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UCN en het Verdrag 
van Almelo· 
"Almelo" vormt een merkwaardige sle.utel in de 
(internationale) atoomwereld. In de UC~fabriek 
~ordt uranium verrijkt voor westerse kerncen
trales; dit uranium wordt als volkomen "neu
traal" behandeld, terwijl de leveranciers/af
nemers bestaan uit maatschappijen die in di
verse landen de heersende onderdrUkking ver
sterken. En tenslotte speelt Almelo een rol 
in de ontwikkeling van de pakistaans• bo~. De 
verspreiding van k~rnwapens lijkt vrij een
voudig. 
De fabriek te Almelo verrijkt uranium voor 
vreedzaam gebruik, Dit geschiedt in interna
tionaal verband, wat geregeld is in het Ver
drag van Almelo,. 

Kerncentrales 'draaien' op splijtstofstaven, welke be
staan uit zogeheten "verrijkt" uranium. Het natuurlijk 
uraniUII'i, zoals dat gewonnen wordt in uraniummijnen, 
bevat onvoldoentle splijtbaar materiaal: 99,3 % is on
splijtbaar U-235, en 01 7% is splijbaar u-235. Voor 
gebruik in kerncentrales is het noodzakelijk dat het 
gehalte splijtbaar materiaal wordt verhoogd tot 3%. 
Dit verhogen heet in de wandeling "verrijken". 

Uranium-verrijking werd voor het eerst toegepast in 
de Verenigde Staten, tijdens de iie Wereldoorlog. Het 
uranium werd zelfs tot 90% verrijkt, voor de eerste 
atoombommen. Hieruit blijkt nu al de smalle grens 
tussen vreedzaam en wreedzaam gebruik van verrijkt ura
nium. 
Er bestaan 4 verrijkingsmethodes: de gasdiffusie (in 
Ver. Staten, Sovjet Unie, Frankrijk), de centrifige 
(Nederland, Engeland), het j.et-nozzle procêdê (in ont
wikkeling in Duitsland en Zuid Afrika) en het laser-
procêd' (o.a in Israêl en bij Exxon in ontwikkeling). 
Wij bekijken hier alleen het 'nederlandse' proc4dé, 
het ultra-centrifuge projekt. 
Bij ultra-centrifuge wordt natuurlijk uranium vermengd 
met fluor., waarbij een gasmengsel (UF-6) ontstaat. Dit 
gasmengsel bestaat uit rijk en ~ uranium, dat in een 
sneldraaiénde trommel (centrifuge) wordt gescheiden 
doordat het arme uranium tegen de wand wordt geslingerd, 
terwijl het rijke uranium, dat lichter is, in het mid
den blijft hangen. Dit rijke uranium wordt afgezogen, 
en in een volgende centrifuge nogmaals bewerkt. Na 15 
behandelingen is het uranium tot 3% vex-rijkt, en dan 
geschikt voor splijting. Dit verrijkingaproces kan ge
makkelijk worden doorgevoerd totdat een verrijking van 
90% is bereikt. Uraniumverrijking is daarom een belang
rijke schakel in de spli~stofcyclus, en tevens de 
sleutel voor de aanmaak van kerbom-materiaal .• 

Het Ultra-centrifuge procédé (UC) is een nederlandse 
uitvinding, me.t prof. dr J. Kistemaker als geestelijk 
vader. In de jaren '50 ontwikkelde het FOM (Fundamen
teel Onderzoek der Materie) i.n samenwerking met Werk-



