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Aan: Het Hoofd der Nederlandse Delegatie 

Van: Mr.H.F.Eschauzier ... . . , 
Drs.v.d.Beugel 
Minister Zijlstra 
Dr.de Vries Robles 

10 December 1356. 

De voorziening van ertsen en splijtstoffen in Euratom, 

Gedurende de laatste twee vergaderingen van de Euraton-
commissie vond een uitvoerige gedachtenwis3eling plaats over 
het onderwerp: voorziening van ert3en en splijtstoffen. 

Het uitgangspunt van het rapport Spaak is de stichting 
van een Euratom-Agentschap, dat t,b,v e de Gemeenschap belast 
dient te worden met aan- en verkopen van ertsen en splijtstof
fen. 

Aan dit Agentschap wordt binnen de gemeenschap een 
"priorité' d'achat" verleend. 

I. Omtrent de aankoopprijzen stelt het rapport Spaak 
het volgende: 

Bij de prijsvaststelling moet rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid de productie binnen de Gemeenschap (en over
zeese gebiedsdelen) uit te breiden, opdat de voorziening op 
lange termijn een groter element van zekerheid verkrijgt. Da 
Euratom-Oommissie stelt de prijzen vast, bijgestaan door een 
Comité van verbruikers en producenten. Een beroep op het Hof 
is mogelijk. De prijspolitiek dient gelieerd te zijn met de 
productie-politiek in de ruimste zin van het woord, opdat de 
landen een programma op lange termijn zullen kunnen opstellen. 

II. Omtrent de verkoopprijzen van het Agentschap stelt 
het rapport Spaak het volgende: 
a) iedere verbruiker binnen de Gemeanschap heeft 

gelijke rechten; 
b) de verkoopprijs is een mengprijs, nl. het gemiddelde 

tussen de aankoopprijzen van materialen verkregen uit 
1) de gemeenschap; 
2) derde landen; 
3) gemeenschappelijke ondernemingen. 
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III. De Duitse delegatie heeft tegenover dit 3ysteens 3teeds 
een aarzelende houding ingenomen. Ten einde deze bezwaren weg 
te nemen vond op het hoogste niveau een bilateraal gesprek 
plaats tussen de Duitse en Franse Regeringen. Het resultaat 
hiervan zou zijn, dat Duitsland het voorgestelde systeem zou 
aanvaarden met de volgende drie reserves: 
a) Ingeval er een groot verschil zou be.3taan tussen de ver
koopprijzen van het Agentschap en de prijzen waarvoor men in 
derde landen dezelfde materialen zou kunnen aanschaffen, zou 
een land van de Gemeenschap volgens een nader uit te werken 
procedure materialen uit derde landen mogen betrekken. In 
dit geval zou men moeten stellen, dat de prijzen van de Ge
meenschap "abusif" of"miszbrauchlich" zouden zijn. 

b) Ingeval van schaarste zou een land eveneens volgens een 
nader aan te geven procedure producten uit derde landen 
mogen betrekken.(Dit is de enige escape—clause, die ook in 
het rapport-Spaak wordt genoemd.) 
c) Het monopolie geldt voorlopig voor een beperkte periode. 

IV. Teneinde aan de Duitse wens enige mate tegemoet te komen, 
heeft de Nederlandse delegatie indertijd een voorstel gelanceerd 
dat inhield, dat de v-erkoopsprijzen van het Agentschap slechts 
in onbelangrijke mate boven die van derde landen zouden mogen 
uitgaan.(zie Doe.Sur.16).Dit teneinde de concurrentiepositie van 
verbruikers binnen de Gemeenschap t.o.v, die buiten de Ge
meenschap niet in gevaar te brengen. Daarbij zou het middel 
van Euratom-prijssubsidies kunnen werden gehanteerd. Lff.a.w. 
Niet de gebruikers, doch de Gemeenschap (lees: de staten) zeulen 
de hogere kosten dragen, welke inhaerent zijn aan het stimu-r 
leren van de productie binnen de Gemeenschap. Nationale subsi
dies zouden geoorloofd blijven, doch hieraan zou geen priori
teit kunnen worden ontleend. Dit voorstel v/erd echter door de ande 
re delegaties afgewezen, 
V. De volgende grote schop tegen het voorgestelde voorzie
ningssysteem kwam merkwaardig genoeg niet van Duitse, maar van 
Franse zijde. Deze delegatie maakte gebruik van de volgende zin 
uit het rapport Spaak: 
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" La priorité d'achat et l'approvisionnement exclusifs 

" par l'intermédiaire de l'organisation sont liés. 

