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KERNINFO nummer 5 

TER INLEIDING 

Voor jullie ligt Kerninfo nummer 
5 van 1996. Sinds het tekenen van het 
CTBT hebben meer dan 125 landen het 
verdrag ondertekend en een land heeft 
zelfs al het verdrag geratificeerd. Nog 
steeds zijn er drie landen die er geen 
zin in hebben, die eigenlijk volgens de 
huidige tekst wel zouden moeten 
tekenen en ratificeren om het verdrag 
inwerking te laten treden. Een goed 
moment om eens nader naar het CTBT 
te kijken. 

De adviserende uitspraak van 
het Internationaal Gerechtshof vormt 
een mooie aanleiding om verder te 
werken aan nucleaire ontwapening. Wat 
was de houding van de Nederlandse 
overheid eigenlijk? Overal op de 
wereld zijn mensen nu bezig om te 
kijken hoe met de uitspraak kan 
worden gewerkt. Ook in Nederland 
wordt dat gedaan I door de in de 
tweede kamer vragen te stellen en 
door activiteiten rond Volkei en de 
laatste kernwapentaak van Nederland. 

De onlangs gevormde Werkgroep 
Eurobom laat van zich horen. De 
ontwikkelingen op het gebied van 
buitenlands- en veiligheidsbeleid van 
de Europese Unie vormt de aanleiding. 
De grote onbeantwoorde vraag doet 
zich voor of bij de herziening van het 
verdrag van Maastricht een te vormen 
Europese defensie voorzien wordt van 
Franse en/of Britse kernwapens, of 
dat een aanvang wordt gemaakt met 
denudearisering van Europa. Zeker 
tot juni 1997, als de herziening zou 
moeten worden afgesloten met een 
conferentie in Amsterdam ligt op dit 
gebied nog het nodige werk~ al was 
het alleen maar het openbaar maken 
van achterkamer gesprekken van 
belangrijke Europese politici over de 
positie van kernwapens in Europa. 

In dit nummer wordt een 
aanvang gemaakt met samenwerking 
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met de stichting I..aka in de vorm van 
kleine en grotere berichten over de 
kernenergie industrie in (vooral) 
binnen en buitenland. Hopelijk duurt 
die samenwerking lang en helpt die 
samenwerking bij het afbouwen van de 
laatste sentimenten van de pro
nucleaire lobby I kortom naar een einde 
van kernenergie in Nederland, Europa 
en de wereld. 

Betalingen 
Dit blad is volledig afhankelijk 

van de activiteit van de lezers, er is 
geen tijd en geld om acceptgirokaarten 
uit te sturen. De code op het etiket 
geeft aan tot en met welk jaar betaald 
is. Staat daar 96 dan is het 
abonnement voor 1996 voldaan. Aan 
hen die geen code 96 hebben het 
verzoek snel te reageren. Er zijn ook 
adressen met een code 'ex' 
(ruilabonnement), 'cc' (ter informatie) 
en '?' (men wist nog niet of men een 
abonnement wilde) • Die lezers mogen 
best betalen, vooral de lezers met een 
code '?'. 

Neem en lees! 

Dirk Jan Dullemond 
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EEN VERBOD OP KERNEXPLOSIES 

Op 24 september werd met veel bombal:ie het lang verwachte CTBT (Algeheel 
verbod op kernproeven) ondertekend. Na de eerste handtekening van Clinton, 
mocht ook onze minister van Mierlo :in het rijtje van belangrijke vertegenwoordigers 
aanschuiven, immers het was onder N'ederlands voorzitterschap dat in de ad hoc 
commissie voor het CTBT van de Geneefse Ontwapeningaonderhandelingen het 
verdrag in de huidige vorm is ontstaan. Het CTBT is sluitstuk van een traject om 
militaire kernexplosies te verbieden. In 1963 werden kernexplosies ondergronds 
gedwongen, in 1967 beperkt in vermogen en nu onmogelijk gemaakt. Nu de rook 
rond deze big-bang optrekt kunnen we eens nader kijken welk resultaat nu 
eigenlijk is geboekt. 

Veelomvattend? 
Het Engelse woord 

"comprehensive" laat zich vertalen 
door "veelomvattend", "uitgebreid, 
ruim", "groot". Als het om het laatste 
begrip gaat, groot of uitgebreid is de 
CTBT tekst met haar protoex>llen welke 
een uitgebreid verificatie systeem 
beschrijven. Het verdrag is niet 
veelomvattend als het gaat om het 
omschrijven van wat verboden wordt 
en wat het doel van dit verdrag is. 

Met het zojuist afgesloten CTBT 
worden kernexplosies verboden, de 
ontwikkeling van nieuwe kernwapens 
wordt niet onmogelijk gemaakt. 
Computersimulaties en laboratorium
proeven om kernwapens te ontwikkelen 
worden niet verboden. Ook wordt het 
verdrag zo geïnterpreteerd dat zeer 
kleine explosies I in afgesloten ruimtes 
niet verboden zijn. De tekst die nu 
onder de noemer CTBT is 
geaccepteerd, is niet half zo 
omvattend als oorspronkelijk bedoeld. 
Immers het oorspronkelijke doel van 
een CTBT was het stoppen van het 
ontwikkelen van kernwapens en het 
zijn van een eerste stap op weg naar 
nucleaire ontwapening. Door niet alle 
mogelijke experimenten te verbieden 
laat het CTBT ruimte om verder te 
gaan op het pad van verfijning van 
kernwapens. De meest nuchtere 
constatering kan alleen maar zijn dat 
dit verdrag een horizontale proliferatie 
maatregel is I met een positieve 
uitwerking op het milieu. 

Dit verdrag is een bijdrage in 
het tegengaan of vertragen van de 
verspreiding van kernwapens naar 
landen die nog geen kernwapens 
bezitten. Zo bezien is het CTBT een 
noodzakelijke non-proliferatie stap. Op 

de weg naar het uitbannen van 
kernwapens is het een noodzakelijke, 
~rnietafd~destap. Dep~mbule 
van dit verdrag is ronduit zwak en 
kan worden gekarakteriseerd als een 
vergaarbak van al bekende voornemens 
mnder daar enige consequentie aan te 
verbinden. De preambule slaagt er 
niet in "prollferatie in al haar 
aspecten" ook werkelijk te benoemen. 
Verticale proliferatie (verfijning van 
kernwapens) wordt met deze preambule 
maar magertjes vertraagt en als 
voorwaarde gesteld voor uiteindelijke 
uitbanning van kernwapens. Kortom 
het doel van uitbanning van 
kernwapens wordt met dit verdrag 
naar de verre toekomst geschoven. 