spoor in het geheim een nieuwe methode voor "massa
scheiding". Elders in de wereld stortte men zich op de 
gasdiffusie. De klub wordt uitgebreid met het RCN (Re
actor Centrum Nederland) en TNO, terwijl het Ministerie 
van Ekonomische Zaken het projekt financiert. In de ja
ren '60, als de vooruitzichten aantrekkelijk worden, 
komt het bedrijfsleven binnen: Sheli Kernenergie NV, 
Philips, Staatsmijnen (nu: DSM), VMF, RSV, RCN en de 
Staat (Ekonomische Zaken) richten een nieuwe onderne
ming op: NV UltraCentrifuge Nederland, kortweg u.c.N. 
Er worden kontakten gelegd met Engeland en West-Duits
land, mede omdat Frankrijk aandringt op een. gemeen
schappelijk europees gas-diffusieprojekt (om onafhan
kelijker te worden van de Verenigdè Staten) • Toch be
sluiten engeisen en duitsers met de nederlanders in 
zee te gaan, op het juiste moment. UcN dreigt namelijk 
vast te draaien, wegens geldgebrek, en de twee andere 
landen (met voldoende geld) krijgea de besch~kking over 
een nieuw proc~d~ dat opeens aantrekkelijker (en goed
koper) blijkt dan de andere methodes. 
De nieuwe samenwerking wordt "URENCO" gedoopt (Uranium 
Enrichment Corporation, Uraniumverrijkings firma), en 
in Capenhurst (Engeland) en Almelo worden installaties 
voor proeffabrieken gebouwd voor respektievelijk 15 en 
45 ton ·"scheidingsarbeid" per jaar. 
In 1976 komen twee grotere installaties. in bedrijf, 
die samen 200 ton per jaar kunnen leveren. 
Urenco timmert fiks aan de weg, en sluit enorme kon
trakten af voordat de fabriek ook maar goed draait. 
Bovendien gebeurt dit voornamelijk in de industriële 
sfeer, zonder dat parlementen er enige weet van hebben. 
De grote 'kater' komt in 1976, als blijkt dat West
Duitsland al een jaar rondloopt met een miljarden-order, 
afgesloten met Brazilië. Duitsland gaat 8 kerncentrales, 
een verrijkingsfabriek, brandstofstavenfabriek en een 
opwerkingsfabriek leveren. De eerste startlading voor 
braziliaanse kerncentrales (800 ton verrijkt uranium) 
zal door Urenco worden geleverd. De almelose fabriek 
moet fors worden uitgebreid. Deze beslissing moet door 
regering en parlement worden goedgekeurd, hetgeen ook 
zal gebeuren in 1978. Het zoveelste voldongen feit in 
de geschiedenis van de atoom-energie. 
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Kistemakers visie 
vraag: U zei net, dat de 
nederlandse politici 
Almelo klunsig hebben 
behandeld. U bedoelt dus 
dat dat contract met 
Brazilië nooit afgeslo
ten had mogen worden? 
Kistemaker:"Ik denk niet 
dat Urenco daar iets aan 
toe of af had kunnen 
doen. Want dit contract 
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is niet door Urenee af
gesloten. Dit contract 
is afgesloten door •••• 
wel, ik weet niet pre
cies •• maar door de duit
se grootindustrie, waar 
Urenee een pootje van is. 
Maar een feit is, helaas, 
dat in dat contract, •• 
daar staat die ellendige 
opwerkingsfabriek is. 
En die mag je niet leve
ren. Dat is inunoreel." 

uit: VPRO-tv-programma 
"Bomen" (9/4/1978) 

verdrag 
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In 1982 zal het eerste verrijkte materiaal naar Bra
zilie worden gezonden. De West-duitse atoomindustrie 
krij.gt haar zin, en Brazilië beschikt straks over de 
totale splijtstofcyclus. 

URENCO heeft nog een zusje, CENTEC. De firma CENTEC 
(CENtrifugenTEChnik m.b.B.)vervaardigt de trommels 
voor het proces. 
Alle drie landen bezitten 33,3% van alle aandelen. 

