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1 INLEIDING 

Het onderwerp van deze deelstudie is de binnenlandse beïnvloeding van het 
Nederlandse regeringsbeleid met betrekking tot de levering van verrijkt 
uranium aan Brazilië door het Urenco-concern. Hoewel de Urenco-kwestie een 
langere periode beslaat, concentreert deze deelstudie zich op het tijds
bestek vanaf begin 1976, toen de regering de levering van verrijkt uranium 
aan Brazilië voor het eerst in overweging namt tot en met september 1978, 
toen in de Tweede Kamer voor het laatst over de kwestie werd gedebat
teerd. 

In de Urenco-zaak kwamen twee beleidslijnen samen: de buitenlands-poli
tieke beleidslijn gericht op het tegengaan van verdere verspreiding van 
kernwapens in de wereld (non-proliferatie) en de binnenlands-politieke be
leidslijn betreffende het industriebeleid en de werkgelegenheidspolitiek. 
De industrie- en werkgelegenheidsaspecten van de kwestie zouden langer 
strijdpunten blijven dan het aspect van non-proliferatie. Bij de besluit
vorming speelden andere aspecten die met name door actiegroepen werden 
beklemtoond, als de aantasting van het milieu en de schendingen van mensen
rechten in Brazilië, een ondergeschikte rol. 

Achtereenvolgens worden besproken: de achtergronden van de Urenco
kwestie (hoofdstuk 2), de totstandkoming van het regeringsbeleid in deze 
kwestie en de betrokkenheid van ambtenaren bij de beleidsvoorbereiding 
(hoofdstuk 3), de betrokkenheid van het parlement en de politieke partijen 
(hoofdstuk 4). De beïnvloedingspogingen van verschillende binnenlandse 
groepen worden besproken in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6, ten slotte, wor
den enige conclusies getrokken. 



6 

2 DE ACHTERGRONDEN VAN DE URENCO-KWESTIE 

2.1 De betrokkenheid van Nederland bij uraniumverrijking en Urenco 

Al sinds de jaren vijftig werd in Nederland onderzoek gedaan met betrekking 
tot uraniumverrijking via het ultracentrifugeprocêdê. Hieraan is in het 
bijzonder de naam verbonden van prof.dr. J.Kistemaker van de Stichting FOM 
(Fundamenteel Onderzoek der Materie). De scheiding van isotopen door mid
del van hoge-snelheidcentrifuges was reeds in 1929 voorgesteld en werd met 
name in het kader van het Manhattan-project verder ontwikkeld. De verdere 
ontwikkeling van het ultracentrifugeprocédé in de Verenigde Staten werd 
echter stopgezet vanwege de onoplosbaarheid van een aantal technische pro
blemen op korte termijn. 

De onderzoekingen die in Nederland werden verricht op dit gebied, werden 
in 1960 ondergebracht bij het RCN (Reactor Centrum Nederland), thans ECN 
(Energie Centrum Nederland). In de commissie van bijstand van het ECN heb
ben naast vertegenwoordigers van de wetenschap (FOM, TNO) ook vertegen
woordigers van de industrie zitting. 1 

Het belang van het ultracentrifugeprocédé ligt in de grotere mogelijk
heid van commerci~le exploitatie, daar bij deze vorm van uraniumverrijking 
het energieverbruik aanzienlijk lager ligt dan bij de toepassing van gas
diffusie, elektromagnetische scheiding of straalpijpen. Bovendien is het 
ultracentrifugeprocédé milieutechnisch aantrekkelijker dan andere metho
den. 

Toen aan het einde van de jaren zestig een commerci~le opzet verantwoord 
werd geacht, werd in 1969 Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN) opgericht. 
De Nederlandse Staat was met 55 % van de aandelen de grootste eigenaar van 
UCN. Vanuit de industrie deden DSM, Philips en Shell (ieder met 10 %van 
de aandelen) en VMF en RSV (ieder met 7,5% van de aandelen) mee. 2 

Om commerci~le en financi~le redenen zocht Nederland vervolgens, in het 
begin van de jaren zeventig, samenwerking met Groot-Brittanni~ en de Duitse 
Bondsrepubliek, waar de verste vorderingen met het ultracentrifugeprocédé 
waren gemaakt. Op 19 juli 1971 kwam een tripartite samenwerkingsverband 
met beide landen tot stand. Het daarbij afgesloten Verdrag van Almelo waar
in de samenwerking werd neergelegd, stelt als doel de verrijking van ura
nium op commerci~le grondslag volgens het gas-ultracentrifugeprocédé en de 
fabricage van voor dit procédé benodigde materialen. Bij het Verdrag van 
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Almelo werden twee nieuwe ondernemingen opgericht: Urenco en Centec. Deze 
zouden gezamenlijk de oprichting en exploitatie van industri~le ondernemin
gen voor de bouw en exploitatie van fabrieken voor de verrijking van ura
nium bevorderen. Nadrukkelijk stelt het Verdrag dat de samenwerking zal 
plaatsvinden op commerci~le basis, teneinde een concurrerende positie ten 
opzichte van andere producenten van verrijkt uranium op te bouwen en te 
handhaven. 3 

Van beide genoemde ondernemingen functioneerde Urenco aanvankelijk als 
producent van het verrijkt uranium, terwijl de belangrijkste taak van een
tee de ontwikkeling en installatie van produktiefaciliteiten was. Voort
durende herverdeling van taken heeft er toe geleid dat momenteel bij eentee 
het accent vooral ligt op de coördinatie van onderzoek en ontwikkeling en 
de contacten met vierde landen omtrent de overdracht van technologie, ter
wijl Urenco zich in hoofdzaak richt op de marketing, contractbepaling en 
coördinatie van de verrijkingsproduktie. Urenco en eentee hebben dezelfde 
Board of Management. 4 Een 'Joint Committee' (Gemengde Commissie) van de 
drie betrokken landen regelt de zaken waarbij de betrokken regeringen ge
moeid zijn (zie hoofdstuk 3.3.3}. 

2.2.2 De onderhandelingen tussen Nederland en Brazili~ 

Op 27 juni 1975 werd door Brazili~ een mammoetcontract met de Duitse Bonds
republiek afgesloten voor de bouw van onder meer acht kernreactoren, een 
opwerkingsfabriek en een verrijkingsinstallatie. Hierdoor zou Brazili~ on
afhankelijk kunnen worden op energiegebied. Aan het contract was een groot 
aantal samenwerkingsovereenkomsten verbonden, onder meer op het gebied van 
bodemonderzoek naar uraniumerts, de bouw van reactoren en de opleiding van 
Braziliaanse deskundigen. 

Om het gevaar te keren dat Brazili~ de verworven kennis en materialen 
zou aanwenden voor de vervaardiging van kernwapens kwam op 26 februari 1975 
een verdrag tot stand tussen Brazili~. de Bondsrepubliek en het IAEA: het 
zogenaamde Trilaterale Akkoord. De in het Akkoord overeengekomen veilig
heidswaarborgen reikten verder dan krachtens het Non-Proliferatieverdrag 
(waarbij Brazili~ geen partij is} noodzakelijk is voor leveranties aan niet 
tot het verdrag toegetreden landen. 

Brazili~ bleek bereid het uranium voor de te bouwen reactoren te betrek-
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ken van Urenco, onder voor Urenco commercieel zeer aantrekkelijke voorwaar
den: de prijs van het verrijkte uranium zou ongeveer 50 % hoger uitkomen 
dan het geval was in de andere door Urenco afgesloten contracten. De mede
werking van Urencowas noodzakelijk, aangezien de Bondsrepubliek wegens be
palingen in het verdrag van de Westeuropese Unie en op grond van politiek
psychologische overwegingen na de tweede wereldoorlog had afgezien van een 
eigen onafhankelijke verrijkingsindustrie. 

De Braziliaanse staatsonderneming Nuclebras sloot vervolgens in februari 
1976 een contract met Urenco voor de verrijking van 2000 ton uranium over 
een periode van tien jaar (1981-1991). In maart 1976 besloot het Joint 
Committee op voorstel van de Duitse vertegenwoordiger het contract goed te 
keuren. Minister van economische zaken R.Lubbers ging akkoord voor wat be
treft de economische kant van de transactie. In juli van dat jaar gaf ook 
minister van buitenlandse zaken M.van der Stoel zijn goedkeuring aan het 
contract. De offici~le ondertekening van het contract volgde in september 
1976. 

De langdurige onderhandelingen die nadien tussen Nederland en Brazili~ 
plaatsvonden over de totstandkoming van een ad hoc opslagregime voor het 
bij de opwerking van gebruikt uranium vrijkomende plutonium, vloeiden voort 
uit artikel 13 van het - overigens goeddeels geheime - Urenco/Nuclebras
contract. Lid 2 van artikel 13 bepaalde namelijk dat naast de privaatrech
telijke overeenkomst tussen beide partners nog een publiekrechtelijke over
eenkomst diende te worden gesloten omtrent de waarborgen die op de leve
ranties van toepassing zouden zijn. Deze waarborgen zouden in overeenstem
ming moeten zijn met het eerder genoemde Trilaterale Akkoord tussen Brazi
li~, de Bondsrepubliek en het International Atomie Energy Agency (IAEA). 
Daar het Akkoord in te algemene bewoordingen was gesteld om direct van toe
passing te kunnen zijn op de levering van verrijkt uranium vanuit Nederland 
aan Brazili~, betroffen de onderhandelingen de louter technische vraag op 
welke wijze de verrijkers van het uranium, Nederland en Groot-Brittanni~, 
in het Akkoord zouden kunnen worden betrokken.5 De suggestie dat Nederland 
en Groot-Brittanni~ een afzonderlijk - gelijkluidend - verdrag met Brazili~ 
zouden sluiten, werd door Brazili~ met kracht van de hand gewezen. Ten 
slotte werd besloten tot een publiekrechtelijke overeenkomst, gegoten in de 
vorm van een notawisseling. 
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2.3 Het ontstaan van de Urenco-kwestie in Nederland 

De Urenco-kwestie ontstond uit het samenkomen en botsen van verschillende 
belangen. Aan de ene kant was het regeringsbeleid er op gericht voort te 
gaan op de weg van commerci~le produktie van verrijkt uranium en de daarmee 
samenhangende uitbreiding van de produktiecapaciteit in Almelo. Aan de 
andere kant was het regeringsbeleid er sinds jaren ook op gericht een bij
drage te leveren tot het non-proliferatiestreven.6 Door het met Braziliä 
afgesloten contract kwamen beide probleemgebieden bijeen. De levering van 
verrijkt uranium aan Braziliä bepaalde in hoge mate de rentabiliteit van 
de sinds lang voorgenomen uitbreiding van de produktiecapaciteit. Boven
dien bleek gaandeweg dat de partners in de Urenco-constructie. Groot-Brit
tanniä en de Bondsrepubliek. bij een niet-doorgaan van het contract met 
Braziliä geen grond meer zagen voor voortzetting van de samenwerking onder 
het Verdrag van Almelo. 7 Terwijl formeel gezien de beslissingen over uit
breiding van de produktiecapaciteit in Almelo en de levering van verrijkt 
uranium aan Braziliä los van elkaar stonden, was er in de praktijk een nau
we samenhang tussen beide. De onderhandelingen tussen Nederland en Bra
ziliä over aanvullende waarborgen en een ad hoc opslagregime voor het vrij
komende plutonium waren in dit verband cruciaal. 

De kwestie steeg tot een hoogtepunt toen na de regeringswisseling, waar
bij het centrum-linkse kabinet-Den Uyl plaats maakte voor de VVD/CDA-coa
litie onder A.van Agt, bleek dat het nieuwe kabinet bereid was met geringe
re waarborgen genoegen te nemen, al dan niet gedwongen door druk van de 
Urenco-partners en Braziliä. De Tweede Kamer voelde zich door dit besluit 
geheel overvallen. Terwijl de binnenlandse kritiek op het regeringsbesluit 
zich aanvankelijk concentreerde op de uitbreiding van de verrijkings
fabriek in Almelo. kwam de levering van verrijkt uranium aan Braziliä dit 
aspect te overvleugelen en werden er nog andere punten van kritiek aan toe
gevoegd. 