" Ces deux principes sont valables pour tous les minerais 

" et combustibles nucléaires en tous les stades de leur 

• transformation. Sous peine de compromettre l'établissement 

" de programmes cohérents d'investissements, il ne saurait 

" cependant faire obstacle à ce que les matériaux fissiles 

" produits par transformation à l'intérieur de 1'installation 

" non commune 3oient utilisés par l'entreprise même qui les 

" produit ou par d'autres entreprises auquelles ils sont 

• destinés, du fait d'un programme lié communiqué en temps 

" utile à 1'organisation.(zie blz.115 en 117 van het rapport-

Spaak) . 

Met gebruikneming van deze zin nam de Franse delegatie 

het volgende standpunt in: 

a) Het gehele Franse nucleaire programma, te beginnen bij de 

winning van ertsen, vormt één "programme lié" 

b) Frankrijk kan op verzoek van de partnerlanden de winning van 

ertsen boven de eigen behoefte uitbreiden. Alleen dit surrl. 

(dat voorshands niet bestaat) zou ter beschikking van de Ge

meenschap komen. 

Het. was niet moeilijk dit Franse voorstel te ontzenuwen. 

Het is nimmer de bedoeling van het rapport-Spaak geweest, dat 

een geheel nationaal nucleair programma tot een "programme lié" 

zou kunnen worden verklaard. Daarnaast was het duidelijk, dat 

het Agentschap volgens het Franse systeem alleen de beschikking 

zou krijgen over de ingevoerde producten (in casu de ertsen), 

zomede de surplussen binnen de Gemeenschap. Uiteraard was echter 

het ernstigste bezwaar tegen de Fransen, dat een eventueel 

surplus van ertsen binnen enkele jaren wederom zou kunnen worden 

aangewend voor een nationaal programma, dat immers in de komen

de jaren steeds zal worden uitgebreid. In het kort kwam het 

Franse voorstel er derhalve op neer, dat de partnerlanden de 

marginale investeringen van Frankrijk biijvend zouden betalen. 
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Geschrokken door de felle reactie van de andere landen, 
diende de Franse delegatie de week daarop een nieuw voorstel 
in, dat in het kort als volgt luidt: 
a) Gedurende een korte periode (ca.7 jaar) verkrijgt Frankrijk 

het recht over zijn eigen ertsen voorzover deze nodig zijn 
voor de eigen behoeften. Dit teneinde de voortgang van het 
Franse nationale nucleaire programma 'te garanderen. 

b) Daarnaast zal worden gewerkt met een stelsel van contracten 
op lange termijn. Bij het afsluiten van deze contracten door 
de verbruiker met het Agentschap zou de verbruiker het recht 
hebben te eisen: 
1) dat de ertsen uit een bepaald land zouden moeten worden 

betrokken; het uitgangspunt is, dat men,teneinde zekerheid 
van voorziening op lange termijn te hebben, vrij moet zijn 
dit te eisen tegen een hogere prijs. 

2) dat een land zou mogen aangeven voor welk doeleinde het 
verkregen uranium zou kunnen worden aangewend(hierbij 
dient gedacht te worden aan de Franse militaire programma' 

3) de kwaliteit van de betrokken ertsen. 
De Franse delegatie stelde daarbij dat ieder land bij het 

afsluiten van contracten op lange termijn dezelfde rechten zou 
hebben, m.a.w. het zou ieder land bijv. vrij staan op gelijke 
voorwaarden als de Franse regering een contract op lange termijn 
voor het verkrijgen van Franse ertsen af te sluiten. 

