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5 November 1 9 5 5 .
'oor het geval dat de voorlopige conclusies van de
Commissie voor de kernenergie te Brussel (zie hief aan
KRD, no. 1 4 7 2 5 1 dd. 31 October 1 9 5 5 ; b i j l a g e , b l z . 1 6 e . v . )
in de Ministerraad i.'aandag, 7 Nobember a . s . ter sprake mochttr
komen, acht ik het n u t t i g ü het r e s u l t a a t te melden van de
besprekingen, die t i j d e n s de s l o t z i t t i n g van genoemde Com
missie op Vrijdag, 4 November j l . hebben plaats gevonden.
Het debat heeft zich v o l l e d i g geconcentreerd op het
z . g . "monopolie" t . a . v . ertsen en s p l i j t s t o f f e n (zie b i j l a g e
b r i e f WED, b l z . 1 3 » sub E ) . Het ewakke punt in de suggesties
van de Commissie was t o t dusverre, dat men geen mogelijkheid
had gevonden de leden-staten van Euratom te verplichten
de mineralen, waarover z i j de beschikking hebben (door win
ning h e t z i j in het grondgebied in Europa, h e t z i j in over
zeese gebiedsdelen), z e l f s ook maar g e d e e l t e l i j k in te brengen
in de Europese kernenergie-gemeenschap.
l)e Belgische delegatie heeft thans een belangrijke stap
gedaan, door zich bereid te verklaren de verplichting tot een
p r i o r i t e i t van levering aan Euratom te aanvaarden, uiteraard
onder de beperkingen voortvloeiende u i t de verdragen van
België met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië((Belgic
verbindt zich gedurende de jaren 1 9 5 6 en 1 9 5 7 9 0 $ van z i j n
productie af te staan aan de Combined Bevelopment Agency
(Verenigde Staten - Engeland - Canada), gedurende de jaren
1 9 5 8 - 1 9 6 0 7 5 ^ ) ) • Dit houdt in dat Euratom een voorkeursrecht
zou kunnen krijgen voor de aankoop van 10j&, r e s p e c t i e v e l i j k
2 5' van de productie in de Belgische Oongo voor de komende
5 jaren. Bovendien i s de Belgische regering in principe
bereid, zodra er geredelijke zekerheid omtrent de oprichting
van Euratom bestaat met de Verenigde Staten, c . q . Engeland
te onderhandelen over wijzigingen van haar verplichtingen in
voor Euratom gunstige z i n .
Deze toezegging van Belgische zijde i s s t e l l i g van
belang: het i s z e l f s niet onwaarschijnlijk, dat de quanta,
die aldus tet* beschikking zouden komen van Euratom practisch
voldoende zouden z i j n voor de behoefte in de eerste jaren,
(experimenteren op het gebied van zuivering c.w. zwakke v e r r i j 
king van uraanmetaal).
Bovendien w^rdt door de Belgische geste ook Frankrijk
voor de keuze gesteld althans een gedeelte van z i j n productie
regelmatig in Euratom in te brengen, fot dusverre heeft
Frankrijk zich in deze op de vlakte gehouden, onder beroep
op de eventuele noodzaak voorraden voor militaire productie
opzij te zetten, hierin l i g t een der belangrijkste inconse
quenties van het aanvankelijk door de Commissie uitgedachte
systeem (overigens min of meer voortvloeiende u i t het protocol
n r . I I I van de Accoorden van P a r i j s , zie b i j l a g e ) .
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Een nieuw geit van essentiële betekenis is ook dat de
Amerikaanse regering inmiddels heeft doen blijken bereid te
zijn aan het Congres voorstellen te doen betreffende een
zeer reëele samenwerking met Euratom (ook op het gebied van
splijtstof-leveranties), mits deze organisatie voldoende
autoriteit bezit ("of sovereign charactar"). De mondelinge
mededeling aan de Nederlandse regering, waarvan de korte"
weergave is vervat in bijlage 2, heft in belangrijke mate
de twijfel op omtrent de van de Amerikaanse regering te verwachten houding. Het is m i j bekend, dat deze verklaring in de
eerste plaats bedoeld is als een steun voor de regering der
Bondsrepubliek, die zich in grote moeilijkheden bevindt wegens
de oppositie van de Duitse industrie, die meent langs bilaterale
weg met de Verenigde Staten sneller vooruit te komen. Na
diepgaande vertrouwelijke besprekingen met de Belgische delegatie en o.a. met de Voorzitter der Oommissie, de heer Armand,
ben ik persoonlijk geleidelijk tot de conclusie gekomen, dat
- uitgaande van de bovengenoemde nieuwe ontwikkeling - een
vergaande bevoegdheid van Euratom op het gebied van de verI werking van ertsen en de leveranties van splijtstoffen aan
I de leden-staten in feite geen aanwijsbare nadelen oplevert,
mits dan ook een dergelijk "monopolie" logisch is doordacht.
Immers, de situatie van het ogenblik is, dat ook Nederland bij gebreke van de totstandkoming van Euratom volledig
afhankelijk blijft van het monopolie van de Verenigde Staten
en in mindere mate van het Verenigd Koninkrijk, ongeacht of
dit monopolie rechtstreeks zal worden uitgeoefend, of straks
wellicht door een U.N. Atomic Agency (waarin misschien nieuwe
monopolie-houders t.a.v. speciale splijtstoffen vertegenwoordigd zullen zijn, zoals b.v. India i.v.m. thorium).
De Verenigde Staten lenen uitsluitend splijtstoffen op
grond van bilaterale overeenkomsten. Het verbruikte radioactieve materiaal moet naar de Verenigde Staten worden teruggezonden, waar dan het nog bruikbare uraan en het nieuw ontstane plutonium (van militair belang!) wordt afgescheiden.
In het ontwerp voor een U.N.Atomic Agency is weliswaar verkoop aan de consumenten voorzien, doch slechts op voorwaarde
van een inspectie-recht van het agentschap.
De situatie van Euratom zal m.i. in de eerstekomende
jaren als volgt zijns
1, Er zal behoefte zijn aan ertsen, om in de loop der jaren
een eigen zuiverings- en verrijkings- industrie op gang
te brengen.
I Toezeggingen van Ï K ï g ü x a a Belgische en Franse zijde zouden zoals gezegd deze behoefte aanvankelijk vermoedelijk
grotendeels dekken.
2. ur zal in de leden-staten bepaalde behoefte bestaan aan
verrijkt materiaal, afhankelijk van de aard van de nationale programma's (voorlopig alleen research en prototypes),
1