Voor kernwapenlanden wordt het 
wel moeilijker om nieuwe kernwapens 
te beproeven. Het CTBT stopt echter 
niet de ontwikkeling van nieuwe 
kernwapens. Het verdrag verbied 
alleen kernexplosies. Computer
simulaties en laboratoriumproeven 
waarbij een (kleine) explosie in aan 
afgesloten ruimte optreedt zijn niet 
verboden. Kortom de Amerikaanse 
National Ignition Facility en het Franse 
Megajoule laboratorium kunnen hun 
onderzoeksprogramma's voortzetten. De 
onderzoeksprogramma's binnen deze 
twee laatste laboratoria herbergen nog 
een ander gevaar. De kennis over 
kernsplijting en fusie processen, welke 
in kernwapens optreden, zal in 
toenemende mate publiek worden en 
daarmee zal ook de kennis met 
betrekking tot het ontwerpen van 
kernwapens meer openbaaJ;' worden. 
Daarmee wordt op termijn elk non
proliferatie beleid onderuit gehaald. 
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D1t verdrag gaat het ontwerpen 
en maken van primitieve, onbeproefde, 
kernwapens niet tegen. Kortom landen 
en groeperingen die dat willen, 
kunnen nog altijd een onbeproefd 
kernwapen maken (zoals in het geval 
van Irak). Verder zal door de 
verdergaande verspreiding van kennis 
op het gebied van kernsplijting en 
fusie processen, het maken van 
onbeproefde kernwapens worden 
vereenvoudigt. De kans dat deze 
kennis wordt vertaalt in computer
programma's is levensgroot, een 
kernbom ontwerpen op een PC is dan 
onderhandbereik en nagenoeg niet te 
ontdekken. Ook het NPV biedt geen 
garantie tegen het verdonkere manen 
van hoog verrijkt uranium (zoals in 
het geval van Irak), van plutonium of 
het stelen van deze materialen 
(Israël). Het NPV bevordert zelfs de 
verspreiding van nucleaire kennis. 
Zowel het CTBT als het NPV gaan de 
zogenaamde "latente" proliferatie dus 
niet tegen. 

Het CTBT is "voor eeuwig" 
geldig. Dat moet wel met 'n fikse 
korrel zout worden genomen, want in 
een van de paragrafen van het 
verdrag wordt beschreven hoe landen 
zich kunnen onttrekken aan hun 
verplichtingen ingeval van 11 dringende 
nationale belangen" • 

Organisatie voor het verdrag 
Op de machtsverhoudingen 

tussen de verschillende landen binnen 
dit verdrag is het nodige op te 
merken. De "conferentie van landen" 
-die dit verdrag hebben geratificeerd
kan op een bijeengeroepen conferentie 
met tweederde meerderheid van de 
aanwezigen besluiten nemen. Dat 
laatste heeft de nodige consequenties, 
arme landen vertonen zich minder 
gauw op zo'n conferentie dan rijke 
landen. Kortom de rijkere landen, die 
in de regel ook over de nucleaire 
macht beschikken hebben zo 'n 
overwicht in CTBT conferenties. Dat 
minder rijke landen minder geneigd 
zijn te komen is geen uit de lucht 
vallend gegeven, voor de 
verlengingsconferentie van het NPV 
werden kosten voor diverse arme 
landen vergoed, alleen maar om het 
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benodigde quorum te bereiken. Een 
betere formulering voor besluitvorming 
mu op een tweederde meerderheid van 
de aangesloten landen bij het CTBT 
moeten worden gebaseerd. 

In de uitvoerende raad 
(Executive Council} hebben 51 landen 
zitting. In tegenstelling de normale 
vijf regio's die de VN hanteert, zijn 
de zetels in de raad zijn verdeeld over 
zeven regio's. Van de 51 zetels zijn 
er 7 voor Oost-Europa en 10 voor 
Noord Amerika en Europa. Als de 
NAVO uitbreidt is dit een blok van 
een derde van de stemmen. Voor de 
landen in deze twee regio's moet het 
niet moeilijk zijn voldoende steun te 
krijgen uit de tien zetels voor Afrika, 
negen voor Latijns Amerika en het 
Caribisch gebied, de zeven voor 
Midden Oosten en Zuid Azië en de 
acht voor zuidoost Azië, de Stille 
Oceaan en het Verre Oosten. 

De zetels worden als volgt 
toegewezen; Een aantal wordt 
toegewezen naar "nucleair kunnen 11 

, 

politieke- en veiligheidsbehoeften en 
de mate van bijdrage in het internatio-
naal detectie systeem (een 
ingewikkelde formulering voor 
kernwapen- en machtspotentieel) • Een 
zetel per regio wordt per toerbeurt 
toegewezen en over de resterende 
zetels kan worden gestemd. Kortom 
deze moeilijke formulering staat er 
borg voor dat vooral aan kernwapen
landen gelieerde landen zitting hebben 
in de raad. 

Verificatie 
Ook hier liggen nog altijd 

problemen. Het grootste pijnpunt is 
wel dat naast het internationaal 
detectie systeem, dat goed bepaald is 
en waar een redelijke toegang tot 
bevochten is. In bepaalde gevallen 
k\lnnen echter ook gegevens van 
"nationale technische middelen" ( NTM) 
toegestaan. Die gegevens kunnen 
belangrijk zijn om inspectie van een 
verdacht gebied te eisen en uit te 
voeren. Het begrip "nationale 
technische middelen 11 is eigenlijk een 
eufemisme voor spionage. Het 
impliceert dat gegevens van b.v. 
nationale spionage satellieten mogen 
worden gebruikt en gegevens uit de 
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"klassieke" spionage. Impliciet wordt 
spionage legaal gemaakt en de vraag is 
ook in hoeverre dit op gespannen voet 
staat met internationale regelgeving. 
Verder betekent het toestaan van 
nationale middelen dat alleen machtige 
landen die gegevens kunnen leveren 
(als het hen uitkomt) I armere landen 
hebben domweg 't geld niet voor zo'n 
controle mogelijkheid. 

Gijzeling 
Ondertussen hebben 125 landen 

het verdrag sinds 24 september 
ondertekend. Van de 44 die moeten 
tekenen en ratificeren hebben vier 
landen nog niet getekend: India, 
Bangladesh, Pakistan en Noord Korea. 
De hardste noten die te kraken zijn, 
zijn de ondertekening door India en 
Pakistan I de ratificatie door de VS is 
afhankelijk van die ondertekening. De 
gevreesde "gijzelneming" van het 
CTBT is een feit. Dat risico heeft 
vanaf het begin een rol gespeeld bij 
het zoeken naar een formulering voor 
de inwerkingtreding van het verdrag. 
De huidige formule komt een aantal 
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landen waarschijnlijk goed uit. Onder 
tussen hebben de Fiji het CTBT al 
geratificeerd. 

Moreel gezien zijn kernexplosies 
uitgebannen met dit "CTBT", in de 
kale praktijk zijn kernexplosies gewoon 
nx>gelijk, er is nog geen enkel verdrag 
dat kernexplcsies verbiedt. Benadrukt 
moet worden dat het CTBT eigenlijk 
een ETBT (Explosion Test Ban 
Treaty) is. Het verdrag verbied 
explosies 1 andere wegen voor het 
ontwikkelen van kernwapens blijven 
open. De weg naar het uitbannen van 
kernwapens is dan misschien 
ingeslagen, die weg is echter nog van 
bijzonder sla:::hte kwaliteit en gruwelijk 
lang. 

