
Nota no, 2 3 5 9 ' 5 6 Hccgw/IJ 

Aan de Heer Minister-
Betreft: Voorziening van.ertsen en splijtstoffen in 

Euratomverband . 

1) Het gesprek, betreffende de concept-artikelen over de 
voorziening van ertsen en splijtstoffen in de Euratomlan
den, is deze week te Brussel afgesloten. Op grond van dit 
gesprek is het Secretariaat in staat gedurende de komende 
dagen de tekst' van het hoofdstuk "Voorziening" te redige
ren. Voor de goede orde zal deze tekst begin januari nog 
even aan de Euratom-commissie worden voorgelegd. Op 11 ja
nuari zullen de Hoofden van Delegaties zich over dit hoofd 
stuk moeten uitspreken. 

2) De Nederlandse Delegatie heeft zich gedwongen gezien 
t.'a.v. het geheel voor de voorgestelde procedure een re
serve'te maken. Andere landen hebben tegen onderdelen van 
het in het vooruitzicht gestelde systeem bedenkingen geuit 
die echter niet van principiële aard waren. 

De betekenis van het feit dat Duitsland en Frankrijk 
zich thans't.a.v. dit "piece de rësistance" bij de onder
handelingen te Brussel hebben kunnen verenigen, is uiter
aard van niet te onderschatten betekenis. Dit neemt niet 
weg dat" thans van ons land een belangrijk economisch offer 
wordt verwacht.. Het nut van wat daar op hetzelfde terrein 
tegenover staat"is daarentegen van beperkte betekenis, 

3) Alvorens'in te gaan op de inhoud van het voorgestelde 
systeem zij vermeld, dat gedurende de periode waarin over 
Euratcm werd onderhandeld een aantal factoren, die de 
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opportuniteit van de samenwerking tussen de Zes op nucleair 
gebied"mede" bepalen ingrijpend, zijn gewijzigd: 
a. Aangenomen werd dat de regering van de Verenigde Stator, 

bereid was aan de Euratomlanden - wanneer deze zich zou
den verenigen - tegen belangrijk gunstiger voorwaarden 
splijtstoffen ter beschikking te stellen, dan wanneer 
deze landen zich afzonderlijk tot de V,S. zouden wenden. 
Deze situatie is achterhaald. De politieke ontwikkeling 
in de wereld heeft de V.S . gedwongen haast te maken met 
het doen van aanbiedingen'. Het laatste wat hierover be
kend is houdt in, dat de V.S. bereid zijn reactoren te 
leveren met een langdurige gegarandeerde .voorziening van 
splijtstofmateriaal. Reeds nu worden perioden van langer 
dan 10 jaar genoemd. Er bestaan gegronde redenen voor de 
verwachting dat deze perioden zullen worden uitgestrekt 
tc~, de levensduur van een reactor. 

.Toorts is het niet uitgeslqten da;t de V.S. bereid 
zijn ~e praten over het aanleggen van "stocks" in landen 

• die hun-splijtstoffen uit de V.S. betrekken. Hiermede 
zru aar. de voorziening de grootst mogelijke mate van 
• zekerheid zijn verleend. • •, 

Ten slotte zij vermeld dat de V.S. zich ook bereid 
hebben verklaard ten behoeve, van hun afnemers de 
"reprocessing" te,verrichten. 

De enije voorwaarde .die de V.S. steeds zullen stellen 
is dat de geleverde splijtstoffen niet voor militair ge
bruik moget. worden aangewend.•Deze voorwaarde speelt 
echter voor Nederland geen rol. 
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Aangenomen werd dat de Belgische Congc tot omvangrij
ke leveringen van ertsen in staat zou zijn. De heer 
Spaak sprak in de wandelgangen tijdens de conferentie 
van Nocrdwijk over uranium-leveranties van 3000 ton per 
jaar, waarbij hij liet doorschemeren dat deze nog in 
aanzienlijke mate zouden kunnen worden-uitgebreid. 
Thans heeft de Belgische delegatie medegedeeld dat 
B e l g i ë ' tot 1 9 7 5 slechts ^00 ton uranium per jaar te-
Schikbaar zou kunnen stellen. In ditzelfde jaar zal de 
uraniumbehoefte van bijv. Nederland ten minste tot 735 
ton per jaar zijn gestegen. Dat de rijkdommen van België 
op dit gebied inderdaad niet te hoog moeten worden aan
geslagen blijkt voorts uit een bepaling van het Belgisch-
Amerikaanse Verdrag betreffende de levering van uranium-
oxyde waarin wordt gesteld dat de V.S. zich verplichten 
de afgenomen hoeveelheden terug te leveren zodra in 
België schaarste optreedt , 