welk materiaal in elk geval grotendeels verkregen zal moeten
worden van de grote atoom-mogendheden, in de eerste plaats

uit de Verenigde Staten.
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ïen aanzien van 2 dost zich dus de vraag voor, of
(a) de zes landen gezamenlijk een sterkere onderhandelingspositie zullen hebben tegenover de Verenigde Staten en
(b) ditzelfde eventueel mag v/orden verwacht t.a.v. een
U.N.Atomic Agenoy.
Na overweging van alle factoren, die ik veriaag te overzien, ben ik tenslotte geneigd, hierop een bevestigend antwoord
te geven. Ik ben mij daarbij van meet af aan bewust geweest
van het zeer belangrijke politieke aspect van dit vraagstuk.
Het wil raij dan ook voorkomen, dat een nadere studie van
het complex van bevoegdheden dat op dit terrein aan Euratom
zou kunnen worden gegeven, stellig gewenst is.
Aangezien de Luitse delegatie niet in staat was zich in
de slotzitting positief uit te laten, doch zich steeds beperkte
tot het maken vai nadrukkelijke reserves t.a.v. alles wat
zweemt naar "dirigisme", zal de Commissie als zodanig geen
oordeel uitspreken, doch eenvoudig de volgende passage aan
haar rapport toevoegen?
"Les experts d'an certain nombre de délégations estiment
qu'il convient, conformément à l'espiit de dessine, que les
pays de la C.Z.C.A. aillent beaucoup plas avant dans cette
direction"et crient une organisation commune de mise en
valeur des ressources nucléaires, organisation dotée,d'une
autorité réelle assurant l'unité des efforts des Etats membres
dans ce domaine.
iane ce but, ils estiment nécessaire que les iitats membres
respectent et fassent respecter les deux règles suivantesi
1. Euratom aura un droit de priorité d'acbat absolu des
minerais et combustibles nucléaires (notamment uranium et
thorium et leurs arrivés chimiques et nucléaires) pour les
usages civils;
2. les installations scientifiques et industrielles s'approvisionneront en combustibles nucléaires exclusivement par le
canal de l'organisation.
-—'
L'organisation jouissant ainsi de la disposition des
combustibles, il lui appartiendra de fournir, sans discrimination, notamment entre pays producteurs et non producteurs,
les matières premières nécessaires, ^'organisation disposant
ainsi des matières premières, soit par vente, soit par location, exercera ses pouvoirs par des voies appropriées tout
au long du processus d'utilisation."
Onder de Isr.tste zin moet worden verstaan, dat door de
Commissie aie uitgangspunt van een eventuele studie wordt
gedacht aan soortgelijke bevoegdheden als zijn neergelegd in
de Atomic r . t n i K £nergy Act van 1954 der Verenigde Staten.
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Hierdoor werd in de oorspronkelijke Atomic Energy Act van
1946 een principiële wijziging gebracht, namelijk de overgang van het beginsel van "beheersing door middel van een
monopolie" naar "beheersing door middel van regelIng".
In gevolge de nieuwe wet van 1254 wordt onderscheid
SenS