om de overeenkomst tussen de industriele ondernemingen 
afdoende te regelen, en juist en vooral om de prolife
ratie aspekten in goede banen te leiden, sluiten de 
regeringen van West-Duitsland, Groot-Britannië/Noord 
Ierland en Nederland in 1970 een verdrag. Dat gebeurt 
op 4 maart 1970. Bet nederlandse parlement keurt de 
zaak goed op 29 april 1971 (Tractatenblad 1970, nr.40), 
en het verdrag treedt officieel in werking aas ook 
Groot-Britannië (als laatste) de overeenkomst ratifi
ceert. Dat gebeurt op 19 juli 1971. 
Volgens art. 15 is de duur van het Verdrag 10 jaar, 
wat betekent dat het op 19 juli 1981 afloopt. Vanaf 
deze datum kan elke partij de OVereenkomst schrifte
lijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn 
van één jaar. 
Dit gegeven is uitermate belangrijk, aangezien Neder
land nu stappen kan ondernemen om het verdrag op te 
blazen. De feiten uit de laatste vijf jaar geven alle 
aanleiding om tot de konklusie te komen dat Urenco 
én de onderlingse onderneming~ het nbn-proliferatie 
beleid her en der doorkruisen door de levering van 
uranium aan bedenkelijke staten, en door het "weg
lekken" van technologie en kennis naar derde wereld-. 
landen die het Non-proliferatie verdrag niet (willen) 
ondertekenen. Bovendien zou sluiting van Almelo de 
ontwikkeling van vreedzame kernenergie de pas af
snijden, hetgeen voor de westduitse atoomindustrie 
een gevoelige klap zou betekenen. 
Bet staat zonder twijfel vast dat West-Duitsland dit 
Verdrag gebruikt als dekmantel. Duitsland is in feite 
afhankelijk van Almelo, en de UCN, aangezien dit land 
bij de toetreding tot de NAVO (in 1954) te horen kreeg 
dat zij geen atoomwapens op haar grondgebied mag fa
briceren. 
Vasthouden aan "Almelo" betekent dat Nederland voort
durend onder de voet wordt gelopen door Duitsland. 
Het tegenargument, wat vaak wordt aangehaald, luidt 
als volgt: als Nederland het verdrag opzegt, gaat 
Duitsland op eigen grondgebied gewoon verder. Ze heb
ben nu voldoende technologie (via Urenco), voldoende 
klanten (eigen land en Brazilië) ••• en zelfs de plaats 
is al bekend: Gronau. Tijdens de nederlandse moeilijk
heden rond de uitbreiding van Almelo dreigt West-Duits
land al regelmatig met eigen verrijkingsinstallaties, 
net over de nederlandse grens. 
Een ander argument om het verdrag op te zeggen ligt 
in het feit dat Urenee uranium verrijkt, dat afkomstig 
is van Namibië. West-duitse ondernemingen exploiteren 
in dit door Zuid Afrika bezette gebied,de enorme ura
niumvoorraden. Onderdrukking en apartheid staan in 
dienst van (westerse) commerc.iele belangen ••• en Neder
land verricht hiervoor hand-en-span-diensten. 



Almelo als speelbal 
Zoals al eerder aangegeven, vervult ~lmelo 
een sleutelrol in de (internationale) atoom
wereld. Deze sleutelrol lijkt eerder op een 
gewillige speelbal, aangezien Almelo wordt 
gebruikt voor politieke en commerciële be
lang.en. 

West-Duitsland, een van de Almelo-partners, sluit een 
gigantie.s kontrakt met de Braziliaanse Atoomenergie
maatschappij, Nuclebras. Dit kontrakt omvat de leve
ring van de totale splijtstofcyclus, waarmee Brazilie 
zichzelf in staat stelt een eigen kernmacht op te 
bouwen. Buurland Argentinië is reeds ver gevorderd met 
een eigen atoomcyclus, geleverd door Amerika. 
Beide landen zijn niet elkaars vrienden en de kans is 
groot dàt in de toekomst de heerschappij over Zuid Ame
rika afgedwongen kan worden met het grootste atoom -
wapen. 
West-Duitsland kan tevreden zijn: de betaling van deze 
order geschiedt door middel van 20% van het uranium, 
dat in de braziiiaanse bodem ligt opgeslagen. Op deze 
manier.verzekert Duitsland zich van een forse hoeveel
heid brandstof voor haar eigen atoomprogramma. 
Deze handelwijze druist volledig in tegen de gedachte 
(van onder andere het Verdrag van Almelo) om de ver
spreiding van. nukleair materiaal en kennis aan banden 
te leggen. De Verenigde Staten spelen een belangrijke 
rol in deze politiek: tot voor 1975 waren zij er niet 
vies van om nukleaire installaties te verkopen aan 
alle~lei landen (Argentinië, Zuid-Korea). Met de komst 
van Carter wordt het beleid gewijzigd, aangezien de 
proliferatie gevaarlijke vormen begint aan te nemen. 
Voor de west-duitse atoomindustrie geen probleem. 
Voor Urenco al evenmin. En het nederlandse parlement, 
dat over de·noodzàkelijke uitbreiding van de UC de
batteert, gaat akkoord met een vage belofte dat er 
te zijner tij in Brazilië een internationaal opslag
regiem wordt gevormd, waar Brazilië de uitgewerkte 
splijtstof zal opslaan. Almelo wordt op deze manier 
misbruikt door de industrie. Ovèrigens heeft Brazilië 
al sinds 1964 een (militair) regiem. 