De Franse voorraden blijken echter aanzienlijk gro
ter te zijn dan werd verwacht. Frankrijk is in staat 
haar preduktie die cp het ogenblik gelijk staat met 
500 ton uranium rp te' voeren tot 3000 ton in 1975- Daar
tegenover staat dat de prijs van het Franse uranium 
reeds thans twee maal zo hoog is als de Amerikaanse, Het 
enige voordeel van het beschikken over Frans uranium is 
dat men het ook voor militair gebruik mag aanwenden, 
hetgeen zoals reeds werd gezegd, voor Nederland geen rol 
speelt. Een en arder heeft er toe geleid - gezien de 
gunstige voorwaarden van Amerika - dat de bevoorrading 
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van de produktie van •uranium binnen Euraxcm in sterke 

mate een militair accent heeft gekregen-, 

c. Eveneens werd aangenomen dat het beginsel van het 

"priorité d'achat" voor alle landen een wezenlijke bete

kenis had. Frankrijk.heeft nu echter medegedeeld dat het 

tijdens de opstelling van het rapport Spaak nimmer de 

bedoeling van de Franse regering is geweest dat het 

Franse uranium ter beschikking van het monopolie zou 

kcmen.. Want, zo zegt de Franse delegatie, een priorité 

d'achat" betekent dat er ergens gekocht wordt en de 

Franse regering koopt niet, zij is eigenaresse van de 

mijnen, zrmede van de verwerkingsinstallaties, etc. 

Inmiddels spreekt men in Brussel over "option d'achat", 

waardoor de Franse ertsen wèl ter beschikking van ande

ren komen. Echter volgens een procedure, die in feite 

Frankrijk toch weer de beschikking .geeft over haar eigen 

ertsen. 

Voorts werd aangenomen dat. de Euratom-commissie iets 

te. zeggen zcu krijgen over de prijzen waartegen ertsen 

of splijtstoffen geproduceerd binnen de gemeenschap zou-^ 

den worden gekocht. Dit recht is echter.thans aan een 

ccmmissie ontzegd. Dit houdt in dat het "option d'achat" 

slechts betekent dat het Euratom-monopolie ertsen en 

splijtstoffer. uit de gemeenschap alleen maar zal kunnen 

kopen wanneer men.elders in de wereld geen hoger bod 

heeft gekregenc Immers uitdrukkelijk is bepaald dat 

wanneer het monopolie van zijn recht geen gebruik maakt 

de betrekken ;rodukten buiten de gemeenschap mogen wor

den verkocht zolang dit niet geschiedt tegen een lagere 
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prijs als waartegen aan de gemeenschap is geboden. Iede
re producent is dus vrij, voordat hij zijn produkten aan 
het monopolie aanbiedt, eerst eens te kijken wat men hen: 
elders biedt. 

d. Tenslotte zij vermeld dat Nederland onlangs een 
bilateraal verdrag met de V.S. heeft afgesloten dat de 
voorziening van alle uraniumbehoeften van ons land voor 
een periode van 10 jaar heeft veilig gesteld. 
Het belangrijkste element van het systeem, dat door de 

overige vijf lande'n te Brussel in beginsel is aanvaard, is 
het feit, dat de verantwoordelijkheid voor de voorziening 
met ertsen en splijtstoffen - in tegenstelling tot hetgeen 
in het fappcrt Spaak werd aanbevolen -" thans blijft voorbe
houden aan de nationale regeringy in plaats van aan de ge
meenschap. Wel te verstaan, deze verantwoordelijkheid ligt 
thans praktisch geheel bij de regering, die haar splijtstof
fen uit de gemeenschap zal betrekken (Frankrijk) en gedee1-
telljk bij de regeringen die hun splijtstoffen buiten de ge
meenschap betrekken. Men wenst nl. een stelsel van long term 
contracten. Indien men bij het' op te richten agentschap 
(dat alle aan- en verkoop regelt) een long term contract 
afsluit voor c.e levering van ertsen en splijtstoffen binnen 
de gemeenschap, mag men eisen dat deze produkten uit een 
bepaald land moeten worden bétrokken. Het agentschap is 
hier dus leuter en alleen intermediair. Wenst men echter 
produkten bui ter, de gemeenschap, dan mag men deze eis niet 
stellen. Het agentschap is slechts verplicht in dat land 
te kopen, dat het goedkoopste aanbiedt. Het feit, dat 
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goedkoop niet altijd met zekerheid van aflevering gepaard 
gaat, laat men onbesproken..Hierin ligt het meest principiéis 
bezwaar dat tegen het te Brussel ontworpen systeem bestaat. 
En. het is met name dit feit dat de Nederlandse delegatie 
heeft genoopt een algemene reserve uit te spreken. Dat men 
heeft geweigerd de verantwoordelijkheid voer de voorziening 
aan de gemeenschap over te dragen betekent de ondergraving 
van een van de belangrijkste pijlers van de supra-nationale 
opzet.van het Euratomverdrag. Het betekent tevens dat de 
samenwerking tussen de Zes zich in weinig zal onderscheiden jj) 