§n^r-tï}dir

1• uitgangsmateriaal (souree materiai), waaronder wordt
begrepen TTe't materiaal, waaruit speciaal kernmateriaal
kan worden vervaardigd, d.w.z. zowel uraanerts als
natuurlijk uraan en het geisolesrde element Ü 238 (en
thoriumerte etc-, analoog;»
2. bijprcducte&tgi iaal (byproduct materiai), d.w.z. radioactieve stcffsn voortgebracht bij het verbruik of de
productie; van speciaal kernmateriaal.
Uitgangsmateriaal en bijproductmateriaal kunnen
onder een A.K.0.vergunning door privé personen worden
gebruikt en in eigendom bezeten.
anderzijds,
3« speciaal kernmateriaal (special nuclear materiai),
d.w.z. plutonium, uraan verrijkt in U 235 of Ü 2 3 3 .
Dit speciaal kernmateriaal blijft steede en automatisch
!Tet uitslui t end ei ï endom van Ie?ig"ërTng.
Als slotopmerking aou ik willen zeggen, dat mijn eigen
zorgen zich geleidelijk hebben verplaatst van het terrein
van het •mononolie" naar dat van de uitwisseling van gegevens,
de industrieels eigendommen en onze overeenkomsten met derde
landen. Mier liggen m.i. nog veel voetangels en klemmen,
doch een uitweg moet m.i. redelijkerwijs te vinden zijn.
Ik kan mij voorstellen daï tegenover een scerke monopoliepositTe van Euratom, wat betreft de verstrekking van splijtbaar materiaal, zou kunnen worden gastald aen zeer spepels
regeling t.a.v. de zojuist door mij genoemde onderwerpen.
Het z.g. monopolie blijft m.i. in de eerste plaats
van politieke waarde, daarnaast ooli in zoverre als daardoor
een ruimere voorziening van ttest-üuropa kan worden verzekerd.
Juist door dit sterk politieke accent zal itan goed doen deze
zaak te bezien in het licht van het reeds door mij genoemde
protocol nr.III van de "esteuropese Unie. ïanneer men de
nadruk legt op de wens der betrokken regeringen het ongecontroleerde gebruik van splijtbaar materiaal voor militaire
doeleinden tegen te gaan, is wellicht een regeling te bej denken, waardoor vexatoire bemoeienis roet allerlei researchI en industriële ontwikkelingen word* vermeden. Ik onderschat
de moeilijkheden die ons in dit opzicht wachten niets in het
bovenstaande heb ik v.n.1. tot uiting willen brengen, dat
m.i. bevoegdheden van Huratoa cp dit gabied niet a priori
dienen te worden verworpen, doch integendeel diepgaande
bestudering verdienen, indien dé regeringen der zes landen
tot een vergaande samenwerking op het gebied van de kernenergie besluiten.
„5_
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Ik zou willen onderstrepen, dat het m . i . hier gaat
om een politiek besluit v a n zo var-gaande strekking, dat
m e n zich niet t.a.v. alle aspecten van deze zaak kan afvragen of daarmede op zichzelf ontwikkeling van de ksraenergie in -.uropa is gediend". Op dit gebied liggen nog
zoveel onzekerheden, dat hierbij evenmin tón positief ala
een negatief antwoord is te geven. In dit verhand ia interessant een artikel in "Fortune van Augustus jl., waaruit
duidelijk "blijkt voor hoeveel onzekerheden ook een land als
de Verenigde Staten zich ziet geplaatst, terwijl de technische ontwikkslir.f met grote snelheid voortgang moet vinden,
ongeacht de economische en financiële motieven, die normaliter een rol zouden spelen.
11