Dit Franse voorstel, dat het gehele Agentschap eveneens 
op losse schroeven stelt, was niettemin belangrijk moeilijker 
aan te tasten. 
a) Het is waar, dat men niet alleen het product koopt, maar dat 

men daarnaast zal moeten stellen waarvoor men dit product 
zal aanwenden in verband met eventuele militaire gebruiken . 

b) Verwerkingsinstallaties werden opgericht op basis van een 
bepaald soort erts. Over de aan te schaffen installaties 
heeft Euratom (ook niet in het rapport Spaak) niet de geringst 
zeggingsmacht. 
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c) Het Franse voorstel heeft geen discriminerend element. 
Niettemin dient te worden vastgesteld, dat de Franse pro
positie de verantwoordelijkheid van Euratom voor de voor
ziening volledig overhevelt naar de nationale Regering. 
Ieder land kan thans door een nauwkeurige omschrijving van 
het benodigde ert3 vaststellen uit welk land de benodigde 
ertsen moeten worden verkregen. 

Geen wonder, dat de Duitse delegatie na kennisneming var-
het voorstel onmiddellijk het prijzenprcbleem centraal stelde. 
Men merkte op, dat indien een land een dergelijke veelheid van 
wensen in een contract op lange termijn vastlegde, dit land 
ook de prijs daarvoor volledig diende te betalen. Met dit 
voorstel ging de Franse delegatie accoord. Dit houdt in, dat 
de betekenis van het Agentschap wordt gereduceerd tot een louter 
intermediair lichaam, dat ten behoeve van de Euratom-landen en 
op verzoek van deze landen contracten afsluit. Het beginsel van 
de mengprijzen was daarmede eveneens van de baan. 

Geconstateerd moge derhalve worden, dat het nieuwe Franse 
voorstel aan de meest vergaande wensen van de Duitse delegatie 
tegemoet kwam. 

Nadat ter conferentie was vastgesteld, dat op deze wijze 
de betekenis van Euratom ernstig zou worden aangetast, kwamen 
de Fransen met een nieuwe propositie, die tot dusverre door de 
Duitse delegatie is afgewezen. In dit voorstel wordt het volgen
de gesteld: 
a) een land mag naast de eisen van kwaliteit en vrijheid var-

gebruik slechts de zone aangeven waarbinnen het erst moet 
worden aangekocht. In beginsel onderscheidt men drie zones: 
1) het gebied binnen Euratom; 
2) de overzeese gebiedsdelen; 
3) derde landen. 

b) Tussen de aankoopsprijzen van de producten, die alle uit 
dezelfde zone komen vindt prijsperiquatie plaats, m.a.w. 
men werkt thans met een drie-tal mengprijzen. 
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Het is met name het "beginsel van de mengprijzen, dat op 
heftige tegenstand stuitte van de Duitsers, die er steeds op 
gebrand blijven de laagste prijzen te betalen. 

Tenslotte verscheen de Italiaanse delegatie met een nieuv:, 
echter in de praktijk onhanteerbaar systeem, hetwelk als volgt 
luidt: 
a) het Agentschap publiceert de "behoeften van de Euratom-

landen; 
b) het Agentschap publiceert de offertes, welke zij heeft 

verkregen. 
c) ieder land^heeft t.a.v. deze offertes gelijke rechten, 

hetgeen inhoudt, dat een zekere mate van verdeling plaats 
moet vinden. 

De moeilijklieid van dit systeem is met name dat de be
hoeften van een bepaald land in talloze detail-behoeften uit
eenvallen, terwijl het nauwelijks is aan te nemen, dat derde 
landen bereid zullen zijn hun offertes, die ook weer aan tal 
van voorwaarden zijn verbonden, te publiceren. 

Door al deze voorstellen geraakte de Nederlandse delegatie 
allengs in een uitermate moeilijke situatie. Het is bekend, 
dat men met name in kringen van het Nederlandse bedrijfsleven 
het beginsel van een monopolie met grote aarzeling heeft aan
vaard. 

Men is tenslotte gezwicht voor het argument dat de cen
trale voorziening door middel van een Agentschap een van de 
pijlers is, waarop een supra nationaal atoom-agentschap zou 
kunnen rusten. In hoofdzaak zijn er immers maar drie factoren, 
die de samenwerking binnen Euratom wezenlijk onderscheiden van 
de samenwerking in O.E.E.G.-verband, t.w. het gemeenschappelijk 
budget, de centrale verzorging en de controle van alle onder
nemingen binnen de Gemeenschap. Indien men een of meer van deze 
pijlers ondergraaft, komt men voor de vraag te staan of het 
politieke voordeel van Euratom nog opweegt tegen de econo
mische offers, die men daarvoor moet brengen. In dit verband 
moge er op worden gewezen, dat Nederland een vergaande bila
terale overeenkomst met de Verenigde Staten heeft afgesloten, 
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die de voorziening van splijtstoffen voor Nederland voor de 
eerstkomende tien jaar heeft veilig gesteld. Daarnaast vindt 
een heohte samenwerking plaats met Engeland en Noorwegen. 