van.de samenwerking die binnen de OEES in wijder verband is 
voorzien. Nadat deze reserve is gemaakt, heeft de Nederland
se delegatie er op gewezen dat het onbillijk is een wezen
lijk verschil te maken tussen de vrijheid van handelen, die 
de regeringen genieten alnaargelang zij hun produkten binnen 
of buiten de gemeenschap wensen te betrekken. 

De achtergrond van het ontworpen systeem is, dat de Fran
se delegatie weigert haar huidige politiek op nucleair ter
rein te wijzigen. De concessies, die de Franse delegatie 
heeft gedaan betekenen, in de praktijk weinig. Zij stellen 
dat ook andere landen l^ng-torm contracten .voor het verkrij
gen van Franse ertsen kunnen afsluiten. Echter onder voor
waarde dat deze contracten tijdig worden aangemeld en dat 
voorschotten worden .gegeven opdat in Frankrijk tijdig de 
nodige investeringen kunnen werden verricht. In de praktijk 
betekent dit dat de Euratomlanden de marginale investeringen 
van Frankrijk zullen moeten bekostigen. Men mag immers niet 
uit het oog verliezen, dat de Commissie praktisch geen enkel 
zeggenschap heeft over de prijs van het Franse erts. Deze 
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wordt door de Franse Regering vastgesteld en alleen tij 
aanwijsbare fraude kan men daar iets tegen ondernemen. Dat 
de Franse Regering bereid is aan- en verkoop via het agent 
schap te laten lopen, betekent in de praktijk evenmin iets 
De, Franse Regering stelt nl. zelf het contract vast, waar
mede splijtstoffen en ertsen aan het agentschap werden ge
leverd. Zij stelt eveneens het contract vast waarmede deze 
zelfde produkten van het agentschap worden afgenomen. 

Dat men niet bereid is eenzelfde vrijheid te geven aan 
de landen, die hun produkten buiten de gemeenschap wensen 
te betrekken, is gelegen in het feit dat men (Frankrijk) 
wil voorkomen dat met name Duitsland door een breed opge
zet bilateraal verdrag (b.v. met Spanje) zich tegen een 
gunstige prijs splijtstoffen en ertsen verwerft. Dat de 
Duitse delegatie met deze regeling voorlopig akkoord is ge 
gaan, is waarschijnlijk te wijten aan een politieke in
structie die men heeft gegeven voordat men het laatste 
Franse voorstel wezenlijk had bestudeerd. 

5) Voorts vraagt Frankrijk, dat het gedurende een over
gangsperiode van 10 jaar absoluut prioriteit verkrijgt op 
het eigen erts . 

6) Thans een enkel woord over de rest van het voorzienings
systeem . 
a. ...Men gaat uit var. "égal acces". Dit stoort de Franse 

delegatie niet. Zij kan rustig stellen dat andere lan
den, mits men de hoge prijs betaalt en voor financiert, 
ook contracten voor de afleveringen van Franse ertsen 
kan afsluiten. 
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Men geeft aan het rvp te richten agentschap een 
"option d'achat" waarvan echter, gezien het gemis aan 
prijsbevcegdheden, het enige reé'ele nut is, dat pro
ducenten binnen de gemeenschap niet aan derde landen 
tegen een lagere prijs mogen verkopen dan binnen de ge
meenschap is geboden. 

Men wil dat de gemeenschap financiële steun kan ver
lenen üan de ertsprospectie binnen de zes landen. Deze 
prospectie komt echter in de eerste plaats ten goede 
aan landen, die op grond van militaire overwegingen hun 
ertsen uit de gemeenschap willen betrekken. 