In de Urenco-kwestie speelden de volgende aspecten een rol: 
- de commerci§te pentabiliteit van het ultracentrifugeproject; 
- de werkgelegenheidseffecten van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit 

in samenhang met de leverantie aan Braziliä; 
- de gevolgen van uitbreiding van de verrijkingsfabriek met betrekking tot 

verdere 'nuclearisering' van Nederland en voor het milieu; 
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- de vraag of de met Brazili~ overeengekomen voorwaarden niet strijdig wa
ren met het Nederlandse non-proZiferatiebeteid; 

- de vraag of levering aan een militair regime dat zich schuldig maakte aan 
schending van de mens~chten. toelaatbaar was; 

- de besZuitvo~ng van dB rege~ng met betrekking tot de uitbreiding van 
de produktiecapaciteit in Almelo en de levering van verrijkt uranium aan 
Brazili~. 

Toen het kabinet in 1976 zijn goedkeuring gaf aan de commerci~le opzet 
van de uitbreiding van de produktiecapaciteit in Almelo - zij het dat deze 
principebeslissing nog zou worden gevolgd door besprekingen met de Duitse 
regering ter afronding van de commercieel-economische aspecten, alsook met 
de Braziliaanse regering over nadere waarborgen -, was er van verzet tegen 
het project nog nauwelijks sprake. Pas eind voorjaar 1977 viel in kringen 
van Derde-Wereldorganisaties een aanzet tot kritiek te bespeuren. Naarmate 
deze zich actiever opstelden, kwamen ook milieuorganisaties en de vakbewe
ging in actie. De kritiek op de rentabiliteit en het werkgelegenheids
aspect kwam vooral uit de hoek van de vakbeweging en de politieke partijen. 
maar deze aspecten konden pas eind 1977, vlak voor de jaarwisseling, die 
de 'dead-line' vormde waarbij beslissingen niet langer konden worden uit
gesteld, als echt controversieel worden aangemerkt. 

Toen het nieuwe kabinet - geheel onverhoeds - zijn beslissing nam, voel
de de Tweede Kamer, die zich kon beroepen op de motie van Oele en De Goede 
uit 19718, zich gepasseerd. De daaropvolgende debatten in de Kamer leidden 
tot het aannemen van twee moties van Van Houweliogen (CDA}. waardoor het 
kabinet aan banden werd gelegd. Een hoogtepunt van de activiteiten van de 
actiegroepen vormde de demonstratie op 4 maart 1978 in Almelo, waaraan een 
veertigtal milieu- en Derde-Wereldorganisaties, kerken, vakbonden en poli
tieke partijen deelnamen. 

In juni 1978 ging het kabinet, ondanks verzet binnen de samenleving en 
het parlement, akkoord met de voor Groot-Brittanni~. de Bondsrepubliek 
en Brazili~ aanvaardbare voorwaarden. 
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3 DE TOTSTANDKOMING VAN HET REGERINGSBELEID IN DE URENCO-KWESTIE 

3.1 Achtergronden van het regeringsbeleid 

In de Urenco-kwestie speelden twee beleidsonderdelen een hoofdrol: het be
leid met betrekking tot uitbreiding van de produktie van verrijkt uranium 
en het non-proliferatiebeleid. Allereerst zullen wij ingaan op de achter
gronden van de totstandkoming van het regeringsbeleid op deze beide terrei
nen. 

3.1.1 Het beleid met betrekking tot de uitbreiding van de uraniumverrij-
kingsfabriek in Almelo 

De grondslagen voor het beleid met betrekking tot de uitbreiding van de 
uraniumverrijkingsfabriek in Almelo zijn terug te vinden in de Energienota, 
die werd uitgebracht in september 1974.9 Deze zijn in de loop van de kwes
tie nauwelijks veranderd. 

In de Energienota legt de minister van economische zaken, Lubbers, uit 
welke economische en technologische voordelen voor de Nederlandse indus
trie verbonden zijn aan de uitbreiding van de verrijkingsfabriek in Almelo. 
De minister vermeldt dat "het project in beginsel interessante mogelijk
heden biedt. Dit geldt dan zowel voor de onafhankelijkheid van Nederland 
zelf voor wat betreft de verrijkingscapaciteit als ook, en vooral, voor wat 
betreft industriäle aspecten van verrijkingsfabrieken en van centrifuge
fabrieken in het bijzonder. Het project biedt de Nederlandse machine
industrie de gelegenheid kennis en ervaring op te doen op het gebied van 
massaproduktie en van controle van geavanceerde produkten."10 

Het bovenstaande vormde echter geen onvoorwaardelijk standpunt ten gun
ste van uitbreiding van de verrijkingsfabriek. De nota meldt in dit ver
band: "( ••• ) ondergetekende (is) tot de conclusie gekomen dat voortzetting 
van dit project en de daaruit voortvloeiende bouw van verrijkingsfabrieken 
alleen dan zinvol is als het project commercieel gemaakt wordt."11 Wat 
de betrokkenheid van de regering bij het commercieel op te zetten project 
betreft, stelt de nota dat "de overheid wel bereid moet zijn in de ontwik
kelingsfase een bepaalde onrendabele top voor haar rekening te nemen"12 

en dat "de regering zich, behalve tot financiering van een bepaalde onren
dabele top, zal beperken tot een veilig stellen van een aantal politieke 
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aspecten, die aan dit project verbonden zijn. Bij deze politieke (behoort) 
het probleem van de non-proliferatie ( ... )."13 Toen in 1976 bleek dat de 
in UCN deelnemende bedrijven (DSM, Philips, Shell, VMF en RSV) niet langer 
wensten deel te nemen aan het project, moest de regering haar beleid op dit 
punt echter bijstellen. Deze ontwikkeling noodzaakte de overheid haar aan
deel in UCN van 55 % te vergroten tot 99 %, waardoor de kosten van uitbrei
ding (f. 750 miljoen) geheel voor rekening van de Staat zouden komen. 

Het scheppen van werkgelegenheid is - zo het al een punt van beleid was 
met betrekking tot de uitbreiding van de verrijkingsfabriek - ondergeschikt 
geweest aan bovengenoemde overwegingen. 

3.1.2 Het non-proliferatiebeleid van Nederland 

Sinds vele jaren heeft Nederland zich sterk gemaakt voor het streven de 
verspreiding van kernwapens in de wereld tegen te gaan. Sinds het voorjaar 
van 1976 werd het non-proliferatiebeleid van de regering gedragen door af
spraken die waren gemaakt gedurende het geheime overleg tijdens de Nuclear 
Suppliers Conference in Londen. Deze conferentie vond plaats om te komen 
tot een gemeenschappelijke gedragscode ten aanzien van de overdracht van 
nucleaire materialen en nucleaire uitrusting aan niet-kernwapenstaten. 

De nieuwe beginselen waren naar hun inhoud meer omvattend en ook anders 
van karakter dan de eveneens door Nederland onderschreven Zangger-memoranda: 
deze waren in feite niet meer dan een uitwerking van artikel 3, lid 2 van 
het Non-Proliferatieverdrag (waarbij ook Nederland partij is) en vormden 
een basis voor het nucleaire-exportbeleid in het algemeen. Het nieuwe be
leid gold voor exporten naar alle niet-kernwapenstaten, ongeacht of die par
tij waren bij het Non-Proliferatieverdrag. 

Aangezien de betrokkenen bij het overleg de materie als gevoelig be
schouwden en elkaar beloofden het vertrouwelijke karakter van de getroffen 
regelingen te zullen beschermen, zijn lange tijd alleen de hoofdlijnen van 
het nieuwe beleid bekend geweest. Deze zijn: 
- voor de uitvoer van nucleaire uitrusting en materialen zal Nederland van 

ontvangerlanden de verzekering moeten krijgen dat het geleverde niet zal 
worden aangewend voor de vervaardiging van nucleaire explosiemiddelen; 

- ontvangerlanden zullen het geleverde moeten onderwerpen aan de toepassing 
van de waarborgen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie; 
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- ontvangerlanden zullen moeten zorgen voor een adequaat niveau van fysieke 
beveiliging van de ingevoerde uitrusting en materialen, ter voorkoming 
van diefstal en sabotage; 

- ontvangerlanden zullen moeten garanderen dat zij de bovenvermelde eisen 
eveneens zullen stellen bij herexport van de geleverde uitrusting en ma
terialen of bij export van geproduceerde materialen en uitrusting die van 
het door Nederland geleverde zijn afgeleid; 

- bijzondere eisen zullen gesteld worden bij directe of indirecte overdracht 
van technologie betreffende verrijkingsinstallaties, opwerkingsinstalla
ties en installaties voor de produktie van zwaar water (zogenaamde gevoe
lige installaties) - het hierboven onder de eerste drie punten gestelde 
zal in dat geval ook gelden voor gevoelige installaties gebouwd met behulp 
van rechtstreeks door Nederland overgedragen technologie of met behulp 
van technologie die is afgeleid uit door Nederland overgedragen installa
ties of uitrusting; 

- voor herexport van gevoelige technologie, uitrusting of materialen naar 
derde landen zal de toestemming van Nederland zijn vereist; 

- Nederland zal in beginsel terughoudendheid betrachten ten aanzien van de 
export van gevoelige technologie, uitrusting en materialen - bij export 
van verrijkings- of opwerkingsinstallaties zal Nederland de gedachte aan
moedigen van multilaterale participatie, teneinde het aantal van zulke 
installaties te beperken en een effectieve toepassing van de waarborgen en 
fysieke beveiliging te bevorderen. 14 

Het tweede punt was al eerder - in sterkere bewoordingen - met betrekking 
tot het ultracentrifugeproject gesteld in de Ontwapeningsnota van 1975, 
waarin wordt vermeld dat "de regering ( ••• ) in het tripartite overleg geen 
medewerking (zal) verlenen aan export van UC-technologie dan onder beding 
van IAEA-waarborgen op de gehele splijtstofcyclus van de in aanmerking ko
mende niet-kernwapenstaten". 15 

De Nederlandse regering had zich ook vöör de totstandkoming van de mam
moettransactie tussen Brazilië en de Bondsrepubliek reeds kritisch opgesteld 
tegenover de uitvoer van nucleair gevoelig materiaal aan Brazilië. Hoewel 
Nederland een veto uitsprak over de uitvoer van verrijkingstechnologie op 
ultracentrifugebasis, kon niet worden voorkomen dat de Bondsrepubliek zijn 
zelfontwikkelde straalbuisprocédé uitvoerde naar Brazilië. Bij haar beleids
bepaling diende de Nederlandse regering de beschikking van Brazilië over 
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verrijkingstechnologie derhalve als een feit te beschouwen. Het kabinet
Den Uyl kon het Duits/Braziliaanse contract, ondanks zijn zeer kritische 
houding ten aanzien daarvan, na de officiäle ondertekening op 27 juni 1975 
ook niet anders dan als een gegeven aanvaarden. 

De kritiek van Nederland betrof met name de waarborgen die waren over
eengekomen onder het Trilaterale Akkoord. Die werkten niet preventief, 
doch konden wel enige repressieve controle mogelijk maken. De Nederlandse 
regering was reeds lang voorstander van een wereldwijd plutoniumopslag
regime en hoopte dat de leverantie van verrijkt uranium door Nederland zou 
kunnen fungeren als een breekijzer om in het kader van de Duits/Braziliaan
se transactie een adequaat opslagregime te bewerkstelligen. 

De beleidsruimte van de Nederlandse regering in dezen werd echter aan
zienlijk beperkt door twee factoren. In de eerste plaats was er de door 
de minister van economische zaken noodzakelijk geachte commerciäle opzet 
van de fabriek in Almelo; daartoe was de produktie van een quotum van mi
nimaal 2000 ton per jaar vereist, wat bereikt zou kunnen worden door de 
leverantie aan Braziliä. In de tweede plaats bestond er voor de verdrags
partners, Groot-Brittanniä en de Bondsrepubliek. de mogelijkheid om in ge
val van onenigheid over de in het Verdrag van Almelo besloten samenwerking 
uit het tripartite verband te stappen - dit ondanks het feit dat iedere 
partij bij elke transactie over een vetostem beschikte -. en door een der
gelijke stap zou de commerciäle basis van het ultracentrifugeproject ook 
komen te vervallen. Onzeker was in hoeverre de partners daadwerkelijk van 
deze mogelijkheid gebruik zouden maken dan wel het alleen bij dreigementen 
zouden laten. Veel zou derhalve afhangen van de vraag of Nederland bij de 
nadere onderhandelingen met Braziliä over aanvullingen op het Urenco/Nucle
bras-contract nog additionele voorwaarden zou kunnen bedingen. 