Dirk Jan Dullemond 

Bronnen: e-mail: CTBT text Part 
1,213 en protocol part 1,213: NGO 
Committee on Disarmamant ( New 
York), 16 september 1996; RE: 
Request for info. On India's Nuclear 
Policy: Brigadier Vijai K Nair, 

;af ... 
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executive director of Forum For 
Strategie & Security Studies (India) , 
18 september 1996; TED TAYLOR's 
comments on C TBT: Ann Beier, Wester 
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States Legal Foundation ( VS) , 4 
oktober 1996; British American 
Security Info; 24 oktober 1996; 

EURONUKE BULLETIN 

Het eerste nummer van het Euronuke Bulletin van de Nederlandse Werkgroep 
Eurobom is verschenen. De werkgroep is een samenwerkingsverband van een aantal 
organisaties die het afgelopen jaar het project '1995: De Bom Voorbij' hebben 
opgezet. In deze werkgroep zijn Abolition 2000, Atomie Mirror, AMOK, IKV, NKC, 
TNI/WISE en WILPF vertegenwoordigd. De aanleiding voor verdere gezamenlijke 
activiteiten waren de resultaten van de voorgaande werkgroep. Daaruit bleek dat 
een Europees kernwapen geen denkbeeldige constructie is. Als immers er een 
gemeenschappelijk buitenlands en defensiebeleid komt in de Europese Unie, dan zal 
er een plaats moeten worden gevonden voor de Britse en Franse kernwapens. Een 
aantal offidêle uitspraken wijzen erop dat er inderdaad gesprekken plaatsvinden 
die dit probleem moeten oplossen. Verontrustend zijn verder een aantal uitspraken 
van Nederlandse politid die blijkbaar niets willen weten van deze problematiek. 
Toch is het ondenkbaar dat in de buitenlandse politiek van een Europese Unie de 
kernwapens geen rol zouden spelen, te meer niet omdat er ook in de Duitse 
na-oorlogse geschiedenis veel punten zijn aan te wijzen waaruit blijkt dat ook voor 
dat land de kernwapen optie steeds is opengehouden. 

De directe aanleiding voor het 
opzetten van deze werkgroep is dan 
ook een politiek onderhandelingsproces 
dat al op gang is gebracht. De 
'lntergovernmental Conference' IGC 
moet halverwege 1997 uitmonden in een 
Europese topconferentie waar een 
tweede Maastricht verdrag, ditmaal 
over het buitenland beleid van de 
Unie, zal worden ondertekend. De 
afspraken die hier worden gemaakt 
zijn relevant voor de mogelijkheid om 
later een Europese kernwapen
strijdmacht op te bouwen. De Europese 
topconferentie biedt dus een 
mogelijkheid om deze zaak aan de orde 
te stellen. Omdat die conferentie ook 
in Amsterdam zal plaatsvinden (van 
17- 18 juni 1997) en omdat de 
Nederlandse regering het 
voorzitterschap van de Raad van 
ministers heeft in het eerste half jaar 
van 1997, is er alle reden om juist in 
Nederland bekendheid te geven aan de 
Euroban. De Werkgroep heeft zichzelf 
ten doel gesteld om dit te 
bewerkstelligen, en ervoor te pleiten 
dat de kwestie van de Europese bom 
op zowel de Nederlandse als de 
Europese politieke agenda komt te 
staan. Daarin staat ze niet alleen. 
Zowel in Brussel als in andere 
Europese hoofdsteden zijn andere 
lobby groepen aan het werk met 

dezelfde doelstelling. Gezamenlijk 
vormen ze het PENN: Project on 
European Nuclear Non-Proliferation. 
Dit kwartaal bulletin zal de informatie 
die van belang is voor dit project, 
zowel in Nederland als elders, het 
komende jaar bij elkaar brengen. 

Om het gebruik te 
vergemakkelijken, hebben we de 
inhoud onderverdeeld in een aantal 
rubrieken: 

Kommentaar: een overzicht van 
de meest recente ontwikkelingen 
Knipsels: overdrukken van 
(delen van) artikelen in de oor
spronkelijke taal 
Documenten: overdrukken van 
(delen van) officiële documenten 
Literatuur: bron verwijzingen 
naar belangrijke artikelen, 
offidêle stukken of boeken 
Kroniek: overzicht van voorbije 
en toekomstige gebeurtenissen 

Zowel de knipsels als de documenten 
kunnen behalve Nederlandstalig ook 
Engels, Frans of Duits zijn. 

De Werkgroep Europese Bom 

Euronuke Bulletin, uitgegeven namens 
de Werkgroep Eurobom, p/a AMOK, 
Esdoornstraat 14, 3551 AJ Utrecht. 
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EURONUKE BULLETIN, COMMENTAAR 

Wie zoekt naar een officiële verklaring waarin wordt aangekondigd dat per 
het jaar 1999 de Europese Unie een eigen nucleaire strijdmacht zal hebben, komt 
bedrogen uit. Er is zelfs nog nauwelijks sprake van een gemeenschappelijke 
krijgsmacht, terwijl afspraken voor een gemeenschappelijk buitenland en 
defensiebeleid nog in de steigers staan. 

Toch bestaat er een sterke 
lobby in Brussel die positief staat ten 
aanzien van zo een ontwikkeling. Dat 
bleek uit het verslag van de CommiSsie 
buitenlandse zaken , veiligheids- en 
defenslebeleid van het Europese Parle
ment (EN1), waarin zonder meer wordt 
voorgesteld om tot een "gemeenschap
pelijk afschikkingsysteem" te komen. 
Dat specifieke onderdeel van het 
verslag is met een kleine meerderheid 
weggestemd door het Europese 
Parlement. 

Er ligt echter nog een ontwerp 
verslag op tafel: namelijk dat van Leo 
Tindemans (EN2) waarvan de behande
ling om onduidelijke redenen vertraagd 
is. Daar wordt in artikel 50 een 
onverbloemd pleidooi gehouden om de 
Britse en Franse nucleaire strijdmach
ten "in dienst te stellen van de 
bescherming van de Europese Unie". 
Dat is op zichzelf niet merkwaardig: 
de omvang van deze strijdmachten is 
substantieel (EN3) en er moet toch 
iets besloten worden over de plaats 
daarvan in een Europees defensie 
apparaat. 

Daarover buigt zich nu al 
maanden lang een Brits-Franse 
commissie, waar volgens Brusselse 
bronnen ook hoge Duitse ambtenaren 
aanwezig zouden zijn. Die Duitse inte
resse voor een Europees nucleair 
wapen is niet nieuw: verschillende 
ondermeken (EN4) hebben uitgewezen 
dat reeds in de vijftiger jaren een 
deel van de Duitse politiek een grote 
belangstelling had voor het openhou
den van de atoombom optie. 

Ook meer recentelijk heeft deze 
belangstelling zich doorgezet ( EN5) . 
De publieke aandacht voor een 
Europese atoombom is vooral opgewekt 
door het aanbod vorig jaar van 
president Chirac om Europa als geheel 
onder de Franse atoomparaplu te 
brengen. De vraag is hoe serieus zo 
een aanbod is, aangezien elke koppe
ling van de Franse bom aan een Euro-

pees defensiebeleid een verzwakking 
van de Franse controle rooet inhouden. 
De Britse regering lijkt de hele notie 
zowiezo af te wijzen: in een brief aan 
het CESD ( EN6) stelt ze dat "het 
oprichten van een Europese kernwapen 
strijdmacht •••• een overtreding zou 
inhouden van het Non- Proliferatie 
Verdrag". 