West-Duitsland betrekt haar uranium uit het buiten~ 
land: Canada, Verenigde Staten en Zuid-Afrika zijn 
de toeleveringslanden •. Zuid-Afrika is een "geval 
apart", omdat het uranium afkomstig is uit Namibië. 
Namibië wordt - tegen alle internationale wensen en 
afspraken in - door Zuid-Afrika bezet gehouden. En 
daarmee worden ook alle bodemschatten illegaal ge
exploiteerd. In Namibië bezit "Urangesellschaft" 
ruim 10% van de Rössingmijn. Dit uranium wordt naar 
Frankrijk vervoerd, waar het wordt vermengd met fluor 
(UF-6). 
In deze vorm (uraniumhexafluoride) wordt het uranium 
"aangeboden" aan verrijkingsfabrieken. Het uranium 
is eigendom van by. een elektriciteitsmaatschappij, 
die het spul laat verrijken bij Urenco. Urenco koopt 
dus zelf geen uranium, maar krijgt het· aangeboden 

Braziliê 

Namibiê 
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om te verrijken en in verrijkte vorm terug te leve
ren. Tegen betaling natuurlijk. 
Op deze manier wil Urenee niet weten wat de oorsprong 
van het materiaal is ••• en omzeilt zodoende alle even
tuele politieke verwikkelingen. 
Maar is het duidelijk dat Urenee namibisch uranium 
verrijkt. via de duitse partners. 
Ook Engeland heeft aanzienlijke belangen in de Rössing
mijn, via BNFL {British Nuclear Fuels Limited), weer 
een partner in Urenco-verband. Engeland is met Duits
land de grootste opdrachtgeefster van Urenco. 
De verbanden zijn nauwelijks te verhullen. Urenee (in 
Almelo en Capenhurst) ondersteunt de plundering van 
wingewest Namibië. Wederom blijkt dat alle goedbe
doelde uitspraken, aanbevelingen en wat dies meer zij 
ten aan zien van Namibië ondergeschikt worden gemaakt 
aan de belangen van westerse bedrijven en westerse 
landen. Urenee weet van niets, omdat, zoals de maat
schappij zelf zegt, aan het uranium niet te zien is 
uit welke land het afkomstig is. 

\. 
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Pakistaanse bom via 
Nederland 
Pakistan is al ver gevorderd met de produktie 
van een effektief wapen. Dankzij de hulp van 
bevriende islamitische staten, en dankzij de 
onverwachte hulp van nederlandse industrie 
en Almelo. 

Mei 1974: India laat de hele wereld schrikken met de 
ondergrondse explosie van een kleine kernbom. India 
blijkt zelfstandig in staat een atoomwapen te fabri
ceren, met behulp van een kleine canadese kerncentra
le en een opwerkingsfabriekje. India is geen lid van 
de kern-mogendheden, en India is geen ondertekenaar 
van het Non-Proliferatie Verdrag. 
Voor Pakistan is dit het sein om in aktie te komen. 
Beide landen zijn niet bepaald vriendelijke buren, en 
met name de religieuze tegenstellingen tussen India 
en Pakistan drijven deze landen uiteen. Pakistan, zo 
arm als een luis, gaat lobbyen in de islamitische 
wereld en wordt gastvrij ontvangen door de leider van 
Libië, kolonel Khadaffi. Khadaffi is volledig bezeten 
van het idee van een eigen "islamitische bom". 