3.2 Het regeringsbeleid in de periode 1976-1978 

3.2.1 Het beleid van het kabinet-Den Uyl, 1976-1977 

Sinds de totstandkoming van het contract tussen Urenco en Nuclebras, begin 
1976. stond de regering onder druk om ook harerzijds de nodige besluiten 
te nemen. Die druk kwam. behalve van Urenco zelf. mede van de beide ver
dragspartners. die met de uitvoering van de beoogde contracten geen pro-
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blemen hadden. De oorspronkelijke leveringsverplichtingen bepaalden dat 
eind 1976 een begin zou moeten worden gemaakt met de uitvoering van de uit
breiding van de verrijkingsfabriek in Almelo. 

Ondanks deze aandrang stelde de regering in het voorjaar van 1976 dat 
zij omtrent de uitbreiding - waaraan de minister van economische zaken in 
principe reeds zijn goedkeuring had gegeven - nog geen definitieve beslis
sing kon nemen. In juli verklaarde minister Van der Stoel zich tevens be
reid mede te werken aan uitbreiding van de verrijkingsfabriek en levering 
aan Brazilië, zij het dat nog aan een aantal voorwaarden voldaan zou moeten 
worden. Op 27 oktober voerden de bewindslieden Van der Stoel en Lubbers 
overleg met de Vaste Kamercommissies voor Buitenlandse en Economische Zaken 
en voor Kernenergie. 16 Dit overleg bleef echter beperkt tot de financieel
economische aspecten van het project. De minister van economische zaken 
stelde bij die gelegenheid dat haast diende te worden gemaakt, maar dat 
evenzeer voorzichtigheid geboden was. Ondanks zijn optimistische schatting 
dat een en ander binnen enige weken zou kunnen zijn afgerond, bleek het 
kabinet in zijn vergadering op 12 november nog niet in staat te zijn een 
beslissing te nemen. Door minister-president J.den Uyl werd bij die gele
genheid aangevoerd dat hiervoor nog nadere informatie nodig was, met name 
op technisch en commercieel niveau. 17 

Op 17 december 1976 achtte de regering het verantwoord een principe
beslissing te nemen. Wel moest nog aan een aantal voorwaarden worden vol
daan. Zo zou minister Lubbers met zijn Engelse en Duitse collega's gaan 
spreken over nadere voorwaarden betreffende de financieel-economische kant 
van de ultracentrifuge-industrie. Belangrijker was dat minister Van der 
Stoel verdere non-proliferatiewaarborgen moest bedingen als voorwaarde voor 
een definitief besluit tot uitbreiding van de fabriek in Almelo en leve
ring aan Brazilië. Overigens verwachtte de regering dat het uitstel •eer
der een kwestie van weken dan van maanden•18 zou zijn. 

Het gebrek aan besluitvaardigheid van het kabinet weerspiegelde niet 
alleen de ingewikkeldheid van de materie, maar ook de binnenlands-politieke 
verhoudingen. ffinnen de PvdA bestond veel verzet tegen de (verdere) toe
passing van kernenergie, en de PPR - de kleinste regeringspartij - leek 
zelfs bereid omwille van deze zaak een kabinetscrisis te forceren, zoals 
bleek na de aankondiging van het principebesluit door de regering op 17 de
cember (zie hoofdstuk 4.1). Tijdens het overleg met de betrokken Kamer-
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commissies op 22 december bleek overigens dat een meerderheid van de Kamer 
zich in het regeringsbeleid en het nadere overleg met de partnerlanden wel 
kon vinden.19 Niettemin was enig uitstel voor het kabinet niet onplezie
rig. 

Het nadere overleg begon op 28 december 1976 met een gesprek tussen de 
betrokken bewindslieden en secretaris-generaal Eklund van het IAEA, welk 
gesprek in januari 1977 in Wenen werd voortgezet. In januari vond verder 
overleg plaats met de regering in Bonn. Op 3 februari spraken minister 
van economische zaken Lubbers en staatssecretaris van buitenlandse zaken 
P.H.Kooijmans in Londen met de Westduitse minister van wetenschappen, Matt
h8fer, en de Britse minister van energie, Benn, over het tempo van de uit
breiding van de verrijkingsfabriek in Almelo en behalve over de buiten
lands-politieke aspecten ook over een 'optimale verdeling' van de verrij
kingsindustrie over de drie landen. De optimale verdeling vormde sinds 
eind 1976 een nieuw onderwerp van gesprek. Op 3 november 1976 had NRC Han
delsblad bericht dat Urenco plannen zou hebben in Duitsland - en wel in 
Gronau - een derde verrijkingsfabriek te bouwen volgens de ultracentrifuge
techniek. De daaropvolgende dag had minister Lubbers reeds verklaard veel 
bezwaar te hebben tegen uitbreiding van het project in Duitsland, omdat hij 
vreesde dat de installatie in Almelo door een nieuwe fabriek in Gronau uit 
de markt zou worden gedrukt. Het al dan niet serieuze plan om een nieuwe 
fabriek te bouwen zou gezien gaan worden als een nieuw drukmiddel op de 
Nederlandse regering. 

Geheel onverwachts bracht minister Van der Stoel op 21 februari 1977 een 
bezoek aan zijn Braziliaanse collega Azeredo da Silveira. Volgens Van der 
Stoel waren de door hem gevoerde gesprekken •vruchtbaar" geweest voor beide 
betrokken landen en had Braziliä zich bereid getoond mee te werken bij het 
tegengaan van de verspreiding van kernwapens. Er was echter niet gesproken 
over het contract tussen Duitsland en Braziliä betreffende de levering van 
kerncentrales en een opwerkingsfabriek. De gesprekken zouden op diploma
tiek niveau worden voortgezet. Van der Stoel hoopte de resultaten van het 
overleg over de leveringsvoorwaarden eind maart 1977 aan de Tweede Kamer 
te kunnen voorleggen. 

Op 5 april schreef minister Lubbers naar aanleiding van het overleg met 
de buitenlandse partners aan de Tweede Kamer20 dat de besprekingen bevredi
gend waren verlopen. Tot een definitieve besluitvorming kwam het voorlopig 
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echter niet. Gaandeweg werd steeds duidelijker hoe moeilijk de situatie 
was voor de regering. Enerzijds bleek Braziliä niet van zins nadere, als 
discriminerend ervaren garanties te geven; anderzijds lieten de partner
landen in de Urenco-constructie - wier medewerking onmisbaar was voor een 
commerciële opzet - duidelijk weten dat een beslissing tot uitbreiding van 
de verrijkingsfabriek in Almelo die niet gepaard zou gaan met goedkeuring 
van levering aan Brazilië de grond voor verdere samenwerking zou wegnemen. 
Dit kwam overigens pas naar buiten in januari 1978, toen het nieuwe kabinet 
de beslissing nam en ter verdediging daarvan in een brief aan de Kamer21 

aanvoerde dat vanwege de externe druk verder uitstel onmogelijk was en de 
opstelling van de partners geen ander standpunt toeliet. In deze brief 
schreef het kabinet onder meer dat de ministers van het voorgaande kabinet 
en de ambtelijke vertegenwoordigers van het Joint Committee sinds het kabi
netsbesluit van 17 december 1976 bij herhaling waren geconfronteerd met 
verzoeken van de andere partijen om te verklaren dat aan de voorwaarden ge
noemd in de brief van 17 december 1976 aan de Kamer inmiddels was voldaan. 
Voorts werd gesteld dat "ontwikkelingen in Duitsland ten gevolge van het 
uitblijven van een definitieve Nederlandse uitspraak aanleiding (gaven) tot 
verontrusting. Uitlatingen van Duitse zijde lieten er geen twijfel over 
bestaan, dat de voorbereidingen voor de bouw van een assemblagefabriek van 
centrifuges en van een installatie voor de verrijking van uranium in Gro
nau, even over de Nederlandse grens bij Almelo, in een vergevorderd stadium 
verkeerden."22 Dat de ernst van de situatie ook anders kon worden gezien, 
blijkt uit de mededelingen van een betrokken ambtenaar van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken (DRW), die stelde dat de Nederlandse regering door 
de Duitse en Engelse partners wel over de voordelen die aan het project 
waren verbonden was benaderd, doch dat er nauwelijks druk was uitgeoefend 
en zeker geen dreigementen waren geuit. 23 Niettemin was het evident dat 
de tijdsdruk toenam. 

Ook omtrent de financiering van de leverantie van verrijkt uranium aan 
Brazilië dreigden moeilijkheden te ontstaan. Dit was voor de minister van 
financiën aanleiding de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM} 
op 17 november 1977, in verband met de voorgenomen leveranties door Urenco, 
een exportkredietverzekeringsgarantie te verlenen, om te voorkomen dat een 
alternatief financieringsschema in werking zou treden waaraan het Neder
landse bedrijfsleven niet zou deelnemen. Aan de garantie werd echter wel 
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de voorwaarde verbonden dat door de betrokken regeringen overeenstemming 
zou worden bereikt over de voorwaarden van leverantie. Naar de mening van 
de nieuwe bewindslieden in het kabinet-Van Agt was dit echter niet voldoen
de om de twijfels bij de betrokken partijen omtrent het uiteindelijk door 
Nederland te kiezen standpunt weg te nemen. 24 

3.2.2 Het beleid van het kabinet-Van Agt, 1978 

Het centrum-rechtse kabinet-VanAgt trad in functie in december 1977, na 
een langdurige kabinetsformatie. Op 13 januari 1978 maakte het nieuwe ka
binet, nog voor de regeringsverklaring en het debat daarover in de Tweede 
Kamer, een aantal beslissingen in de Urenco-zaak openbaar die een breuk be
tekenden met het tot dan toe gevoerde beleid. In de controverse die daar
uit ontstond, speelde een belangrijke rol in hoeverre verder uitstel van 
de definitieve beslissing nog mogelijk was. Het kabinet reageerde op uit
latingen van Urenco dat de beslissing 'rond de jaarwisseling•25 zou moeten 
vallen, terwijl de Duitse regering 1 januari 1978 als 'dead-line' zou heb
ben genoemd. Volgens (ex-ministers) Den Uyl en Van der Stoel was het even
wel onjuist te stellen dat na die datum geen verder uitstel meer mogelijk 
zou zijn. 26 

Het nieuwe kabinet voerde een beleid dat op de volgende punten afweek 
van dat van het voorgaande kabinet: 
- het nam genoegen met de toezegging van Braziliä om te onderhandelen over 

een ad hoc opslagregime, zonder dat de exacte vorm daarvan bekend behoef
de te zijn ten tijde van het nemen van een definitief besluit tot leve
ring; 

- het ging er van uit dat de verdragspartners een besluit tot uitbreiding 
van de verrijkingsfabriek in Al~elo dat niet gepaard zou gaan met een be
sluit tot levering aan Braziliä, geen grondslag achtten voor verdere in
dustriäle samenwerking; 

- het wilde de jaarwisseling wel als bindende 'dead-line' beschouwen; 
- het vond overleg met de Kamer niet noodzakelijk, alvorens een besluit te 

nemen. 
De nieuwe bewindslieden van buitenlandse zaken, Chr.van der Klaauw, en 

economische zaken, G.van Aardenne, hadden zich direct nadat zij in functie 
waren getreden een oordeel gevormd over de kwestie. Op 23 en 30 december 
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december 1977 kwam de zaak aan de orde in de ministerraad. Kennelijk was 
toen de conclusie dat Nederland zich niet langer op een standpunt kon stel
len dat afweek van dat van de andere betrokken landen. Op 12 januari 1978 
verklaarde de Braziliaanse regering in te stemmen met het voorstel van de 
drie Urenco-partners. 