Toch lijkt er een groot probleem 
te bestaan: aJs er een Europees defen
siebeleid en een Europees leger komt, 
dan zullen Duitsland en de andere 
lidstaten toch geen genoegen nemen 
met het voortbestaan van Britse en 
Franse kernwapens die zuiver het 
nationale belang van die landen 
dienen. 

Voorlopig lijkt het alsof het 
probleem van de Europese defensie is 
ondergebracht in de NAVO. Op de 
Berlijnse NAVO conferentie van 
afgelopen juni is immers besloten dat 
de Westeuropese Unie de militaire 
middelen van de NAVO mag gebruiken 
in zelfstandig militair optreden, zender 
Amerikaanse deelname. In ruil daar
voor hebben de Fransen verklaard dat 
ze weer terug zouden keren in de 
militaire structuur van de NAVO, die 
ze in 1966 hadden verlaten. Volgens 
een analyse van het NETS netwerk 
( EN7) heeft dit implicaties voor het 
Franse atoomwapen beleid. Discussies 
over de inzet van de Franse kernbom 
zijn nu weer mogelijk in NAVO 
verband. 

Voorlopig gaat dit alles 
grotendeels voorbij aan de Nederlandse 
politiek. Zoals blijkt uit een opmerking 
van minister van Mierlo van 
buitenlandse zaken in de Tweede 
Kamer (EN8) in oktober 1995 vindt de 
Nederlandse regering dat 'het 
nucleaire aspect' niet aan de orde is. 
Daarin wordt hij gevolgd door drie 
grote partijen (VVD, PvdA en CDA) 



KERNINFO nummer 5 

die dit begin dit jaar in brieven aan 
de Nederlandse Kernstop Coalitie 
duidelijk maakten. Het proces om tot 
een gemeenschappelijk Europees 
buitenland beleid te komen gaat 
intussen gewoon door. Op de EU 
kalender ( EN9) staan een reeks 
speciale IGC (Intergovernmental 
Conference) vergaderingen die tot doel 
hebben om tot een eerste concept 
beleidsstuk te komen. Of dat in. de 
periode van het Ierse voorzitterschap 
zal geschieden, of tijdens het 
Nederlandse, of nog later, is 
momenteel niet duidelijk. Wel zijn er 
politieke datums (zoals de Britse 
verkiezingen die op zijn laatst in mei 
1997 ODeten plaatsvinden en de Franse 
verkiezingen in maart 1998) die het 
noodzakelijk maken om uiterlijk eind 
1997 tot zaken te komen. De vraag is 
of één van die zaken ook de 
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toekomst van de kernwapens in 
Europa zal zijn. 

Redactie Euronuke Bulletin 

Bron: Euronuke Bulletin, jaargang l, 
nr 1, september 1996. Verschijnt 4 
keer per jaar. Euronuke Bulletin 
wordt uitgegeven namens de 
Werkgroep Eurobom, p/a AMOK, 
Esdoornstraat 14, 3551 AJ Utrecht. 

Verwijzingen: 
EN1: Euronuke Bulletin, Jaargang 1, 
nr l, september 1996, p. 14; EN2: 
idem, p.16; EN3: idem, p.14; EN4: 
idem, rubriek Literatuur; EN5 idem, 
p. 4: EN6: idem, p. 8; EN7: idem, p. 
7; EN8: idem, p. 13; EN9: idem, p. 
20; 

NEDERLANDSE VERKLARING VOOR HET INTERNATIONAAL GERECHTSHOF 

Op de dag van de uitspraak (inzake de legaliteit van kernwapens) kwamen ook alle verklanngen beschikbaar die 
landen hadden afgelegd voor het Internationaal Gerechtshof om hun standpunt in deze aan het Hof me te delen. Ton 
van Asseldonk-de Vries maakte een uittreksel en vertaling van de Nederlandse verklaring. 

Nederland heeft tweemaal een schriftelijke verklaring ingediend: éénmaal op 
grond van de adviesaanvraag van de Wereld gezondheidsorganisatie en éénmaal op 
die van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Aan de mondelinge 
hoorzittingen heeft Nederland niet deelgenomen. Van de schriftelijke verklaring 
betreffende de aanvraag van de WHO konden wij indertijd bij Buitenlandse Zaken 
een samenvatting loskrijgen. Wij hebben de vredesbeweging hier toen over 
ingelicht. Nederland betoogde daarin dat de WHO niet gerechtigd was zo'n verzoek 
in te dienen. Op Buitenlandse Zaken kunnen ze nu achterover leunen: het Hof 
heeft inderdaad de WHO niet ontvankelijk verklaard! 

Van de tweede Nederlandse 
verklaring geef ik hieronder een 
vertaalde samenvatting. 

De Nederlandse regering heeft 
de eer het volgende "Statement" aan te 
bieden: 

De Algemene Vergadering kàn 
over elke juridische vraag een verzoek 
indienen (art. 96 van het VN
handvest). 

Het Hof kàn op elke juridische 
vraag van een daartoe gerechtigd 
lichaam antwoord geven (art. 65 
statuut Internationaal Gerechtshof) 

De gestelde vraag over de 
geoorloofdheid van gebruik of dreigen 
met gebruik van kernwapens is 
inderdaad een juridische kwestie. 

Het Hof is echter niet verplicht 
een adviesuitspraak te geven (art 65 
statuut Internationaal Gerechtshof) 

De Nederlandse regering meent 
dat er goede redenen zijn voor het 
Hof om in dit speciale geval af te zien 
van het geven van een adviesuit
spraak. 

De Nederlandse regering hecht 
grote waarde aan het Non-Proliferatie 
Verdrag ( NPV, Niet verspreidings
verdrag) over kernwapens. 
Het is algemeen bekend dat het NPV 
de rechtmatigheid erkent van het bezit 
van kernwapens door bepaalde staten, 
ofschoon andere staten, tevens 
partijen bij het verdrag, hebben 
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afgezien van ontwikkeling of anders
zins verkrijgen van kernwapens. 

Als het Hof dreigen met of 
gebruik van kernwapens illegaal zou 
verklaren zou het NPV ondermijnd 
worden. Van de andere kant: mocht 
het Hof dreigen of gebruik als 
rechtmatig beoordelen, dan zou een 
aantal staten zich kunnen 
terugtrekken uit het NPV. 

De Nederlandse regering gelooft 
dat de Iisico's van dreiging af gebruik 
effectiever kunnen worden benaderd 
door onderhandelingen. 

Elk oordeel van het Hof zou een 
reêel gevaar betekenen voor het 
voortgaand proces van niet
verspreiding en ontwapening. 

De vraag of dreigen c.q. 
Gebruik in alle omstandigheden 
ongeoorloofd is, kan alleen maar 
negatief worden beantwoord. 

De regering onders::hrljft dat als 
gebruik onrechtmatig is, dan ook 
dreigen ongeoorloofd is (art. 2. 4 VN
Handvest) 

De regering verwerpt de mening 
dat gebruik persé onrechtmatig is 
omdat het altijd wonnodig lijdenw zou 
veroorzaken. Wat is onnodig lijden? 
Dat kan niet in abstracta beoordeeld 
worden op grond van een afweging 
tussen te behalen militair voordeel en 
daardoor veroorzaakt lijden. 

