijke samenwerking en coördinatie 
in eerste instantie bevredigend regelde. 

4. Ket Duitse compromis-voorstel kan als volgt worden samen
gevat: 
A. Er -wordt een Studie-Syndicaat opgericht om voorberei
dingen te treffen voor de oprichting van een "Europese schei» 
dingsfabriek. Leden van ket Syndicaat zijn ds verschillende 

) landen, die eveneens de particuliere industrieën vertegen
woordigen, die het verlangen hebben aan een se eidingsfa-
briek deel te nemen. 
B. Een van de organen va.u het Syndicaat is een permanente 
commissie waarnaar ieder land 1 gedelegeerde afvaardigt 
(eventueel vergezeld va.; experts). 
C. De verschillende staten-lecen delen de coirmissie de 
stand van zaken mede van de onderzoekingen, enz. in hun 
landen. 
D. De staten-leden en de industrieën die zij vertegen
woordigen, verklaren zich bereid aan de "Société", die te 
zijner tijd zal worden Oj foriekt, tegen een geëigende ver
goeding onhorroepbaar niet-exelusieve licenties af ts geven 
voor die uitvindingen, welke voor patenterin: in aanmer
king komen. 
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E. De honorering van deze licenties wordt van geval tot 
geval in overleg net het Syndicaat vastgesteld.^Voorzien 
wordt in een arbitrageclausule. 
P. De commissie van het Studie-Syndicaat heeft als taak 
zich op de hoogte te houden van de mogelijkheden voor de 
uitwerking van het scheidingsproees welke in de diverse lan
den naar voren komen, alsmede een gezamenlijk plan uit te 
werken voor de noodzakelijk gedachte werkzaamheden. Dit ver
eist goedkeuring net gekwalificeerde meerderheid. Sodoende 
wordt coördinatie verzekerd. 
De werkzaamheden 'die nog niet zijn aangevangen, worden door 
de commissie verdeeld over de diverse onderzoekingsinstitu
ten, welke daarvoor in aanmerking komen. Die verdeling moet 
eveneens net gekwalificeerde meerderheid worden goedgekeurd. 
In elk geval moet het land, waaraan een bepaald onderzoek 
wordt opgedragen, daarmede accoord gaan. 
G. De commissie zal de datum vaststellen waarop het oppor
tuun wordt geoordeeld de constitutie op te stellen voor oen 
organisatie van de scheidingsfabriek. 
H. De toekomstige organisatie zal de schadeloosstelling 
vaststellen voor de technische onderzoekingen van de diverse 
landen, welke zij zal gebruiken en die niet zijn gepaten
teerd. Voorzien wordt hierbij in een arbitrageclausule. 
Het Duitse compromis-voorstel vermeldt voorts nog de moge
lijkheid dat, indien de werkzaamheden van het Studie-Syndi
caat te zijner tijd de instelling van een gemeenschappelijk 
fond3 noodzakelijk maken, een dergelijk fond3 zou kunnen 
worden gekoppeld aan hetzij een nieuwe organisatie welke dan 
het initiatief voor de financiering van vereiste onderzoekin. 
gen zou kunnen nemen, hetzij aan de voor de oprichting van 
een scheidingsfabriek noodzakelijke organisatie. 
De leden van de werkgroep hebben op zich genomen op aanvaar
ding van de aanbeveling van de werkgroep bij de nationale 
competente autoriteiten aan te dringen, Sij achten besluit
vorming urgent. 
Op 6 februari komt de werkgroep bijeen om van de eventuele 
principiSle bereidheid van de nationale competente autori
teiten kennis te nomen. 
Gezien ook de Franse en Duitse bereidheid in ieder geval sa
men te werken in een Duropese Scheidingsfabriek, of de ande
re landen dit doen of niet, is te verwachten dat deze landen 
op 6 februari hun prlaeipiéle bereidheid bevestigen. Voor 
Nederland zijn aan aanvaarding geen financiële offers te ver
wachten. De werkzaamheden van het Studie—Syndicaat kosten 
niets. Wel zou Nederland bereid moeten zijn het Syndicaat 
volledig op de hoogte te houden van de onderzoekingen inzake 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2847



scheiding, welke alhier plaatsvinden. Van deze onderzoe
kingen werd de werkgroep reeds summier mededelingen gedaan 
Het betreft hier een ultra-centrifuge-sethode van Prof. 
Kistemaker, die het F. 0.22.-laboratorium voor massaspectro-
grafie leidt, Medewerking van Je P.O.II, (en niet van, het 
H.C.N.) in doze lijkt dus een vereiste. De gehele materie 
"behoort trouwens eerder bij de P.O.II. In een later sta
dium waro evenwel de Wetenschappelijke Adviesraad van het 
HCH op de hoogte te houden. Prof.de Boer, Prof.Aten en 
Dr.Went zijn ti-ouwens lid van de Eaad. De financiering der 
onderzoekingen die Ilederland krijgt opgedragen, zal ver
moedelijk door de 3*.O.K. moeten geschieden, of door sub-
3idieverh03ing van T.I7.Ü. aan de F.0.1!., of door extra 
subsidie, al of niet vi:. het K.C.H., te verlenen. 
Haar het voorhout, kan ove^i.;;euo met de aanbeveling worden ingestemd. Op een later tijdstip zal eerst moeten worden 
bepaald of Nederland bereid is aan een scheidin^sfalriek 
doel te nemen. 
Volledigheidshalve kan nog worden vermeld, dat het Franse 
voorstel tot direkte oprichting van een gemeenschappelijk 
fonds, voor de Nederlandse experts niet aanvaardbaar was 
op de wetenschappelijke overweging, dat als onderzoekingen 
uit een schijnbaar onuitputtelijk fonds worden gefinan
cierd, deze kostbaarder dan noodzakelijk worden en in de 
praktijk minder resultaat blijken te boeken. 

27 januari 1356. 
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