Het regeringsbesluit werd toegelicht in een brief van 16 januari 1978, 
gericht aan de Tweede Kamer. 27 De regering ging akkoord met de levering 
van verrijkt uranium aan Braziliä. Hieraan was de volgende voorwaarde ver
bonden: indien een plutoniumopslagregime van het IAEA niet tot stand zou 
zijn gekomen voor het tijdstip dat door Urenco verrijkte splijtstof gereed 
zou zijn voor opwerking in Braziliä. zou alle plutonium, verkregen uit door 
Urencoverrijkte en in Braziliä opgewerkte splijtstof, worden opgeslagen 
tot aan de inwerkingtreding van een regime voor plutonium van het IAEA op 
niet-discriminatoire en algemeen toepasbare grondslag in overeenstemming 
met artikel XII A5 van het IAEA-statuut, krachtens ad hoc opslagregelingen 
overeengekomen tussen de vier betrokken regeringen en gebaseerd op dezelfde 
beginselen als artikel XII A 5. 

Als overwegingen voerde de regering, naast de aandrang van de regeringen 
van de Bondsrepubliek en Groot-Brittanniä, de volgende punten aan: 
- de voorbereidingen in Duitsland voor de bouw van een assemblagefabriek 

voor centrifuges en van een installatie voor de verrijking van uranium in 
Gronau; 

- het standpunt van de verdragspartners dat niet-levering geen grondslag 
zou zijn voor verdere industriäle samenwerking; 

- de mogelijkheid van zeer omvangrijke financiäle consequenties ten gevolge 
van het niet-tijdig afleveren van het uranium. 

In antwoord op vragen uit de Kamer legde minister Van der Klaauw grote 
nadruk op de instandhouding van een goede samenwerking met de Urenco-part
ners.28 Hij bracht naar voren dat bij verder uitstel en eventuele nieuwe 
onderhandelingen de kans zeer groot zou zijn geweest dat Nederland zich 
buiten de samenwerking zou hebben geplaatst. De bilaterale onderhande
lingen van de vorige regering hadden Nederland op een doodlopende weg ge
plaatst: "De weg die de heer Van der Stoel was ingeslagen en waarop hij 
een eind op weg was, was niet ten einde af te lopen in de beschikbare 
tijd."29 Het nieuwe kabinet was daarom ingegaan op de wens van de partners 
om tot een gemeenschappelijke opstelling te komen, waarbij onderhandelin-
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gen alleen door of namens de 'troika' konden plaatsvinden. Deze opstelling 
had geleid tot snelle toezeggingen van de kant van Braziliä. Overigens 
meende de minister dat de vorige regering medeverantwoordelijk was voor het 
op dat moment gevoerde beleid, daar de principebeslissing van 17 december 
1976 een politieke beslissing vormde en "mijn ambtsvoorganger in juli 1976 
een beslissing heeft genomen die betrekking had op een tussen de regeringen 
te treffen regeling met betrekking tot de levering aan Braziliä".30 

Wat het feit betreft dat de Tweede Kamer niet was geraadpleegd, stelde 
het kabinet dat de Kamer niet buiten spel was gezet en dat het kabinet een 
eventuele motie tegen het besluit niet naast zich neer zou leggen. Minis
ter van Aardenne zei in andere bewoordingen hetzelfde: "Als de beslissing 
over Almelo om politieke redenen negatief moet zijn, dan moet de commer
cie terugtreden."31 Voorts stelde hij dat bij de uitvoering van het beleid 
de dreiging van "omvangrijke schadeclaims niet het meest essentiäle punt" 
vormde. 32 

Het regeringsbesluit werd - niet alleen in kringen van de oppositie -
met algemene verbazing ontvangen. Dit gold zowel de gebezigde besluit
vorming als de weinig concrete inhoud van de aan Braziliä gestelde eisen. 
Het beleid van het kabinet-Den Uyl was er immers op gericht geweest dat aan 
de aard van het opslagregime een concrete vorm zou moeten zijn gegeven, 
alvorens de regering een definitief besluit tot levering van verrijkt ura
nium aan Braziliä zou nemen. 

Beide punten speelden een centrale rol in de debatten in de Tweede Kamer 
die volgden op de regeringsbeslissing. Van de kant van de PvdA - nu weer 
in de oppositie - werd gesteld dat Den Uyl en Van der Stoel tijdens ont
moetingen met de Duitse bondskanselier Schmidt in november en december 1977 
van laatstgenoemde de toezegging hadden gekregen dat, mochten Duitsland en 
en Engeland een uiterste termijn willen stellen aan Nederland, zij het ini
tiatief zouden nemen om daarvan melding te maken. De bondskanselier zou 
er ook begrip voor hebben getoond dat een demissionair kabinet deze beslis
sing niet meer kon nemen en dat een nieuw kabinet zich grondig zou moeten 
voorbereiden. Op grond van deze toezeggingen leek het Den Uyl "volstrekt 
duidelijk dat geen regering zich een dergelijk optreden ten opzichte van 
een nieuw optredend kabinet van een bevriend land zou kunnen of willen ver
oorloven".33 

Minister Van der Klaauw beklemtoonde daarentegen dat hij direct na zijn 
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aantreden was geconfronteerd met het politieke feit dat de partnerlanden 
geen uitstel meer wilden geven en per 1 januari 1978 een beslissing wens
ten. Dit was niet door de minister persoonlijk op het hoogste niveau ge
vraagd, maar hij had het wel laten nagaan op het hoogste niveau in Bonn en 
Londen. Op een receptie had bondskanselier Schmidt tegenover de Nederland
se ambassadeur in Bonn bevestigd dat hij premier Den Uyl had gezegd dat 
een beslissing van Den Haag per 1 januari 1978 noodzakelijk was. 

Uit persberichten bleek tevens dat er een telegram van Duitse zijde be
stond waarin Schmidt ontkende Den Uyl te hebben toegezegd dat nader uitstel 
van een beslissing over Almelo na 1 januari 1978 nog mogelijk zou zijn. 
Van der Stoel meende in dit verband dat middels een lek op het Departement 
van Buitenlandse Zaken een campagne tegen hem was gestart. Op verzoek van 
Den Uyl werd hem echter door Van der Klaauw inzage gegeven in ambtelijke 
mededelingen en de geheime codetelegrammen, waaronder dat van Schmidt. De 
minister was mede afgegaan op een telegram van de Nederlandse ambassadeur 
in Bonn waarin deze Schmidt citeerde: "Ik heb tegen Joop gezegd dat indien 
Nederland voor 1 januari geen beslissing kon nemen over Almelo wij met de 
Engelsen de zaak hadden voortgezet". 34 Deze weergave van de feiten werd 
door Den Uyl heftig aangevochten, waarbij hij zich beriep op een telefoon
gesprek dat hij op 30 december 1977 met Schmidt had gevoerd. 

Van der Klaauw beriep zich ook op het feit dat hetzelfde standpunt naar 
voren was gekomen in het Joint Committee, nadat hij eerder via diplomatieke 
kanalen in Bonn om uitstel had gevraagd waarop geen positief antwoord was 
gekomen. De Duitse delegatie had toen opnieuw 1 januari 1978 als laatste 
mogelijkheid genoemd. Namens de Britse regering werd toen medegedeeld dat 
er wel enig begrip bestond voor de positie van een nieuw aantredend kabinet 
in Nederland; men verwachtte echter dat aan deze kwestie de hoogste prio
riteit zou worden gegeven en niet later dan 15 januari 1978 een besluit zou 
vallen. 

Ook verdedigde Van der Klaauw zijn beleid door te stellen dat indien de 
kwestie voor het vorige kabinet zo belangrijk was geweest, hij het •normaal 
geacht had" als er een mededeling over was geweest. [Door ambtenaren bin
nen zijn departement (DRW} was wel een exposê geschreven ten behoeve van de 
nieuwe minister, maar hoe de accenten daarin lagen viel niet te achter
halen.] De nieuwe minister zei echter dat Van der Stoel hem bij de parte
feuilleoverdracht had medegedeeld dat de datum van 1 januari 1978 nog wat 
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kon worden opgeschoven, maar het was hem al snel duidelijk geworden dat 
verder uitstel niet mogelijk was. 35 

Van der Klaauw noemde de beleidsvrijheid ook daarom klein, omdat door 
het in het vooruitzicht stellen van de afgifte van exportvergunningen in 
juli 1976 en het aangaan van verdere commerciäle onderhandelingen over het 
contract met Braziliä de situatie een definitief en politiek karakter had 
gekregen. Dit werd door Van der Stoel weer aangevochten, die beklemtoonde 
dat het daarbij alleen om de commerciäle aspecten ging. 

Oe debatten in de Kamer over de inhoudelijke aspecten van de zaak leid
den tot het aannemen van twee moties, die ook door de regeringspartijen VVD 
en CDA werden gesteund. De essentie van deze door het kamerlid Van Houwe
lingen (CDA) ingediende moties was neergelegd in de volgende passages: 
"( ••• )dat levering van verrijkt uranium aan niet-NPV-landen niet dient 
plaats te vinden dan op basis van uitg~Pkte regelingen ter zake van een 
plutoniumopslagregiem"36 en "( ... ) dat, indien het niet mogelijk zou blij
ken zulk een regiem tijdig tot stand te brengen, een ad hoc overeenkomst 
met Braziliä tot stand dient te komen atvo~ de daadwerkelijke levering 
van verrijkt uranium plaatsvindt"37• Op grond van het standpunt dat het 
kabinet een motie van de Tweede Kamer niet naast zich neer zou leggen, werd 
de regering gedwongen nieuwe onderhandelingen te voeren met Braziliä, de 
Bondsrepubliek en Groot-Brittanniä, niettegenstaande het feit dat de ontoe
geeflijke houding van deze landen een gunstig resultaat onwaarschijnlijk 
maakte. 

Nadat de motie-Van Houwelingen was aangenomen, vond nog enige malen in
ternationaal overleg plaats op het niveau van ministers. Begin maart 1978 
suggereerde een woordvoerder van het Duitse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Braziliaanse president 
Geisel aan Bonn, dat de Nederlandse regering een parlementaire motie als 
niet-bindend zou kunnen beschouwen indien daardoor internationale afspraken 
zouden kunnen worden geschaad. In een nieuw debat in de Tweede Kamer op 
9 maart maakte Van der Klaauw echter duidelijk dat de regering zich nog 
steeds gebonden achtte aan de motie-Van Houwelingen. 38 

Op 10 maart ontwikkelde zich echter een patstelling voor de regering. 
Bekend werd dat Uranit een bouwvergunning voor een ultracentrifugefabriek 
had aangevraagd, terwijl in Groot-Brittanniä het lagerhuis had besloten tot 
uitbreiding van de opwerkingsfabriek te Windscale. Ook gingen geruchten 
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dat het verrijkt uranium niet vanuit Almelo, maar wel vanuit de uitgebreide 
fabriek in het Engelse Capenhurst zou worden geleverd. Hoewel premier Van 
Agt deze situatie als kritiek bestempelde, wilde de regering ook onder deze 
omstandigheden nog geen eindbeslissing nemen, maar op een termijn van enke
le weken eerst nog een beraad op ministersniveau voeren met Groot-Brittan
niä en de Bondsrepubliek. 

De destijds geheime suggesties die werden gedaan tijdens een overleg dat 
plaatsvond aan de zijlijn van de vergadering van de Europese Raad op 9 en 
10 april 1978 in Kopenhagen, hadden slechts als resultaat dat de partners 
een en ander nog eens op schrift wilden zien. De suggesties van Van Agt 
weken af van de motie-Van Houwelingen in die zin, dat Nederland akkoord zou 
gaan met de levering van verrijkt uranium aan Braziliä als Braziliä bereid 
was overeen te komen dat ten tiJde van de opwe~king van het plutonium een 
opslag- en beheersregeling beschikbaar zou zijn. De motie-Van Houwelingen 
bepaalde echter, zoals gezegd, dat een regeling voor zo een regime al zou 
moeten bestaan voo~ uranium zou worden geleverd. 