Het gebruik van kernwapens 
leidt niet persé tot genocide, zolang 
gebruik gericht blijft op de 
oorlogvoerenden en niet gericht is op 
de bevolking (=de nationale groep) als 
zodanig. 

Bovendien meent de regering dat 
gebruik van kernwapens op zicht niet 
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kan beschouwd worden als een 
schending van het recht op leven. 
Artikel 6 van de Internationale 
Conventie over Burgerlijke en Politieke 
Rechten en artikel 2 van de Europese 
Conventie over Mensenrechten 
scheppen geen absoluut recht op 
leven. Beide maken een uitzondering 
voor doden "als gevolg van IeChtmatige 
oorlogsdaden·. 

Het feit dat er diverse 
verdragen zijn die kernwapenvrije 
zones regelen 1 wijst eveneens op dat 
gebruik niet in algemene zin verboden 
is. 

De xegering gelooft verder dat, 
al zou het eerste gebruik ( first use) 
onder geldend internationaal recht 
verboden zijn, wat volgens haar niet 
het geval is, dit nog niet zou 
inhouden dat ook nucleair terugslaan 
persé niet toelaatbaar is. 

Natuurlijk meent de regering 
niet dat gebruik altijd rechtmatig is. 
Het gebruik van wapens, en dus ook 
van kernwapens, is alleen rechtmatig 
in het geval van geoorloofde 
zelfverdediging. De bestaande 
variêteiten aan kernwapens maken het 
in beginsel mogelijk voor staten om 
met zulke wapens toelaatbare 
zelfverdediging uit te voeren. 

De Nederlandse regering is wêl 
van mening dat de beginselen van het 
humanitair oorlogsrecht ook voor 
kernwapens gelden. 

Na lezing van boven.staande zal het u duJäelijk zijn 
dat de Nederlandse regering behoorlijk geschrokken 
moet zijn van de uitspraak van het Internationaal 
Gerechtshof 

Ton van Asseldonk-de Vries 

TWEE DAGEN ACTIE TEGEN KERNWAPENS 

Midden jaren 80 niets bijzonders, maar anno 1996 is twee dagen actievoeren 
tegen kernwapens opvallend. Ongewoon is ook dat de actievoerders een 
gerechtelijke uitspraak volgen en de autoriteiten die juist aan hun laars lappen. 
Deze situatie ontstond door een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 
de Verenigde Naties, juli 1996. Het Hof verklaarde het bezit van kernwapens 
illegaal zolang een land niet bedreigd wordt. Aangezien Nederland niet bedreigd 
wordt zouden de aanwezige Amel:ikaanse kernwapens moeten worden opgeruimd, zo 
vindt de actiegroep ·De ombouwers · • 

Donderdag 24 oktober, de dag 
van de Vererûgàe Naties 1 demonstmer
den zo· n 60 mensen -afgekomen op de 

oproep van De Ombouwers- door het 
Brabantse Uden naar vliegbasis 
Volkel, waar naar algemeen wordt 
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aangenomen kernwa:Pens liggen. Bij de 
poort aangekomen bood ·actieleider 
Dullemond • - zoals het Eindhovens 
Dagblad het formuleerde - de lijvige 
uitspraak van het Hof aan een stuurs 
kijkende voorlichtingsofficier van de 
vliegbasis aan. Van officiële zijde 
kwam -behalve een besmuikt 
'bedankt'- geen enkele reactie. De 
boodschap leek niet erg door te 
dringen bij het militair apparaat. 
Wellicht gebeurde daarom het 
volgende. 

Vrijdag 25 oktober hebben 
dertien actievoerders (zeven vrouwen 
en zes mannen) van de actiegroep 'de 
laatste tien' geruime tijd op de 
vliegbasis Volkei geprotesteerd tegen 
de daar opgeslagen laatste tien 
kernwapens in Nederland. Met 
betonschaar, spandoek ('Kernwapens? 
illegaal!') en de uitspraak van het 
Internationaal Gexechtshof waarin bezit 
van kernwapens veroordeeld wordt, 
betraden de actievoerdam de basis. Al 
snel stootte een deel van de in witte 
stralingspak:ken gestoken actievoerders 
door tot het voorheen extra beveiligde 
·Amerikaanse gedeelte', waar de 
Amerikaanse kernwapens vermoedelijk 
liggen opgeslagen. Officieel is hierover 
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niets bekend ('militair geheim'), maar 
aangezien de Nederlandse luchtmacht 
nog altijd een kernwapentaak heeft en 
op de vliegbasis Volkei een extra 
bevelligd Amerikaans gedeelte is, 
wordt algemeen aangenomen dat op dat 
daar een zogenaamde kernwapen-site 
is. 

De actievoerders gingen onder 
luid geroep op zoek naar de 
kernwapens om ze te verwijderen, 
uitvoering gevend aan de uitspraak 
van het Intemati.onaal Gerechtshof van 
de Verenigde Naties. De beveiliging 
van Volkel, en de kernwapensite in 
het bijzonder, was deze vrijdag 
bepaald niet optimaal. De actievoerders 
liepen ruim een kwartier over de basis 
zonder opgemerkt te worden. 
Rammelen aan de poort van de 'site', 
leverde ook al geen reactie op. Vier 
vrouwen bezetten een venWatiekoker 
op de site. Na ruim een kwartier kwam 
de eerste luchtmachtbewaker ( LB) met 
hond aangewandeld, daarna duurde 
het nog bijna een uur voor iedereen 
naar het Marechaussee-buxeau in Uden 
was afgevoerd. De grootstE moeite had 
de LB met de vrouwen op het 
venWatiesysteem. Er ontstond een 
schilderachtige situatie van vier 
vrouwen in verzet omringd door 
twintig soldaten die niet weten hoe ze 
de vrouwen kunnen weg krijgen. Bij 
het naar beneden trekken van de 
vrouwen lieten de LB'ers een vrouw 
van een hoogte van anderhalve meter 
op haar rug vaUen. 

Alle actievoerders zijn na 
verhoor vrijgelaten. Een vrouw nam 
het risico het hele weekend in de cel 
te moeten doorbrengen omdat ze 
anoniem wilde blijven. Zij kwam echter 
na het nemen van vingerafdrukken en 
foto's vrij, slechts anderhalf uur later 
dan de laatste niet anonieme 
actievoerder. De bezettingsactie is te 
zien geweest op de j>umaals van RTL4 
en bij SBS6. 

Jeroen Breekveldt Biotechnologie 
Archief NoGen, Burgtstraat 3, 6701 
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KORTE BERICHTEN, KERNENERGIE 

In deze rubriek komen belangrijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland 
aan de orde. 

Dodewaard Gaat Dicht 

Op 3 oktober viel de beslissing 
van de Samenwerkende Elektriciteit 
Producsnten ( SEP) de kerncentrale in 
Dodewaard te sluiten. Voor dit besluit 
waren twee redenen. De eerste reden 
die de SEP noemt is de afwezigheid 
van perspectief voor kernenergie in 
Nederland. Genoemd wordt het 
uitblijven van een regeringsbesluit 
over nieuwe kerncentrales en een 
aantal recsnte overheidenotities waarin 
kernenergie een ruet-reêle optie wordt 
genoemd. 