De onzekerheid in europa zal in de eeröte jaren hoofdzakelijk liggen op het gebied van de zuivering- en verrijking
van metalen, alsmede t.a.v. de zg.
r«processing"•
De meningon ever het practleoh nut van een diffusiei'abriek over drie of vier jaren zijn b.v. eeer verdeeld.
Den dergelijke fabriek kan alleen téêr groot (en kostbaar)
aijn, terwijl 3r twijfel bestaat of daaraan in de toekomst
behoefte bestaat.
(Den bijkomstige noeilijkheid i s , dat de r o t e atoommogendheden nog niet bereid zijn gebleken op dit gebied
gegevens te v e r s t r e k k e n ) . Men kan wei Btellea, dat ieder
isotopen-sejaratie proces op den duur bedreigd wordt 'd'oor een
veel goedkopere, maar thans nog onbekande methode. Niettemin
kan men zich niet veroorloven eenvoudig .verie^oos te blijven.
e

Hetaelfde geldt t.a.v. de "reproceasing" (b.v. extractie
van plutonium), "en rekent ermede, dat op den duur in de
praktijk grote riprocessing-fabrieksn overbodig zullen
worden. Ook hier dient dus het voor- en tegen van eigen
Europese o n d a m a ^ i n g e n te worden afgewogen.
In de komende 5 tot 10 jaar zal men in
est-Suropa
vermoedelijk nog varksren in het stadium van research en
van protot. p3c van po vrer-reao toren. oor zover ik begrijp,
zullen de a . f . *treeders* van plutonium en Ü 233 en met
name de z.g. "fast breeders" (werkend met snelle neutronen,
i.pl.v. rtt 'artroagde neutronen, zoals tot dusverre normaliter het geval is) in elk geval nog jarenlang in het
experimentele ntncUum verkeren. Dit laatste gebied is nog
sterk nét security-maatregelen omgeven, aodat van vrije
uitwisseling v n ?egevens met de V . S . en ingeland nog geen
sprake i s .
Tf

T

Misschien li^fc dus wel in de naaste toekomst het b e langrijkste arbeidsveld van Euratom in s-holing van specialisten en samen*erving t.a.v. technisch onderhoek.
Dr bestaan in Europa (ook buiten de kring der Zes) veie
plannen voor het ontwikkelen van reaearon-reaotoren. Wellicht
heeft hier coördinatie wel degelijk zxa.
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Het meest nijpende probleem is echter m.i. het gebrek
aan voldoende specialisten (waarbij de zuigkracht van de
V.S. mede dient te worden verdisconteerd!) Zelfs het Ver
enigd Koninkrijk worstelt blijkens het zo juist verschenen
"First Annual Report 1954-1955" van de U.K.Atomic Energy
Authority met dit tekort.
Op blz.1 en 2 van dit verslag valt te lezen:
"The programmes that the Authority have undertaken are closely
geared to a timetable; the principal threat to the fulfilment
of these programmes in accordance with the timetable is lack
of skilled manpower. Her Majesty's Government have never hesi
tated to furnish the money needed for buildings, plant and
equipment for the atomic energy programme; material shortages
have never been insuperable; but the difficulty of recruiting
and retaining sufficient skilled scientists, engineers and
craftsmen has been acute throughout the ten years of the pro
ject and shows no signs of becoming easier.
The Authority are in competition with industry (and notably
with sections of industry that are themselves building up
staff in order to enter the field of nuclear energy) for
staff to carry out their development programmes; and, as a
body dependent upon public funds, the Authority have not the
same freedom of manoeuvre as industry in the matter of salaries.
They are aware, of course, that the shortage of technological
skill is nationwide, and that steps are being taken to alle
viate it. They feel it essential, however, to put this sub
ject in the forefront of their report because the development
of atomic energy is unique in the variety of specialised skills
which it demands. This demand is not at present being met."
Het bovenstaande slaat mutatis mutandis in bepaalde op
zichten ook op de huidige situatie in Nederland (gevaar van
onderlinge concurrentie POM - RON - industrie). Men zal het
zelfde kunnen beweren t.a.v. de overige Westeuropese landenj
in dit perspectief behoort de aantrekkingskracht van de V.S.
te worden geplaatst, welke zal voortduren zolang de Europese
universiteiten en reactor-centra slechts mondjesmaat specia
listen kunnen voortbrengen, die bovendien noch wat practisohe
mogelijkheden, noch wat alari'éring betreft dezelfde kansen
hebben als aan gene zijde van de Atlantische Oceaan.
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