Behalve van de zijde van Braziliä en de partnerlanden ondervond de rege
ring druk uit een andere richting, namelijk van de regering van de Verenig
de Staten. Op 13 april, tijdens een bezoek aan Washington, vernam Van der 
Klaauw van zijn collega Vance en de presidentiäle adviseur voor energie
zaken, Smith, de wens om het uraniumbeheer te binden aan een internationaal 
controlesysteem onder beheer van het IAEA. Daartoe werd het wenselijk ge
acht dat Nederland binnen het Urenco-consortium zou blijven, om de noodzaak 
van internationale controle te bepleiten. Uit dit standpunt sprak de vrees 
dat andere nationale splijtstofverrijkingscentra zouden ontstaan, waarbij 
met name aan de Bondsrepubliek werd gedacht. 

Rond deze tijd ontstond grote onduidelijkheid over de mogelijkheden van 
het gebruik van het vetorecht als instrument in het Urenco-samenwerkings
verband. Vanuit de Tweede Kamer werd meerdere malen de wens geuit dat dui
delijkheid zou worden verschaft over dit aspect, maar Van der Klaauw bleef 
deze kwestie met vaagheid omhullen. In januari had de minister nog ver
klaard dat Nederland volledig gebruik zou kunnen maken van dit recht; la
ter verklaarde hij echter dat Nederland zijn vetorecht in feite had ver
speeld. 

Het resultaat van het door de motie-Van Houwelingen geTnspireerde beleid 
was feitelijk in mei al duidelijk. Bonn en Londen reageerden toen op de 
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suggesties van Van Agt. Deze waren kennelijk niet hoopgevend, want ook in 
het door de PvdA en D '66 aangekaarte overleg met de Vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken op 23 mei wilde Van der Klaauw geen uitspraken doen over 
de concessies van de partnerlanden, noch ingaan op de algemene strekking 
van de brief, zulks in afwachting van overlegmogelijkheden in de Verenigde 
Staten in het kader van de NAVO-ministerraad op 30 en 31 mei en van de VN
ontwapeningsconferentie. 

Na bekendwording van de Duitse en Engelse reacties op de Nederlandse 
voorstellen werd duidelijk hoe onwrikbaar de situatie was. Enerzijds stel
de men zich, als concessie, op het standpunt dat een opslagregime zou moe
ten bestaan twee jaar voordat het plutonium vrij zou komen, maar anderzijds 
werd duidelijk gemaakt dat er geen enkele ruimte bestond voor verder tech
nisch en politiek overleg. Daarnaast lieten functionarissen van het IAEA 
zich in gesprekken met de kamerleden R.ter Beek en J.van Houwelingen, die 
in mei plaatsvonden, zeer expliciet uit aangaande de onmogelijkheid om een 
wereldwijd opslagregime tot stand te brengen voor de startdatum voor de 
leveranties in 1981. Tijdens de regering-Den Uyl was nogal eens de moge
lijkheid geopperd om een Nederlands initiatief daartoe te nemen. 

Na het overleg tijdens de NAVO-ministerraad en de VN-ontwapeningsconfe
rentie stelde Van der Klaauw, bij zijn terugkeer uit de Verenigde Staten op 
4 juni, dat er naar zijn mening nu voldoende waarborgen waren; hij ver
wachtte dat de ministerraad in zijn vergadering op 5 juni positief zou kun
nen beslissen. Na de vergadering verklaarde Van Agt echter dat de tijd nog 
niet rijp was voor een beslissing. Gevraagd hoe minister Van der Klaauw 
zo positief had kunnen zijn over het tijdstip, antwoordde de minister-pre
sident dat "zijn interne huishouding in de war is geraakt door het tijds
verschi 1 ". 39 

Weliswaar waren de pogingen van de regering mislukt om een interpre
tatieve verklaring aanvaard te krijgen, die zou waarborgen dat gebruikte 
splijtstofelementen in Brazili~ zouden worden opgeslagen totdat een alge
meen of ad hoc opslagregime tot stand zou zijn gekomen, toch waren de Duit
se en Engelse partners bereid gevonden bij de definitieve notawisseling 
tenminste een verklaring ten aanzien daarvan af te leggen. In die verkla
ring zou gesteld worden dat de vier betrokken regeringen de totstandkoming 
van een IAEA-plutoniumopslagregime zouden bevorderen en dat zij, indien een 
dergelijk systeem niet tijdig beschikbaar zou zijn, zich zouden aan de op-
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stelling van een ad hoc regime. Dat laatste zou gebeuren uiterlijk twee 
jaar voordat verrijkt uranium van Urenco zou kunnen worden opgewerkt. 

Op 9 juni besloot de regering ten slotte definitief dat Nederland ak
koord zou gaan met de Duitse en Engelse toezegging. Dit besluit werd op 
16 juni medegedeeld aan de Braziliaanse regering. Op 20 juni werd het in 
een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld. 40 In de brief werd tevens ge
steld dat verder uitstel niet meer mogelijk was en dat de regering de leve
ranties zou laten doorgaan. ongeacht verdere wensen tot veiligheidswaar
borgen van het parlement. 

Daar de motie-Van Houweliogen nog niet vervuld was. vormde het direct op 
deze beslissing volgende debat. eind juni. een kritiek moment voor het ge
voerde beleid. Aangezien het parlement in meerderheid echter geen kabi
netscrisis wenste. ging het - schoorvoetend - met de besluiten akkoord. 
Een uiterst geringe concessie kon de Kamer nog van premier Van Agt krijgen 
in de vorm van de toezegging dat de volkenrechtelijke clausule 'rebus sic 
stantibus' in de Letter of Intent zou worden opgenomen: deze clausule be
paalt dat ingrijpende veranderingen van omstandigheden de rechtsgebonden
heid van de Nederlandse regering aan de levering zou wegnemen. 

Direct na afloop van het debat ontving minister Van der Klaauw de ambas
sadeurs van Duitsland. Engeland en Braziliä om hen op de hoogte te stellen 
van hetgeen in de Kamer was besloten. Vervolgens werd op 5 juli de Letter 
of Intent aan Urenco-Naderland afgegeven. Op 1 september vond ten slotte 
de notawisseling in Brasilia plaats. 

Een zekere inperking van het regeringsbeleid vond nog plaats doordat een 
nieuwe motie-Van Houwelingen41 werd aangenomen tijdens een debat dat medio 
september werd gehouden naar aanleiding van het overleggen door de regering 
van de tekst van de nota en de Letter of Intent aan de Kamer. Van Houwa
lingen vroeg in zijn motie om gelegenheid om met de regering van gedachten 
te wisselen. wanneer de regering het voornemen zou hebben om over te gaan 
tot daadwerkelijke verlening van de exportvergunningen. 

3.3 De rol van het ambtelijk apparaat 

3.3.1 Het Ministerie van Economische Zaken 

Binnen het Ministerie van Economische Zaken heeft steeds een uitgesproken 
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voorkeur bestaan voor het laten doorgaan van de transactie met Brazilië en 
de daaraan verbonden uitbreiding van de verrijkingsfabriek in Almelo. De 
uraniumverrijking werd gezien als een 'speerpunt'-industrie met mogelijk 
interessante vooruitzichten. Reeds in 1974 had minister Lubbers aangegeven 
dat de voortzetting van het project afhankelijk was van deze commerciële 
vooruitzichten. Ten tijde van de onderhandelingen tussen Urenco en Nucle
bras, begin 1976, leefde de vrees dat de uraniumverrijking niet-rendabel 
zou worden vanwege de bestaande onderbenutting van de capaciteit. Naast 
Brazilië hadden zich weliswaar nog enkele andere potentiële afnemers ge
meld, maar die waren om politieke redenen geweigerd. Het doorgaan van de 
transactie met Brazilië was daarom essentieel voor een commercieel suc
ces. 

De binnenlandse oppositie is tijdens de onderhandelingen tussen Urenco 
en Nuclebras - waarbij het Ministerie van Economische Zaken uiteraard nauw 
was betrokken - wel ter sprake geweest, maar deze werd afgewogen tegen 
de achtergrond van de genoemde financiële en economische belangen, die de 
doorslag gaven, met de mogelijkheid om effectief een sluitend non-prolife
ratiebeleid te kunnen voeren. Men kan stellen dat Economische Zaken heeft 
getracht de kwestie zoveel mogelijk buiten de politieke sfeer te houden 
en de economische aspecten te laten prevaleren. Mede vanwege de rol van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken als toezichthouder op gevoelige 
transacties lukte dit niet geheel. Oud-staatssecretaris Kooijmans kenmerk
te de rol van Buitenlandse Zaken in dit verband als "rem op de belangen
behartiging van Economische Zaken". 42 

3.3.2 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken43 

Binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken waren bij de Urenco-kwestie 
betrokken: het Bureau Atoomzaken {AT) van de Directie Raad van Europa en 
Wetenschappelijke Samenwerking {DRW). die onder het Directoraat-Generaal 
Europese Samenwerking {DGES) valt enerzijds, en het Bureau Ontwapening en 
Internationale Vredesvraagstukken {OV), dat onder de Directie Internationa
le Organisaties {DIO) en het Directoraat-Generaal Internationale Samen
werking {DGIS) valt anderzijds. 

In eerste instantie werd de kwestie vooral behandeld door DRW. Het 
Bureau Atoomzaken houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met bui-
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tenlandse partners in kwesties van kernenergetische aard. Met name na de
cember 1976 ging OIO een belangrijker rol spelen, in verband met de toen 
toegezegde verdere onderhandelingen over veiligheidswaarborgen. 

De rol van de Directie Westelijk Halfrond, die onder meer adviseerde 
over de politieke stabiliteit in Braziliä, is 0 Vrij marginaal" geweest. 
Het aspect van de ontwikkelingssamenwerking of de mensenrechten heeft geen 
enkele rol gespeeld bij de besluitvorming, niettegenstaande argumenten van
uit die sfeer in de binnenlands-politieke discussie. De directeur-generaal 
Politieke Zaken heeft tijdens het ambtelijk overleg wel steeds zijn mening 
gegeven, doch deed dit vooral op grond van zijn rol van •primus inter 
pares •. 

Voor de betrokken bureaus zijn de navolgende overwegingen van belang ge
weest. Bij DRW overheerste de wens mee te werken aan een commercieel aan
trekkelijke transactie, die bovendien het aspect van Westeuropese samen
werking kende. Voor OIO speelde de hoofdrol dat Nederland langs deze weg 
•een vinger in de pap• hield op het gebied van de non-proliferatie; Frank
rijk vormde namelijk voor Braziliä een andere serieuze kandidaat voor de 
levering van verrijkt uranium, en de gedachte leefde dat dit land veel min
der vergaande eisen op het terrein van de non-proliferatie zou stellen. 
Dit 'invloed door deelname•-argument gold ook enigszins ten aanzien van 
Duitsland. De verkoop van een opwerkingsfabriek aan Braziliä, die men niet 
kon verhinderen, was met enige huiver bekeken. Echter, ook al kon een 
maximum aan non-proliferatiewaarborgen niet worden verkregen, medewerking 
leek toch nuttig. 

Op basis van deze twee belangen bestond binnen het departement consensus 
dat de levering van verrijkt uranium aan Braziliä moest doorgaan. De uit 
deze consensus voortvloeiende samenwerking tussen de betrokken afdelingen 
werd door de betrokkenen als •uiterst nauw 11 gekarakteriseerd. Hoewel theo
retisch een conflict kon ontstaan tussen de Departementen van Economische 
en van Buitenlandse Zaken vanwege het relatief gewicht dat aan de verschil
lende aspecten werd gehecht, liepen de belangen en visies van beide minis
teries- aldus zegslieden- in de praktijk parallel. Buitenlandse Zaken 
heeft nooit het standpunt ingenomen dat de levering niet moest doorgaan in
dien de beoogde waarborgen niet bereikt zouden worden, of dat additionele 
non-proliferatiewaarborgen belangrijker waren dan het economische belang; 
Economische Zaken heeft zich daartegenover nooit een oordeel over het non-
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proliferatieaspect aangematigd. 44 

Volgens bij de kwestie betrokken ambtenaren zijn de binnenlands-politie
ke verhoudingen binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet expliciet 
aan de orde geweest, al realiseerde men zich dat onder het kabinet-Den Uyl 
nog niet tegemoet kon worden gekomen aan de wensen van de Urenco-partners 
om een definitief besluit te nemen. De PPR had immers duidelijk gemaakt 
dat de medewerking van Nederland aan levering van uranium aan Braziliä en 
de uitbreiding van de verrijkingsfabriek in Almelo voor haar een breekpunt 
vormde. Ook was bekend dat binnen het CDA veel twijfels leefden, zowel om
trent de commerciäle vooruitzichten van het project als over de van Brazi
liä verkregen non-proliferatiewaarborgen. Een en ander betekende dat een 
definitieve beslissing zeker niet eerder kon worden genomen dan nadat 
- volgens verwachting - de PPR uit een nieuwe regering zou zijn verdwenen. 
De parlementaire verhoudingen zijn in het overleg met de Urenco-partners 
niet expliciet aan de orde geweest, maar men realiseerde zich dat het com
promisbesluit van 17 december 1977 voorlopig het maximaal haalbare was. 