Met dit op de achtergrond heeft 
het kosten-aspect de doorslag 
gegeven, de centrale leed immers 
verlies. Volgens de SEP past het ook 
niet in de nieuwe 'vrije 
electriciteitsmarkt' om dure 
investeringen te plegen die slechts na 
lange tijd terugverdiend worden. 
Gedoeld wordt op een aantal 
moderniseringen die in de centrale 
plaatsvinden. Op 3 oktober moest de 

Raad van Co~ van de SEP 
beslissen over een uitgave van 30 tot 
~5 miljoen gQlden. Overigens zal in 
1997 in de kerncentrale Borssele ook 
een dergelijke modernisering plaats
vinden die 470 miljoen gulden kost. 

Volgens de SEP kost de 
ontmanteling van de centrale 165 
miljoen gulden. Gekozen wordt voor 
ootmanteling na 40 jaar. Dit heeft het 
voordeel dat een groot gedeelte van de 
radioactiviteit dan vervallen is. De 
werkelijke kosten van ontmanteling 
liggen veel hoger. Dit blijkt uit een in 
1995 verschenen rapport van de 
Werkgroep Ontmanteling bestaande uit 
de SEP I en de eigenaren van 
Dodewaard en Bors~. De SEP gaat 
ervan uit dat het bedrag van 165 
miljoen door rente-toename over 40 
jaar is gegroeid tot 385 miljoen 
gulden. Dat zijn volgens het rapport 
de werkelijke kosten van ontmanteling. 
(Bronnen: SEP persbericht, 3 oktober 
1996; Eindrapport Werkgroep 
Ontmanteling, 1995) 

Tritium uitstoot aorssele neemt toe. 

De kerncentrale in Borssele 
heeft een vergunning aangevraagd 
voor de inzet van brandstofstaven die 
2 procent meer brandstof bevatten en 
een hogere verrijkingagraad van 4 
procent. De brandstofstaven kunnen 
dan langer gebruikt worden wat tot 
een kostenreductie zou leiden. 

Volgens de bijbehorende M[Ueu 
Effect Rapportage (MER) zal de 
hoeveelheid gevormd plutonium met 10 
procent afnemen. Daarentegen neemt 
de uitstoot van tritium met 20 procent 
toe. Gevolg is een toename van de 
maximale individuele stralingsdosis 
(door Borssel.e veroorzaakt) met 3 
procent. 
(Bron: MER optimalisatie splijtstof I 
januari 16) 
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NIKHEF sloop begonnen 

augustus ontstond commotie 
rond de sloop van een aantal 
onderzoekspanden in de Amsterdamse 
Watergraafsmeer. Eerder werd in 
Kerninfo bericht over de NIKHEF 
gebouwen met radioactieve besmetting 
die vrij toegankelijk bleken te zijn. De 

op werd destijds stilgelegd en het 
NIKHEF kreeg de opdracht een 
uitgebreid plan van aanpak te maken. 

Op 7 oktober werd begonnen met 
het verwijderen van de besmettingen 
onder toezicht van het ministerie van 
VROM. Greenpeace en de stichting 
Laka. Volgens het NIKHEF zouden de 
werkzaamheden in een week afgerond 
zijn. Door een aantal tegenvallers 
heeft de eerste fase echter twee weken 
geduurd. Met name een ex-Phllips 
laboratorium bleek ernstig besmet met 
de radioactieve stof cesium-137. Extra 
personeel en apparatuur werd ingezet 
om de klus te klaren. De oorzaak van 
de besmetting is niet bekend. maar 
gezien de lokaties waar de stof is 
aangetroffen (vensterbank, 
buitenmuur I zolder I etc. ) kan het 
duiden op een ongeluk, waarbij 
cesium-stof verspreid is door een 
aantal ruimtes. In een oud afval- en 
bronnenopslaggebouw werd cobalt-60 
besmetting aangetroffen en verwij:lerd. 

Bij een eerste 'eind-inspectie' op 
14 oktober bleken de 
schoonmaakwerkzaamheden onzorg
vuldig uitgevoerd. De meetploeg van 
het Rijks Instituut Voor Milieu (RIVM) 
kon onverrichterzake terug. Op 
diverse lokaties werden nog 
besmettingen gevonden. Een week 
later konden een aantal gebouwen wel 
vrijgegeven worden voor verdere 
sloop. De ex-Phllips laboratoria 
worden in een tweede fase (december) 
verder schoongemaakt omdat dat nu 
nog technisch onmogelijk is. Ook een 
opslagvat van een bestralingsbron kan 
pas later verwijderd worden. De 
radioactieve stoffen worden afgevoerd 
naar de COVRA in Borssele. 
Radioactieve delen die wettelijk gezien 
onder 
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de norm vallen worden gestort op een 
conventionele afvalstort in Zaandam. 
Als de gebouwen gesloopt zijn vindt er 
een onderzoek plaats naar 
bodemvervuiling. 
(Bron: stichting Laka) 

De HTR; toch toekomst? 
de gebouwen gesloopt zijn vindt e 

In september lanceerde het ECN 
een nieuw tijdschrift: het 'IncogeN 
Bulletin'. Het IncogeN Bulletin is 
geheel gewijd aan het onderzoek van 
ECN, TU Delft, KEMA, Nucon en 
Romawa naar de Hoge Temperatuur 
Reactor (HTR). In Kerninfo nummer 3 
van 1996 werd al aandacht besteed aan 
de presentatie van dit ontwerp 
afgelopen zomer. De ontwikkeling van 
deze Nederlandse HTR (eerdere 
ontwerpen in het buitenland faalden) 
loopt gevaar als de subsidiestroom van 
de ovemeid aan het eind van het jaar 
wordt stopgezet. Het consortium van 
5 blijft met dit tijdschrift de HTR 
onder de aandacht brengen en hoopt 
op verdere financiering. Vijf bedrijven 
hebben interesse getoond in verdere 
deelname aan het project, waaronder 
Holec Machines en Apparaten, Urenco 
en de Vereniging Gasturbine. Mogelijk 
zullen zij een deel van het onderzoek 
op zich nemen. Volgens project
leidster A. van Heek van het ECN is 
er nog geen zicht op financiering 
vanaf 1997. Aan het eind van dit jaar 
zal er een evaluatie plaatsvinden en 
worden de resultaten in januari 1996 
gepresenteerd op een symposium bij 
Urenco Almelo. 
(Bron IncogeN Bulletin, september 
1996) 

stichting Laka, Ketelhuisplein 43, 1054 
RD Amsterdam, tel 020-6168294, fax 
020-6892179, e-mail 
Laka@Laka.antenna.nl 
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ENERGIEONDERZOEK, KERNENERGIE EN HET ECN 

Ondanks de kleine rol die kernenergie in Nederland speelt wordt het 
onderzoek ernaar nog altijd op de been gehouden met grote bedragen. Uit een 
onderzoek van de Algemene Energie Raad ( AER) , een adviesorgaan van het 
ministerie van Economische Zaken, blijkt kernenergie-onderzoek onevenredig hoog 
gesubsidieerd te worden. Van de 310 miljoen gulden die de overheld uittrok voor 
energie-onderzoek werd in 1994 25 procent besteed aan kernenergie. Slechts 10 
procent van de overheidsmiddelen ging naar duurzame energie. 