Het agentschap mag aanbevelingen richten aan de lan* 
den op het gebied van de ertsprospectie , Worden die 
niet cpgevolgd, dan wordt men uitgesloten van het 
"ëgal acces" „ Dit om België te dwingen met alle gegevens 
omtrent de Congo op tafel te komen» (Het uitgesloten 
worden van het "égal acces" zou overigens wel eens eer
der een escape clause kunnen betekenen om aan de onaan
trekkelijke bevoorrading via het agentschap te ontko
men) . 

Men gaat uit van een verdeling van contracten wan
neer de vraag naar precies dezelfde contracten groter 
is dan het aanbod. In de praktijk zal dit op grote prak
tische moeilijkheden stuiten. 

Wanneer de vraag groter is dan het aanbod gaat de 
voorkeur uit naar hen die long-term contracten wilden 
afsluiten (Frankrijk is bereid voor eeuwig long-term 
contracten af te sluiten voor het verkrijgen van Franse 
ertsen) . 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2848



Men gaat uit van het bestaan van een "programme lié". 

Dit wil zeggen splijtstoffen vervaardigd binnen onderne

mingen moeten ter beschikking blijven van andere onder

nemingen die door een "programme lié" met elkaar zijn 

verbonden (Frankrijk deelde in een ander stadium al 

eens mede dat het gehele Franse nucleaire programma één 

"programme lié" vormt) . Ten aanzien van dit punt hebben 

ook andere landen om goedkeuring door de Commissie ge

vraagd. 

Wanneer'het agentschap "prix abusifs" vraagt, mag men 

direct buiten de gemeenschap kopen via een bepaalde pro

cedure . Het agentschap is "echter louter intermediair en 

kan dus moeilijk een "prix abusif" vragen. 

De prijsvorming binnen gemeenschap is volkomen vrij 

(zegt men en men vergeet dat de Franse Regering haar 

prijs vast kan stellen) . Perequatie is niet toegestaan 

zónder toestemming van de geïnteresseerde. De enige in

vloed van het agentschap op de prijzen is gelegen in de 

volgende zin: "Toutefois sont interdites les pratiques 

de prix qui auraient pour objet exclusif d'assurer à 

certains utilisateurs une position de monopole en fraude 

au principe de l'égal accès". 

Te zelfder tijd zegt men dat het agentschap de winsten 

van de producent en consument niet mag controleren. 

Tenslotte wil men aan het kapitaal van het agentschap 

producenten en consumenten laten deelnemen die op grond 

daarvan enige invloed moeten krijgen. Frankrijk is op 

het ogenblik het enige grote consumenten- en producenten-

land . 
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27 december 1956. 

S - l1 -1?62 -50 -12 - ' 56 

1. .De over ige punten van het s t e l s e l mogen op. d i t ogen

b l i k onbesproken worden g e l a t e n . Z i j z i j n van minder 

p r i n c i p i ë l e b e t e k e n i s . . 

CONCLUSIE. 

Bes tuder ing van het voorz ieningsprobleem, waarvan in 

het voorgaande de hoofdpunten z i j n b e l i c h t , l e i d t t o t geen 

andere g e \ o l g t r e k k i n g dan dat h i e r i n zeer wezen l i jke mate 

afgeweken i s van het rapport Spaak. Aanvaarding van d i t 

s t e l s e l betekent dat Nederland een groot gedeelte- van z i j n 

h a n d e l i n g s v r i j h e i d p r i j s g e e f t zonder dat daar r e ë e l e voor

de len tegenover s t a an , a f g e z i e n van de eventuele p o l i t i e k e 

w i n s t , waarachter ech te r ook een vraagteken moet worden ge

z e t . Wanneer men ech t e r de r e a l i t e i t i n het oog houdt en 

i n aanmerking neemt dat d i t systeem in b e g i n s e l door de 

over ige v i j f landen i s aanvaard wordt he t d u i d e l i j k dat het 

m o e i l i j k z a l z i j n i n d i t systeem nog wezen l i jke verande

r ingen aan te brengen, t e n z i j andere d e l e g a t i e s op het 

l a a t s t e ogenbl ik op hun ingenomen -standpunt terugkomen.. 

DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE 
BUITENLANDSE ECONOMISCHE BE-TREKKINGEN 
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