Libië beschikt, als OPEC-land, over ruim voldoende 
dollars om een en ande~ te financieren. En Zulfikar 
Al Bhutto, de toenmaliC}e leiöer van Pakis~n, gaat 
tevreden terug naar .Karachi. Pakistan begint onder
handelingen met leveranciers van kerncentrales, ver
rijkingainstallaties en opwerking~fabrieken. 
Deze hele affaire blijft 'geheim', tot het moment dat 
(in februari 1976) bekend wordt dat Frankrijk en Pa
kistan een kontrakt sluiten over de levering van een 
franse opwerkingsfabriek. Canada protesteert als 
eerste, ofschoon dit land al een kleine reaktor heeft 
geleverd. Maar Canada heeft de Indiase atoombom nog 
vers in het geheugen. Qok d~ V~enigde Staten mengen 
zich in de.ze kwest-ie, en beginnen .zwaar diplomatiek 
overleg om deze transaktie te blokkeren. Bet werkt .•. 
en in 1978 laat Frankrijk aan Pakist~ weten dat de 
.levering van opwerkingsfabriek niet doorgaat . 
Bet door militairen geregeerde Pakistan wordt nu door 
de westerse wereld 9èisoleerd. De meeste kontrakten 
v oor de levering van onderdelen van de aplijtstofcy
c~us worden geannulleerd. Maar Po)t.ist~ laat ·daarover 
nauwelijks een traan. Er zijn immers twee manieren om 
een atoomwapen te konstrueren: door mi~ el van plu
ton.ium uit opwerkingsfabriek, of .door midd-el van zeer 
hoog verrijkt urartium. Er blijfü alleen deze ~aatste 
weg open, en Libië staakt zijn ·finanoiële hulp niet. 
):.ibiê· doet zelfs meer . Bet benod.tqdé uranium komt uit 
Tsjaad,het land aan de zuidqrens, drt inmiddels door 
Khadaffi is geannexeerd. 
De bouw van de verrijkingainstallaties blijkt ook vlek
keloos te verlopen, danlt.zij de listigheid Vän Pakistan 
en de argelooshe.ld van Nederlanö. 

De West-d\li.tse tv maakt in 1979 bekend dat een paki
staans natuurkundige, dr ir Abdul_ Quadeer ·Khan, van 
l972 tot 1975 werkzaam is geweest bij het ' F . D.O. 
(Fysi~ch Dynamisch Onderzoekslaboratorium, een onder
oeel, van Vereniqd.e Machine Fabriek I Stork) te Amster
dam. FDO is nauw betrokken bij de Ultr-acentrifuqe in 
Al.JQelo, en zo komt K}lan in de keuken vàn de ~errij
kingstecbnologie. In een brief aan de 2e Kamer schiij
ven de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse 
Zaken, Justitie en Ekonomische Zaken .in 1980: "Het 
is aannemelijk dat Pakistan via Khan in het Q&zit is 
kunnen komen van gevoelige kennis op bet gebied van 
de ver:r;ijkingstechnologie. Daardoor heeft dat land 
een aanzienlijke tijdwinst geboekt bij dè opzet van 
een-proefinstallatie voor de. ve:r~ijkinq van uranium" . 
Khan krijgt de kans om t~ke~ingen te kopiêren, be .. 
achrijvingen achter over te drukken en om achter de 
namen en ádr.essen te komen van de 126 f;l.rma • s die 
kennis en materialen leveren- voor UCN in Almelo. 
Eind 1975 gaat Khan op familie})ezoeJt i.n Pakistan, 
meldt zich ziek bij het FDO en neemt tenSlotte ont
slag per 1 maart 1976. Khan heeft d'an allang een nieuwe 
baan, in :Pakistan uiteraard, bij de "Special Works 
Orqanisation". Deze organisatie {van de overheid) laat 
zich het beste omschrijven al$ dekmantel voor het pa
kistaanse Ultracentrifuga.projekt. Vanuit Pakistan 
verzamelt Khan de nodige mate:r:ialen en onderdelen. 
en via de pakistaanse ambassade te Bonn wordén kon
takten gelegd met toeleveringsbedrijven. 
Intussen schrijft Khan brie.ven naar vroeger.e kollega's 