Uitgaven voor energie-onderzoek in 1994 ( mUjoen gulden) 

overheld bedrijven totaal 
besparing 91,2 150,8 242,0 
olie en gas 19,4 20,1 39,5 
steenkool 12,2 15,1 27,3 
duurzaam 33,7 16,9 50,6 
kernenergie 72,5 (1) 47,5 120,0 
elektriciteit 67,7 (2) 209,0 276,7 
systeemanalyse 14,1 3,2 17,3 

totaal 310,8 462,6 773,4 

1- incl. 20 mUjoen voor de Hoge Flux Reactor Petten 
2- incl. 150 miljoen voor de kolenvergassingsinstallatie Buggenurn 

Een groot deel van het energie
ondermek vindt plaats bij het Energie 
Ondermek Centrum Nederland {ECN). 
In 1955 werd het als Reactor Centrum 
Nederland ( RCN) opgericht. Het werd 
hét centrum waar de mogelijkheden 
van kernenergie onderzocht moesten 
worden. Zo werden er twee 
proefreactoren gebouwd in de duinen 
van Petten. In 1976 werden de 
werkzaamheden ook gericht op andere 
energievormen en werd het ECN 
geboren. Toch bleef kernenergie het 
imago van het ECN bepalen. Zo 
herinneren velen zich de protesten 
rond de dumping van radioactief afval 
begin tachtiger jaren. De nucleaire 
lobby binnen het ECN was en is 
kennelijk ook dermate sterk dat een 
groot deel van het budget aan 
kem.energie besteed blijft worden. Dat 
terwijl kernenergie maar een uitermate 
kleine bijdrage aan de 
elekti1citeitsvoorzien:ing levert. Levert 
kernenergie zo'n 5 procent van de 
stroom in ons land, het ECN besteedt 
er bijna éénderde van het budget aan. 

In 1989 werd (de inmiddels 
overleden) van den Kroonenberg 
directeur. Hij was de man die een 
grondige reorganisatie moest 
doorvoeren, maar tevens iemand die 

niet uit de nucleaire wereld afkomstig 
was. Van den Kroonenberg probeerde 
vanaf zijn aantreden regelinatig het 
kernenergie imago van het ECN af te 
zwakken. Het was ook de tijd dat 
alternatieve energiebronnen in opkomst 
kwamen. Omdat kernenergie na de 
ramp in Tsjernobyl totaal geen 
perspectief had koos het ECN voor een 
wat afgezwakt promotieverhaal. Omdat 
alternatieven pas over enkele tientallen 
jaren reêel zouden kunnen worden 
ingezet werd door het ECN voorgesteld 
om met kerncentrales deze periode te 
overbruggen. Hiermee hoopten ze op 
de kans dat de opinie zou omslaan en 
deze tijdelijke optie zou accepteren. 
Tot de dag van vandaag is het ECN 
deze optie blijven promoten zonder dat 
de publieke opinie enigszins is 
opgeschoven ten gunste van 
kernenergie. 

Het onderzoek naar kernenergie 
bleef de laatste jaren bij het ECN 
vrijwel konstant rond de 30 procent. 
Zo loopt er een project naar de 
haalbaarheid van een nieuw type 
mactor: de Hoge Temperatuur Reactor 
( HTR) • Met een paar miljoen gulden 
per jaar uit een onderzoeksprogramma 
(stopt eind 1996) van Economische 
Zaken denkt het ECN dit te 
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realiseren. En dat met een ontwerp 
wat door de reaktorbouwer Siemens 
(na ruim 2 miljard gulden aan 
onderzoek) allang aan de kant is 
geschoven. Verder onderzoek richt 
zich bijvoorbeeld op radioactief afval, 
kerncentrales in het voormalige 
Oostblok, medische toepassingen van 
straling, etc. 
De vraag is natuurlijk hoe reëel het is 
duurzame energie op korte termijn in 
te kunnen zetten. Milieuvriendelijkere 
energievormen als warmte-kracht
koppeling heeft de laatste jaren een 
enorme groei doorgemaakt. Ook de 
toegenomen tDepassing van warm-water 
zonnekollektoren in nieuwbouw
projekten noemenswaardig. Langzamer 
gaat de groei van windenergie en 
zonnecellen, waarmee direct 
elektlidtelt wordt opgewekt. Hier ligt 
een enorm potentieel voor 
electridteitsopwekking. Het kan niet 
ontkend worden dat deze alternatieven 
op dit moment relatief duurder zijn 
dan andere energiebronnen. Maar het 
is ook een feit dat alternatieven 
goedkoper worden naarmate er meer 
geld in onderzoek wordt gestoken. En 
dat geld ontbreekt nog. Het instituut 
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waar dat ondermek voornamelijk moet 
plaatsvinden is het ECN. De "unit 
duurzaam" zit eenter met een beperkt 
budget: zo'n 13 procent van het 
totaal; 17 miljoen gulden. 

De "unit nucleair" staat er 
'beter' voor: 28 procent van het totaal 
js zo'n 37 miljoen per jaar. Onderzoek 
naar kernenergie ontvangt dus zo'n 64 
procent meer. 

Vreemd is dan ook de 
stellingname van het ECN dat 
alternatieven nu nog te duur zijn en 
dus vele jaren op zich laten wachten 
en dat kernenergie de overbrugging 
kan vormen. Een ombuiging van de 
geldstroom voor energie~ndermek van 
nucleair naar duurzaam zal een 
snellere realisatie van alternatieven 
mogelijk maken en de optie 
kernenergie overbodig. 

Robert Jan van den Berg, Laka 

Bronnen: Energie-onderzoek in 
Nederland, AER, juli 1996; ECN 
Jaarverslag 1995); 

VUILE WAS 

Sinds vorig jaar is Nederland een kerninstallatie rijker. Het betreft een 
nucleaire wasserette van het bedrijf Euro Nuclear services B.V. ( ENS) in Coevor
den. De firma, een dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf Interstate 
Nuclear 5ervices (INS), is gespecialiseerd in het reinigen van met radioactiviteit 
besmette kleding en textiel. Over de risico's die dit soort van bedrijfsvoering met 
zich meebrengt berichtte Kerninfo nummer 4 in 1994 eerder. Inmiddels heeft het 
bedrijf een vergunning, die het afgelopen jaar verscheidene malen is gewijzigd. De 
wasserette mag nu met alfa-, beta-, en gamma stralende stoffen besmette kleding 
gaan bewerken. 

Een zelfstandig opererende 
nucleaire wasserette is voor Europese 
begrippen een nieuw concept. 
Europese kerncentrales wassen tot 
dusver hun besmette kleding zelf. ENS 
zegt het zo'n 20% goedkoper te doen. 
Het moederbedrijf INS telt 14 wassenj
en in de Verenigde Staten die jaarlijks 
zo'n 4 miljoen kledingssets reinigt. 

Vanaf het allereerste begin 
houdt ENS B.V. de gemoederen in 
Coevorden en omstreken, en tot ver 
daar buiten, bezig. Mllieugroeperingen 
en verontruste burgers uit Nederland 
en Duitsland tekenden bezwaar aan 

tegen de komst van het bedrijf bij de 
Raad van State. Maar het mocht 
allemaal niet baten. In april 1995, na 
een procedure van anderhalf jaar, 
besloot het hoogste rechtsorgaan in 
Nederland dat ENS B.V. met de bouw 
van de wasserette kon beginnen. 