Onder deze omstandigheden heeft de Nederlandse delegatie 
het standpunt ingenomen, dat men, hij getrek aan overeenstem
ming, in arrenmoede terug diende te keren tot de tek3t van 
het rapport-Spaak, welke duidelijk is. Hiertoe is echter de 
Duitse delegatie, nadat zij van de Franse voorstellen heeft 
kennis genomen, niet meer te "bewegen. 

VI. V/anneer in de loop van de volgende week dit onderwerp 
wederom in de Euratom-Commissie ter sprake zal komen, zullen 
Italië', België en Luxemburg wellicht "bereid gevonden worden 
zich achter het laatste Franse voorstel te scharen. Te ver
wachten is, dat de Duitsers een formele teserve zullen maken. 

Alvorens in te gaan op het standpunt, dat de Nederlandse 
delegatie zou kunnen innemen, verdient het aanbeveling dit 
laatste Franse voorstel enigszins nader te analyseren. 
a) Frankrijk accepteert dat ieder land dezelfde rechten kan 

doen gelden op alle ertsen, die binnen het bereik van de 
Gemeenschap zijn; 

b) Frankrijk accepteert een mengprijs tussen Franse en Duitse 
ertsen. Tot dusverre werden in geen andere Europese landen 
ertsen aangetroffen. Verder accepteert Frankrijk een meng
prijs tussen de ertsen uit Madagaskar en die van de Congo 
en een mengprijs tussen de ertsen uit derde landen. 

c) Het Franse voorstel sluit uit, dat een Euratomland bilateraal 
met een derde land over de leveringen van ertsen onderhandelt. 

d) Tenslotte sluit het Franse voorstel uit, dat ertsen binnen 
de Gemeenschap zonder toestemming van het Agentschap worden 
geëxporteerd. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat het nieuwe Franse 
voorstel de oorspronkelijke conceptie van Euratom t.a.v. de 
ertsvoorziening x^ ernstig aantast, doch dat niettemin een 
-

x) De aan- en verkoop van splijtbaar materiaal is 
een afzonderlijk onderwerp, dat nog niet aan de 
orde is geweest. 
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zekere verantwoordelijkheid van dit Agentschap voor de voor
ziening binnen Euratom gehandnaafd blijft. 

Dit alles in aanmerking genomen, ware te overwegen, 
dat Nederland zich achter de vier eerdergenoemde delegaties 
3telt. Dit echter niet in de Euratom-Commissie, doch in een 
latere vergadering van de hoofden van de delegaties (of van 
de Ministers, indien dat uitkomt met het tijdschema). 

Dit heeft het voordeel, dat de stellig te verwachten 
' Duitse reserve tegen de Nederlandse reserve kan worden uit

gewisseld. 
VII. Inmiddels is komen vast te staan, dat het practisch uit 

gesloten moet worden geacht, dat het Euratom-verdrag vcor 
eind Januari tot stand kan worden gebracht. Geregeld moeten 
op dit ogenblik nog worden: de voorziening, de controle, de 
institutionele kwesties, het budget zomede andere financiële 
aangelegenheden, waaronder de verdelingssleutel, de gemeen
schappelijke markt in nucleaire producten, de kwestie van de 
overzeese gebiedsdelen, overeenkomsten met derde landen, en 
tenslotte het militair gebruik van Kernenergie. 

In de afgelopen .vijf maanden is slechts moeizaam over
eenstemming bereikt t.a.v. de uitwisseling van kenni3, de 
gemeenschappelijke ondernemingen, de gezondheidsbescherming 
en de investeringen. Over de tot nu toe bereikte resultaten 
zal eerstdaags een uitvoerig verslag worden rondgezonden. 
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