Generaal Mohammed Zia Ul 
Haq, leider van Pakistan, 
die zijn rivaal Bhutto in 
1979 laat onthoofden. 

affaire Khan 

7 



foute bedrijven 

rol ministerie 

en nodigt bet uit om in Pakistan te komen werken. 
In 1977 brengt hij zelfs een bezoek aan een naderlands 
bedrijf, in Tilburg. Op dat moment leefden er hier en 
daar twijfels over de werkzaamheden van Khan. 

Het is een schandalige zaak dat Nederland zo slordig 
omspringt met internationale afspraken, die bedoeld 
zijn om te voorkomen dat de atoomtechnologie zich 
zomaar over de wereld verspreidt. 
Nederland heeft tevens het Verdrag van Almelo geschon
den. Volgens artikel 6 verbinden de partijen (West
Dt1i tsland, Groot-Bri tanniê en Nederland) zich "geza
menlijk en ieder voor zich te verzekeren dat gegevens, 
uitrusting, basismaterialen of bijzondere splijtbare 
materialen •••• niet zullen worden gebruikt door een 
niet-kernwapenstaat om kernwapens of andere nukleaire 
explosiemiddelen te vervaardigen" ••••• 
Pakistan is een niet-kernwapenstaat. Pakistan wil het 
noq-proliferatieverdrag niet ondertekenen. Pakistan 
wil zijn eigen weg volgen. 

Pakistan heeft niet alleen dankbaar geöruik gemaakt 
van de spionage-aktiviteiten van Khan. Ook vier neder
landse ondernemingen hebben hun bijdr~ge geleverd. 
In strijd met de Uitvoerbepaling .Strategische Goeder
en levert Van Doorne's Transmissie (Tilburg) 6.200 
stalen mantels aan Pakistan. 
Slechts één maal grijpt de overheid in: als op 10 sep
tember 1980 wéér enkele kisten (afkomstig uit Tilburg) 
naar een pakistaans vliegtuig worden versjouwd, ont
dekt de nederlandse douane dat vrachtbrief en inhoud 
niet kloppen. Het zijn geen landbouwgoederen, maar 300 
cenrtifugemantels. Ze blijven op Schiphol. 
Ook wordt bekend dat een ander bedrijf, waar Khan zelf 
gewerkt heeft, goederen heeft geleverd aan Pakistan: 
FMA (Fijn Mechanische Apparaten, onderdeel van het 
VMF-concern, en nauw betrokken bij de fabriek in Al
melo). FMA levert precisie-weeg en meetapparatuur, 
een onmisbaar instrument bij het centrifugeprocédé. 
Maar er zijn nog twee nederlandse bedrijven die goeie 
zakén doen met de pakistaanse atoom-industrie. De na
men zijn evenwel niet bekend. 

Zowel bij de zaak Khan, als ook bij de uitvoer van 
verboden goederen, speelt het Mi.nisterie v;an Ekono
mische Zaken een merkwaardige dubbelrol. 
Enerzijds is het Ministerie , althans op papier, 
volledig op de hoogte van het doen en laten van 
de ondernemingen waarin zij geld steekt (UCN, 
VDT), maar anderzijds laat zij dergelijke aktivi
teiten ooqluikend toe. 
Een reden te meer om het Verdrag van Almelo op te 
zeggen, en om de UCN te sluiten. Het argument van 
"we lilbeten wél meedoen, om de proliferatie in de 
hand te houden" werkt niet meer. De feiten geven 
aan,dat de verspreiding van kernmateriaal juist 
wordt versneld. 
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