Dat de onderneming Coevorden 
als locatie koos is geen toeval. Het 
bedrijf kon hier bouwen met een forse 
rijkssubsidie. Coevorden voert een 
actief vestigings- en investeringsbe
leid. De snel uitbreidende 
gecombineerde weg/rail goederen 
overslagterminal i.s.m. de Bentheimar 
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Eisenbahn is een typisch voorbeeld 
van dat beleid. Deze factoren maken 
het aantrekkelijk voor het bedrijf om 
zich in Coevorden te vestigen, want 
het bedrijf mikt in eerste instantie 
vooral op klanten uit Duitsland. Op 
kleding van personeel van 
kerncentrales en isotopenlaboratoria. 

Verder heeft de aanwezigheid 
van een Amerikaanse gemeenschap 
rond de NAVO-basis in de stad, 
volgens loco-burgemeester J. Halfwerk 
een belangrijke rol gespeeld bij de 
uiteindel:ljke beslissing van INS. Het is 
zeker niet ondenkbaar dat het leger 
een potantiêle klant wordt. Munitie en 
tankpantsers van verarmd uranium 
behoort tot het standaal:d-arsenaal van 
de NAVO. Militair (onder
houds)personeel dat met dit materiaal 
werkt loopt risico op besmetting. 

EMS-bedrijfsdirecteur R. H. 
Hadders begrijpt niets van de 
commotie over zijn wasserij. Door het 
recyclen (schoonmaken) van besmette 
kleding helpt het bedrijf juist mee aan 
de vermindering van het radioactieve 
afval, zo is zijn boodschap. Hij blijkt 
nogal eenzijdig geïnformeerd over de 
milieu- en gezondheidseffecten bij 
blootstelling aan radioactieve stofdeel
tjes. Hadder.s edlermt met het vakblad 
Health Phys:i.cs, maar blijkt niet op de 
hoogte van andere wetenschappelijke 
stu~ die de gehanteerde conserva
tieve dosis-effect modellen van het 
ICRP in bijvoorbeeld Health Physics 
kritiseert en andere modellen daar 
tegenover zet. 

ENS B.V. verwerkt besmette 
kleding met zowel kortlevende als 
langlevende radio-isotopen, afkomstig 
van diverse bedrijfstakken. De 
kernindustrie is de voornaamste klant, 
maar ook de olie- en gasindustrie en 
de fosfaat verwerkende industrie, 
zoals kunstmestfabrieken behoren tot 
de potentiêle klanten. Kerncentrales 
leveren kleding met beta- en gamma
straling ( cobalt-60 en oesium-137). Op 
de VJ:aag af ENS kleding afkanstig van 
MOX-fabrieken gaat verwerken 
antwoordt Hadders: "In theorie niet. 11 

Maar wat betekent dat op den duur in 
de praktijk'? Als de wasserette deze 
branche van de kernindustrie als klant 
accepteert hebben we te maken met 
plutonium besmette kleding. Verder wil 
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Hadders bevestigen noch ontkennen 
dat ook met verarmd uranium besmette 
legerkleding tot het aanbod gaat 
behoren. De maximum-capadteit van 
de wasserij ligt rond de 2500 ton 
wasgoed per jaar. Hoewel de 
Nederlandse kerninstallaties behoren 
tot de potentiêle klantenkring, zoals 
de kerncentrale in Borssel.e, zal het 
overgrote deel van het aanbod 
geleverd worden door Duitsland en 
Belgiê. 

Grote risico's bij een calamiteit. 
In de Volkskrant van 9 

november 1993 noemt INS
woordvoerder Gregg Johnstone een 
worst-case scenario: "Een van onze 
trucks krijgt vlak voor uw huis een 
ongeluk en al het besmette wasgoed 
vliegt in brand ( ••• ) 7oelfs dan loopt 
niemand risico van een dergelijke 
Stralingsdosis. Die zware, radioactieve 
metaaldeeltjes, blijven tussen de as 
liggen. En als die as zou wegwaaien, 
en je kind zou er later wat van eten, 
no problem. De hoeveelheid straling 
blijft heel klein! " Immers, zo stelt hij: 
"de straling is minder dan de 
achtergrondstraling. 11 Dit soort 
beweringen behoort tot dezelfde 
categorie van onjuiste uitspraken als 
die van EeN-medewerker en 
stralingsdeskundige Keverling Buisman 
doet op publieke bijeenkomsten om de 
verhitte gemoederen onder verontruste 
burgers te sussen. 

De deskundige rept met geen 
woord over de wijze waarop het 
lichaam in contact kan komen met 
minuscule radioactieve deeltjes bij dit 
soort calamiteiten. En dat is nu 
p:teeies waar het om draait als we het 
hebben over blootstelling aan 
microdeeltjes radioactieve stoffen! Van 
een stof als bijvoorbeeld uranium is 
bekend dat het bij brand 
aêrosoldeeltjes (stofdeeltjes) uranium
oxiden vormt die kilometers ver 
kunnen worden meegevoerd met de 
wind. Omstanders kunnen deze 
deeltjes inademen en inslikken. Een 
recent onthuld rapport van het 
Milieubureau van het Amerikaanse 
leger ( Health and Environmental 
Consequenoes of Depleted Uranium Use 
in the U.S. Army: Technical Report) 
meldt dat deze deeltjes zowel 
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radio1ogisch als chemisch giftig zijn en 
een potentieel gezondheidsrisico 
vormen. Uit de handleiding van 
brandweerlieden en de Bijlmerramp als 
praktijkvoorbeeld blijkt dat de 
instructies voor het bestrijden van 
uranium in een brand volstrekt 
ontoereikend zijn. Aangenomen moet 
worden dat deze niet toereikende 
maatregelen ook gelden als zich een 
brand voordoet in de nuclea1re 
wasserette. 

Evenals bij andere 
kerninstallaties geldt ook voor de 
nucleaire wasserette dat we te maken 
hebben met onaanvaardbare ge
zondheidsrisico's voor de werknemers 
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en de omwonenden. Dat geldt voor de 
bedrijfsvoering (bijv. lozing van 
radionucliden in het riool), voor 
transporten van en naar de 
wasserette, en bij eventuele 
calamiteiten, zoals een brand. Er is 
maar één oplossing mogelijk en dat is 
onnûddellijke sluiting van ENS B.V. 

Henk van der Keur, Laka 
Bronnen: diverse regionale kranten; 
FNV-Magazine, 20 aprü 1995; 

Gebruik onderstaande bon voor een abonnement op KERNINFO. 
Stel het niet uit, doe het nu! 

------------------------------------------------------------------Naam: 

Adres: 

Postcode en Plaats: 

0 wil een abonnement op KERNINFO en zal daartoe jaarlijks • 20 I
overmaken op girorekening 591 24 20, tnv VRIENDEN VAN EPP'92 te 
Eindhoven 1 ovv abo KERNINFO. 

Insturen aan: EPP'92, 
A Smederslaan 14 
5615 GE EINDHOVEN handtekening 


	0 copy
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