Anders dan in de kamerdebatten werd gesuggereerd, lag - volgens zegs
lieden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken - de levering van verrijkt 
uranium aan Braziliä door Urenco vast vanwege de bereidheidsverklaringen 
van de betrokken ministers medio 1976. Door •een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden"- de afwezigheid van bepaalde personen en een lek op het 
departement, waardoor het voornemen tot levering bekend werd - "ontstond 
paniek", aldus A.J.van Galen Last, hoofd van het Bureau Atoomzaken. De 
wijze van optreden van Van der Stoel in de Tweede Kamer leidde - aldus de 
zegslieden - tot onduidelijkheid over de situatie en over het door de rege
ring ingenomen standpunt. Formeel was immers aan alle in de Ontwapenings
nota gestelde eisen voldaan, te weten dat aan landen die het Non-Prolife
ratieverdrag niet hadden ondertekend niet geleverd zou worden, tenzij een 
onderschrijving van de IAEA-waarborgen op tafel lag. Desalniettemin wekte 
de minister de indruk dat onderhandelingen daarover nog nodig en gaande 
waren. Eerder had hij echter zelf de afgifte van een Letter of Intent in 
het vooruitzicht gesteld. Daarmee zou Van der Stoel een cruciale fout heb
ben gemaakt. Hij zou zich tegenover de Kamer juist op deze formeel ge
volgde procedure hebben moeten beroepen en duidelijk hebben moeten maken 
dat het ging om een logisch uitvloeisel van het nucleaire exportbeleid, zo
als dat was neergelegd in de Ontwapeningsnota. 
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Van Galen last ontkende dat binnen het Ministerie sprake was van baga
tellisering van een politieke kwestie of van een beoordelingsfout van het 
Joint Conunittee. Het resultaat van een en ander was echter dat de in
druk ontstond dat de Kamer was gepasseerd en dat levering van verrijkt ura
nium aan Braziliä in strijd zou zijn met het Nederlandse non-proliferatie
beleid. 

Volgens de betrokken ambtenaren was Nederland na de ondertekening van 
het contract tussen Urenco en Nuclebras en de daaropvolgende toezegging van 
de ministers van economische en buitenlandse zaken dat bijtijds een export
vergunning zou worden verleend, een "vragende partij zonder rechten" ge
worden. Hoewel de situatie op dat moment geheel door buitenlandse krachten 
werd gedomineerd, was er naar hun schatting nog wel enige, zij het geringe 
ruimte voor het bedingen van additionele voorwaarden gebleven. De door de 
Kamer gevraagde - en later zo moeizaam gebleken - onderhandelingen met de 
verdragspartners en Braziliä waren een poging geweest tot schipperen tussen 
enerzijds de wensen van het parlement en anderzijds het in-stand-houden 
van goede relaties met de verdragspartners, die Nederland konden verwijten 
dat het probeerde terug te komen op reeds gedane toezeggingen. Formeel had 
Nederland weliswaar een vetorecht binnen het samenwerkingsverband, indien 
niet tot een overeenstemming op basis van consensus kon worden gekomen, 
maar in de praktijk bleek daarvan slechts zeer spaarzaam gebruik te worden 
gemaakt, wilde men niet afbreuk doen aan de samenwerking met de verdrags
partners. In een later stadium werd de beleidsruimte van Nederland, zoals 
al gemeld, nog verder ingeperkt door de plannen van de Bondsrepubliek om 
zelf een verrijkingsfabriek te bouwen in Gronau. 

Overigens stelden de zegslieden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
dat Van der Stoel, hetzij op grond van de buitenlandse druk, hetzij los 
daarvan, steeds van mening is geweest dat de uitbreiding van de fabriek in 
Almelo en de levering van verrijkt uranium aan Braziliä zouden moeten door
gaan.45 

Van Galen Last wees er nog op dat de handelwijze van Van der Stoel waar
schijnlijk was toe te schrijven aan zijn wens zich weer in te passen in de 
PvdA-fractie; Van der Stoel had zich in de Urenco-zaak immers ook niet aan 
"de goede regel" gehouden dat een afgetreden bewindsman zich gedurende een 
half jaar na zijn aftreden niet bezighoudt met kwesties waarmee hij tot 
voor kort nog te maken heeft gehad. Van der Klaauw heeft zich, aldus deze 
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zegsman, in dit verband steeds zeer terughoudend opgesteld en gematigdheid 
getoond in zijn reacties op het beleid van zijn voorganger, onder meer door 
aanhalingen uit oude dossiers achterwege te laten tegenover Van der 
Stoel. 

De ambtelijke loyaliteit zou in deze kwestie zeer groot zijn geweest; 
van meningsverschillen op grond van partijpolitieke voorkeuren of persoon
lijke tegenstellingen zou geen sprake zijn geweest. Dit zou ook gelden 
voor het - eerder vermelde - uitlekken van codetelegrammen tijdens het de
bat in de Kamer in januari 1978, waarvan Van der Stoel meende dat het om 
een tegen hem gerichte campagne van ambtenaren op het Ministerie ging. 
Volgens Van Galen Last was niet persoonlijke of politieke animositeit, maar 
vee 1 eer de • persgerichtheid u van de betrokken ambtenaar de oorzaak van 
het incident geweest. 

Hoewel in de samenleving veel te doen is geweest over de Urenco-zaak, 
waren de directe betnvloedingspogingen vanuit actiegroepen en partijen op 
ambtenaren van Buitenlandse Zaken zeer beperkt. Er is slechts een paar 
maal - voornamelijk schriftelijk - contact geweest in hoofdzaak van de zij
de van het Braziliä-Komitee, maar "dat was 'peanuts' en heeft ook in de 
kamerdebatten nooit een rol gespeeld". Van Galen Last heeft enige malen 
contact gehad met iemand van het Braziliä-Komitee, maar zijn indruk was dat 
deze persoon op weinig zakelijke gronden contact met hem had gezocht, "om
dat zij samenwoonde met een Braziliaan". 

Een zelfde ongetnteresseerdheid als bij persvertegenwoordigers werd ge
constateerd, was volgens Van Galen Last ook aanwezig geweest bij het kamer
lid Van Houwelingen, toen hem zekere dossiers werden opengesteld. 

In tegenstelling tot de ervaring met actiegroepen zou er wel sprake zijn 
geweest van regelmatige - vooral informele - contacten met het bedrijfs
leven. Formeel wordt Buitenlandse Zaken pas dan in een zaak gemengd waarin 
het gaat om een exportvergunning van gevoelige materialen, wanneer een 
privaatrechtelijke overeenkomst daadwerkelijk is afgesloten. In feite vin
den lang voordien reeds ook informele contacten plaats, waarbij wordt ge
peild of Buitenlandse Zaken bij een dergelijke voorgenomen transactie moei
lijkheden zal maken. Nadat de regering zich heeft uitgesproken over de 
voorwaarden- eventueel, zoals in het geval van Urenco, vast te leggen in 
een aparte publiekrechtelijke overeenkomst -, worden de onderhandelingen 
tussen de betrokken bedrijven voortgezet. 
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3.3.3 Het Joint Committee {Gemengde Commissie) 

De contacten tussen de drie betrokken regeringen onderling en het manage
ment van Urenco worden onderhouden door het al eerder genoemde Joint Com
mittee of de Gemengde Commissie. Als taken van deze commissie, die zijn 
geregeld in artikel II lid 5 van het Verdrag van Almelo, worden onder ande
re genoemd: "Het bes tuderen van a 11 e vragen ten aanzien van de veilig
heidscontrole en het nemen van beslissingen dienaangaande; het bestuderen 
van voorstellen en het nemen van beslissingen met betrekking tot het ver
lenen van licenties of sub-licenties voor het gebruik buiten het grond
gebied van de Overeenkomstsluitende Partijen alsmede het overbrengen - bui
ten dit grondgebied - van gegevens, apparatuur of materialen, verkregen, 
geproduceerd of verwerkt in het kader van de in Artikel I van het Verdrag 
omschreven samenwerking alsmede het goedkeuren van voorstellen van de geza
menlijke industriäle ondernemingen met betrekking tot de plaats van vesti
ging van installaties en het nemen van beslissingen op het gebied van de 
interpretatie van bepalingen van de Ut-overeenkomst, indien daaromtrent 
vragen van de zijde van de ondernemingen aan de Commissie worden voor
gelegd."46 Het overleg en de besluitvorming vinden plaats op basis van 
een delegatie van bevoegdheden van de betrokken ministers. 

Het Joint Committee bestaat uit een gelijk aantal leden uit elk partner
land. Ieder lid heeft een vetostem, waarvan in de praktijk - zoals eerder 
gemeld - zelden of nooit gebruik wordt gemaakt. De Nederlandse afgevaar
digde is de directeur-generaal voor de Kernenergie van het Ministerie van 
Economische Zaken (in het onderhavige geval L.G.Wansink); deze is tevens 
voorzitter van het Nederlandse ultracentrifugeoverleg. Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken vervult in de commissie de rol van 'landencoördinator', 
d.w.z. dat het de coördinatie op zich heeft genomen van al die aspecten 
waarbij sprake is van binnenlands- of buitenlands-politieke overwegingen; 
de afgevaardigde van het Ministerie ten tijde van de Urenco-kwestie was het 
hoofd van DRW (A.Kruyt). Deze functieverdeling tussen de departmenten is 
niet formeel geregeld in het Verdrag van Almelo, maar in de praktijk zo ge
groeid. Indien in het Joint Committee geen overeenstemming kan worden 
bereikt, vindt overleg plaats op het niveau van bewindslieden. 

De rol en zeggensmacht van de ambtenaren in de commissie is groot. Na 
afweging van de voorstellen van de buitenlandse partners tegen de achter
grond van het geldende buitenlands beleid, waaronder het non-proliferatie-
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beleid, wordt advies uitgebracht aan de minister die bij kwesties die po
tentieel politieke implicaties hebben zijn uiteindelijke goedkeuring moet 
geven. De ambtenaren die lid zijn van het Joint Committee kunnen echter 
tot op zekere hoogte zelf interpreteren welke kwesties ministeriële goed
keuring behoeven. 

In de onderhavige kwestie speelden ambtenaren een aanzienlijke rol, en 
dat niet zozeer waar het ging om het non-proliferatiebeleid - ten aanzien 
daarvan waren zij gebonden aan vaste richtlijnen - als wel waar het ging om 
de initiële beslissing tot deelname aan de transactie. Voor Economische 
Zaken ging het om het advies dat deelname commercieel interessant was, voor 
Buitenlandse Zaken ging het om het standpunt dat deelname aan de trans
actie Nederland 'een vinger in de pap' van het non-proliferatiebeleid zou 
doen houden, wat in feite een politieke beslissing betrof. 

3.4 Druk vanuit het buitenland op het beleid 

Binnen de krachtlijnen die de Urenco-kwestie beheersten, kunnen vier speci
fieke gevallen van buitenlandse druk op Nederland worden onderkend: 
(1) de aandrang van de verdragspartners, met name de Bondsrepubliek, om te 
verklaren dat men instemde met de van Brazilië verkregen waarborgen; 
(2) de ontoegeeflijke houding van de Bondsrepubliek bij de Nederlandse po
gingen in het voorjaar van 1978 om additionele waarborgen van Brazilië te 
bedingen; 
(3) de weigering van Brazilië om zulke waarborgen te geven; 
(4) de aandrang van de Verenigde Staten om binnen de Urenco-samenwerking te 
blijven. 

Hoewel de regering gedurende de gehele kwestie gewag heeft gemaakt van 
druk van Duitse zijde, is volgens een betrokken ambtenaar, Kruyt47 , slechts 
in het begin enige sprake daarvan geweest, ondanks andersluidende berich
ten in de pers en van de regering zelf. Kruyt zei dat het daarbij om een 
voorbeeld van de "dominee-houding van Nederland" ging, waarvoor in het bui
tenland geen begrip bestond. Hij heeft er in privé-gesprekken met Duitsers 
- waaronder enkele malen met de Duitse ambassadeur - begrip voor proberen 
te wekken, hetgeen uiteindelijk lukte en waardoor ten slotte, sinds eind 
1977, nooit meer directe aandrang werd uitgeoefend. Van de zijde van de 
partners werd echter bij verschillende gelegenheden naar voren gebracht dat 
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Nederland volgens hen inconsequent handelde; Nederland was immers zelf een 
van de voorvechters geweest van het IAEA-waarborgensysteem, dat het nu ech
ter als onvoldoende verklaarde. 

Hoewel door de regering en in de pers tevens melding was gemaakt van 
dreiging door Duitsland met opzegging van het Verdrag van Almelo, is dit 
dreigement noch officieel uitgesproken noch reëel geweest, gelet op de gro
te belangen die bij de samenwerking in het geding waren. Ook de bouw van 
de verrijkingsfabriek in Gronau was niet bedoeld om druk uit te oefenen op 
Nederland: de aandrang tot oprichting van de fabriek kwam van Duitse elek
triciteitsproducenten en stuitte in de Bondsrepubliek zelf op politieke 
huiver om een dergelijke gevoelige installatie op Duits grondgebied te heb
ben, onder meer in het kader van bepalingen in het WEU-verdrag. Niet kon 
worden nagegaan of de bouw wellicht werd versneld om druk op Nederland uit 
te oefenen. De op handen zijnde bouw werd door Kruyt overigens wel ver
meld in zijn nadien uitgelekte memorandum aan Van der Stoel. Betrokkene 
zei hierover: "Een advocaat zal ook alle sterke punten en alle dingen die 
zijn betoog helpen aanvoeren. Dingen die de positie van zijn cliënt zwak 
maken, zal hij niet noemen. Dit is een steekspel. Als je van ambtelijke 
zijde te horen krijgt dat je een stuk moet schrijven dat tot een bepaalde 
conclusie moet leiden, dan probeer je zoveel mogelijk argumenten aan te 
voeren ter ondersteuning van die conclusie. Dan bekijkt de bewindsman of 
het acceptabel is."48 Hoe het zij, er lijkt op dit punt een aanzienlijke 
discrepantie te hebben bestaan tussen de naar buiten gepresenteerde of wel
licht zo door de minister gepercipieerde druk en de reële druk die op 
Nederland werd uitgeoefend. 

Het verzet van Brazilië, een negatieve beinvloedingspoging, kwam voort 
uit het discriminatoire karakter van de voorwaarden die dat land werden ge
steld; eerder had Brazilië om dezelfde reden geweigerd het Non-Prolife
ratieverdrag te tekenen. In het onderhavige geval had Brazilië middels het 
Trilaterale Akkoord de standaard IAEA-waarborgen reeds geaccepteerd, in
clusief de rechten en verantwoordelijkheden van het IAEA ten aanzien van 
de controle op de opslag van nucleaire materialen, besloten in artikel 
XII A 5. De tegenstand van Brazilië tegen het geven van verdere waarborgen 
richtte zich, als gezegd, met name op het discriminatoire karakter daarvan 
en op de aantasting van de souvereiniteit van Brazilië, indien een extra
territoriaal gebied zou worden gecreëerd voor de opslag van het plutonium. 
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Deze tegenstand heeft grote invloed uitgeoefend op het politieke klimaat in 
Nederland en op het leveringsbeleid. met name vanwege de zo noodzakelijk 
geworden gecompliceerde juridische constructies en de daarmee gepaard gaan
de psychologische effecten. In de actiegroepen en in politieke kringen 
zag men de opstelling van Brazili~ als teken van onwil om tot een sluitend 
non-proliferatiebeleid te komen. Het bevestigde de bestaande idee~n om
trent de negatieve bedoelingen van Brazili~ in de machtsstrijd met Argenti
ni~ om het leiderschap op het Zuidamerikaanse continent en omtrent het 
mensenrechtenbeleid van de Braziliaanse regering. 

Zoals eerder gemeld, heeft ook de Amerikaanse regering herhaaldelijk ge
probeerd het Nederlandse beleid te beïnvloeden. Het Amerikaanse beleid 
was aanvankelijk er op gericht Duitsland te doen afzien van het leveren van 
een complete splijtstofcyclus. in een later stadium op het bevorderen van 
verregaande non-proliferatiewaarborgen en het voorkomen van de oprichting 
van nationale verrijkings- en opwerkingsfabrieken. Door de Verenigde Sta
ten werd er daarom bij de Nederlandse regering op aangedrongen in het 
Urenco-verband te blijven. Het lijkt echter dat de Amerikaanse bemoeienis 
niet alleen voortkwam uit vrees voor nucleaire proliferatie, maar ook en 
vooral uit de wens een eigen markt voor nucleaire materialen in stand te 
houden en mogelijk uit te breiden. 49 
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4 DE OPSTELLING VAN HET PARLEMENT EN DE POLITIEKE PARTIJEN 

4.1 De politieke verhoudingen in het algemeen 

Hierboven zijn wij al ingegaan op de breuk in het regeringsbeleid die het 
gevolg was van de vervanging van het kabinet-Den Uyl door het kabinet-Van 
Agt, dat in december 1977 aantrad na een langdurige en moeizame kabinets
formatie. Het kabinet-Van Agt heeft vanaf het begin te lijden gehad van de 
hypotheek waaronder het tot stand gekomen was. In de Tweede Kamer kon het 
slechts rekenen op een krappe meerderheid van 77 zetels. Zeven leden van 
de drie confessionele partijen die nadien formeel in het CDA zouden opgaan, 
hadden geweigerd het nieuwe kabinet meer dan het voordeel van de twijfel te 
gunnen; zij weigerden formeel verantwoordelijkheid voor het regeerakkoord 
te dragen. Deze factor deed zich ook gelden in de Urenco-kwestie, zoals 
bleek tijdens de debatten die in 1978 daaraan werden gewijd in de Tweede 
Kamer. 

Een extra factor van onzekerheid over het gedrag van de 'loyalisten' 
werd gevormd door de vraag in hoeverre zij door hun stemgedrag - de groep 
was goeddeels afkomstig uit de Anti-Revolutionaire Partij - de totstand
koming van het CDA zouden willen vertragen, zo niet onmogelijk maken. Even 
gefundeerd als de speculaties daarover zijn de schattingen omtrent de mate 
waarin de VVD-ministers Van Aardenne en Van der Klaauw gebruik konden maken 
van de terughoudendheid die zij bij de loyalisten konden vermoeden, indien 
het er werkelijk op aan zou komen. De wankele eenheid van het nieuwe CDA, 
die het gevolg was van het optreden van de - gematigd linkse - groep van 
loyalisten, is bepalend geweest voor de ook verder niet spectaculaire rol 
van de VVD tijdens het kabinet. Het CDA als geheel kon immers niet verant
woordelijk worden gesteld voor de conflicten die met de VVD optraden door 
toedoen van de loyalisten, aangezien de laatsten zich immers niet aan het 
regeerakkoord hadden gebonden, hetgeen door de VVD was geaccepteerd. 

Het is niet geheel duidelijk hoe men in dit verband de wat onverwachte 
medeondertekening van de motie-Van Houweliogen door het VVD-lid Portheïne 
in januari 1978 moet beoordelen. Wellicht speelde de calculatie mee dat 
men zich bij een hoog-oplopen van het conflict - waarvan de eerste tekenen 
zich al in de eerste maanden van het nieuwe kabinet aankondigden - daar
mee kon afschermen tegen kritiek op het onvoorwaardelijk willen laten door
gaan van de levering van verrijkt uranium aan Brazilië, welk standpunt 
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onder het kabinet-Den Uyl nog was ingenomen. Wellicht speelde tevens een 
rol dat men meende - ook al bestond daarover grote twijfel zowel binnen het 
CDA als binnen de VVD - dat een opslagregime als bedoeld in de motie-Van 
Houweliogen toch nog tot stand kon worden gebracht; in dat geval zouden de 
VVD-fractie en de betrokken VVD-ministers de lauweren daarvoor kunnen oog
sten. Zoals reeds gemeld, kwam deze verwachting slechts gedeeltelijk uit 
in de maanden daarna, toen minister-president Van Agt - die al enige malen 
voor zijn collega Van der Klaauw in de bres had moeten springen - meedeelde 
dat het kabinet zich waarschijnlijk niet geheel aan de motie-Van Houwelin
gen zou kunnen houden. 

Terwijl voor de AR-groep in het CDA gold dat men zich tegen levering van 
verrijkt uranium aan Braziliä verzette zolang niet was voldaan aan meer 
stringente non-proliferatie-eisen, gold voor de overige leden van de CDA
fractie dat men over het algemeen veel betekenis hechtte aan het argument 
dat uitbreiding van de verrijkingsfabriek in Almelo werkgelegenheid en 
technologische 'know-how' zou opleveren en dat het Nederland invloed op het 
non-proliferatiestreven zou geven, indien het bleef meedoen aan Urenco. 
Door akkoord te gaan met de motie-Van Houweliogen bleef enerzijds de weg 
open om de voordelen van uitbreiding van de fabriek in Almelo te genieten, 
terwijl anderzijds de AR-vleugel van het CDA daardoor werd gepacificeerd. 
De AR-groep in het CDA had het wellicht op een crisis laten aankomen, in
dien de fractie als geheel voor de oorspronkelijk hardere opstelling van de 
coalitiepartner had gekozen. De motie-Van Houweliogen en de voorwaarden 
verbonden aan toestemming tot levering maakten het voor het CDA tevens mo
gelijk alsnog anders te beslissen, "wanneer de tonnetjes eenmaal op de kade 
zouden staan". 50 

Ook binnen de PvdA bestond verschil van mening omtrent de Urenco-zaak, 
niettegenstaande het formele partijstandpunt dat zich keerde tegen (uit
breiding van de) kernenergie. Deze verdeeldheid kwam met name naar voren 
met betrekking tot de vraag of Nederland invloed zou kunnen uitoefenen op 
het non-proliferatievraagstuk door mee te blijven doen aan Urenco. Kamer
leden als R.ter Beek en E.van Thijn stonden achter het besluit tot uitbrei
ding zolang "het heel kleine machtsmiddeltje" van Nederland zou worden ge
bruikt om degelijke non-proliferatiegaranties te verkrijgen. Anderen, 
zoals het fractielied A. Voortman, waren van mening dat die invloed niets 
voorstelde. 51 Bij de lichte koerswijziging van de partij in de richting 
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van 'ja, mits' speelde waarschijnlijk ook de kritiek op het industriebeleid 
van het kabinet-Den Uyl mee; afwijzing van uitbreiding van de verrijkings
fabriek in Almelo zou verlies van de aldaar bestaande arbeidsplaatsen en 
van belangrijke 'speerpunt'-technologie betekenen. 

Naast inhoudelijke meningsverschillen speelden ook partijpolitieke over
wegingen een rol bij de opstelling van de PvdA, met name in verband met de 
verkiezingen van mei 1977. Het 'ja, mits'-standpunt van de regering, dat 
voor de PvdA aanvaardbaar was, betekende ook een front-maken tegen, zo niet 
een directe provocatie van de PPR, die reeds enige malen eerder met het 
aansturen op een kabinetscrisis had gedreigd. Onvoorwaardelijke afwijzing 
van de transactie zou weliswaar de coalitie met de PPR in stand houden, 
maar het opnieuw samengaan met het CDA na de verkiezingen bemoeilijken. 
Door in december 1976 voorwaarden te verbinden aan de levering had de rege
ring in feite drie punten van binnenlands-politiek belang bereikt. Aller
eerst vond daardoor toenadering plaats tot het voor het voortbestaan van de 
coalitie belangrijke CDA. Vervolgens werd zo een kabinetscrisis vermeden, 
hoewel de regering wellicht al definitief had kunnen besluiten. En ten 
slotte werd de kwestie aldus naar een volgend kabinet doorgeschoven. Dat 
zou, indien de onderhandelingen positief resultaat zouden opleveren - het
geen de PPR bij voorbaat voor onmogelijk hield -, tot levering aan Brazili@ 
kunnen leiden, indien de PPR geen deel meer zou uitmaken van de regerings
coalitie. Hoewel van de zijde van het kabinet herhaaldelijk werd gesugge
reerd dat de besluitvorming binnen zeer kort bestek zou kunnen plaatsvin
den, lijkt de mogelijkheid tot doorschuiven van het probleem een belangrijk 
punt van overweging te zijn geweest, met name voor de PvdA. 

Na de regeringswisseling in december 1977 - waarbij de partij weer in de 
oppositie kwam - viel binnen de PvdA nauwelijks een radicalisering van de 
standpunten waar te nemen, met uitzondering van het optreden van de partij 
toen de definitieve beslissing eenmaal genomen was, in juni 1978. Ook dit 
zou kunnen samenhangen met de positie van de loyalisten in de Tweede Kamer, 
die men niet voor het hoofd wilde stoten; inhoudelijk zat men ten aanzien 
van het non-proliferatieaspect op êén lijn met hen. Ook wat de kernenergie 
in het algemeen betreft, vertoonde het standpunt van de PvdA meer overeen
stemming met dat van het CDA dan dat van de VVO. Uit partijpolitiek oog
punt was het derhalve verstandig zich zoveel mogelijk achter het standpunt 
van de woordvoerder van de loyalisten, Van Houwelingen, te scharen. 
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Men kan verder concluderen dat de regering-Den Uyl zich ten aanzien van 
Urenco, vanwege haar zorg voor de werkgelegenheid, in een chantabele posi
tie heeft laten manoeuvreren. Zij kon het argument dat uitbreiding van 
Urenco werkgelegenheid zou scheppen politiek niet zo maar van tafel vegen, 
al betekende het een dure manier van werk scheppen, die voor de PvdA in 
feite onaanvaardbaar was. De eerdere overbelichting van het werkgelegen
heidsaspect heeft zich onder het kabinet-Van Agt vervolgens tegen de partij 
gekeerd. Het kabinet kon dit argument immers goed gebruiken bij zijn be
slissing om de levering door te laten gaan. Toen de PvdA zich ten slotte 
tegen dit argument keerde, kon het kabinet-Van Agt zich beroepen op mede
verantwoordelijkheid van het vorige kabinet voor het beleid. Na de voor de 
PvdA teleurstellend verlopen debatten in juni 1978 (zie hoofdstuk 4.3.3) 
ondernam de PvdA nog een initiatief om de leverantie aan Braziliä te stop
pen dat vermeldenswaard is: zij diende een initiatiefwetsontwerp in voor 
wijziging van de In- en uitvoerwet op het stuk van levering van nucleaire 
materialen. Bij aanneming van dit wetsontwerp zou in de toekomst een meer
derheid van de Tweede Kamer leveringen kunnen tegenhouden. Het zou, nog 
meer dan de motie-Van Houwelingen, een rem zetten op het beleid van de re
gering. Bij het CDA realiseerde men zich dat steun van de loyalisten tot 
gevolg zou hebben dat een meerderheid die de levering zou willen verhinde
ren waarschijnlijk bereikt zou kunnen worden, indien dit niet tot een cri
sis zou leiden. Aanneming van het wetsontwerp zou daarom tot een kabinets
crisis moeten leiden, en bij de juni-debatten was al gebleken dat de loya
listen daar per saldo voor terugdeinsden. Het PvdA-initiatief was daarom 
gedoemd te mislukken. 

Ten slotte dient in dit verband nog gewezen te worden op de positie van 
de PPR. Deze partij had onder het kabinet-Den Uyl regeringsverantwoorde
lijkheid aanvaard. Zij was gekant tegen de toepassing van kernenergie in 
alle aspecten daarvan. Dit bemoeilijkte de besluitvorming binnen het kabi
net in hoge mate. Het kabinetsbesluit van 17 december 1976 - dat op zich 
reeds alle kenmerken van een compromis droeg - leidde bijna tot een rege
ringscrisis. Op 20 december daaropvolgend werd in de kerngroep van de PPR 
met 62 tegen 12 stemmen een motie aangenomen waarin werd gesteld dat de 
beide PPR-ministers H.van Doorn (CRM) en F.Trip (Wetenschapsbeleid) uit het 
kabinet moesten stappen, indien definitief tot uitbreiding van de ultra
centrifugefabriek zou worden besloten. Een motie die de PPR al direct haar 
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regeringsverantwoordelijkheid wilde doen be~indigen, werd met 31 tegen 41 
stemmen en twee onthoudingen verworpen, met het argument dat vanuit de op
positie geen invloed op het regeringsbeleid meer zou kunnen worden uitgeoe
fend. Staatssecretaris M.van Hulten van de PPR distancieerde zich van de 
kabinetsbeslissing; hij was van mening dat zolang de PPR in de regering 
zat en met zeven zetels in de Tweede Kamer was vertegenwoordigd, uitbrei
ding van de verrijkingsfabriek in het geheel niet kon doorgaan. 

4.2 De debatten in de Tweede Kamer, 1975-1977 

Wat zou uitgroeien tot de kwestie-Urenco kwam binnen verschillende con
texten - waarvan het energiebeleid en het non-proliferatiebeleid de belang
rijkste waren - tussen 1975 en 1978 een aantal malen aan de orde in de 
Tweede Kamer. 

Op 12 november 1975, tijdens de behandeling van de Begroting voor Bui
tenlandse Zaken voor 197652 , kwam de levering van reactorvaten aan Zuid
Afrika in het kader van het Nederlandse nucleaire exportbeleid aan de orde. 
Met name Ter Beek (PvdA) stelde zich zeer sceptisch op ten aanzien van de 
haalbaarheid van de stelling van minister Van der Stoel dat "Nederlandse 
leveranties beslist geen vergroting van het risico van spreiding van kern
wapens"53 mochten betekenen, en ten aanzien van de waarborgen die de 'Zang
ger-regeling' in dit opzicht boden. Ook bleek in de Tweede Kamer onzeker
heid te bestaan over het verlenen van een exportkredietverzekeringsgaran
tie. 

Op 3 februari 1976, tijdens de behandeling van de Energienota 197554, 
kwam het non-proliferatiebeleid zijdelings ter sprake. De commentaren 
waren echter niet op het ultracentrifugeproject betrokken. Wel werd echter 
bekritiseerd dat de nota slechts minieme aandacht schonk aan de nucleaire 
exportpolitiek en het non-proliferatiestreven. 

Tijdens de kamerdebatten op 24, 26 en 31 augustus 1976 ter behandeling 
van de Nota Ontwapening en Veiligheid 197555 kwam tevens de brief van 30 
maart 1976 van minister Van der Stoe1 56 ter sprake, waarin laatstgenoemde 
de Kamer verslag uitbracht over de resultaten van het 'nuclear suppliers'
overleg in 1975 te Londen en in grote lijnen het aldaar tot stand gekomen 
nieuwe nucleaire exportbeleid weergaf. Bij de zeer uitgebreide behandeling 
van de Ontwapeningsnota kwam met name van de kant van de PPR en de PvdA 
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kritiek op de stelling van de regering dat het voor nucleaire leveranties 
in principe voldoende was dat de betrokken landen het Non-Proliferatie
verdrag hadden ondertekend en internationale controle op hun kernenergie
installaties hadden aanvaard. Ter Beek constateerde dat door Nederland 
nieuwe eisen betreffende waarborgen tegen proliferatie moesten worden ge
steld, nu het ultracentrifugeproject het commerciäle stadium naderde. 

Op 27 oktober 1976 vond overleg over het ultracentrifugeproject plaats 
tussen het kabinet en de Vaste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, 
Economische Zaken en de Kernenergie. 57 De vragen die daarbij aan de mi
nisters werden gesteld, waren in hoofdzaak gericht op de technische en com
merciäle kanten van het project. Alleen vanuit de PvdA en de PPR werd ge
vraagd hoe Nederland zich had opgesteld in dit project ten aanzien van het 
non-proliferatieaspect. Daarbij werd herinnerd aan hetgeen hierover reeds 
te berde was gebracht bij de behandeling van de Ontwapeningsnota. Bij deze 
gelegenheid stelde de minister van economische zaken, Lubbers, dat hij hoop
vol gestemd was dat de besluitvorming over het gehele project over een 
aantal weken kon zijn afgerond. 

Toen een week later, op 2 en 3 november 1976, de Begroting voor Buiten
landse Zaken voor 197758 werd behandeld, vroeg Ter Beek opnieuw naar de 
specifieke waarborgen die het Verdrag van Almelo bood met betrekking tot de 
non-proliferatie. Overigens kwam het ultracentrifugeproject verder nauwe
lijks aan de orde, behalve dat H.Hoekstra (CPN) en F.van der Spek (PSP) hun 
kritiek uitten over de rol van de Duitse Bondsrepubliek binnen het Urenco
samenwerkingsverband, die volgens hen was ingegeven door expansiedrift. 
Wel werd door ~Portheine (VVD) nog aangedrongen op een zo snel mogelijke 
beslissing over de uitbreiding van de fabriek in Almelo. 

Op 1 en 7 december 1976, tijdens de behandeling van de Begroting voor 
Economische Zaken voor 197759 , stelden met name de PSP en de CPN zich kri
tisch op tegenover de uitbreiding van de verrijkingsfabriek in Almelo. Zij 
meenden dat de aandrang daartoe van de Bondsrepubliek duidelijk gevaren 
met zich bracht ter zake van de verspreiding van kernwapens. Van Houwelin
gen (ARP) vond echter dat deelname aan het project juist gewenst was, om
dat Nederland zo invloed kon uitoefenen op het non-proliferatiestreven. 
Van der Spek noemde als eerste de leverantie aan Braziliä en veroordeelde 
deze, omdat het IAEA geen sancties kon uitoefenen bij niet-naleving van de 
waarborgen. De verdere discussie over UCN stond in het teken van het uit-
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blijven van een regeringsbeslissing over de uitbreiding van de ultracentri
fugefabriek in Almelo en de commerci~le aspecten van de kwestie. 

Op 17 december 1976 nam de regering - zoals eerder gemeld - haar prin
cipebesluit om in te stemmen zowel met de uitbreiding van de ultracentrifu
gefabriek als met levering van verrijkt uranium aan Brazili~. 

Op 22 december 1976 vergaderden de Vaste Kamercommissies voor Buiten
landse Zaken, Economische Zaken en de Kernenergie60 over het per brief aan 
de Kamer medegedeelde besluit61 • Daar het besluit voorwaarden inhield die 
nader overleg vereisten van de minister van economische zaken met de Duitse 
en Engelse regering en van de minister van buitenlandse zaken met de rege
ring van Brazili~. stond het beraad vooral in het teken van vragen over de 
inhoud van dat overleg, waarbij enerzijds de commercieel-technische en 
anderzijds de non-proliferatieaspecten in het geding waren. Met klem werd 
de regering gevraagd een eventuele definitieve beslissing tot levering 
eerst aan het parlement voo~ te leggen. 

Door zowel de PvdA en de CDA-partijen werd als voorwaarde voor akkoord
gaan met de voorgenomen uitbreiding gesteld dat Nederland een ruimere toe
passingsmogelijkheid van het vetorecht binnen de Urenco-consturctie zou 
krijgen. Het merendeel van de Kamer kon zich er echter mee verenigen dat 
de regering nader overleg voerde - op basis van het regeringsbesluit - met 
de genoemde landen, de regering van de Verenigde Staten en de partners van 
de London Suppliers Conference, ter bedinging en bespreking van nadere 
voorwaarden. 

4.3 De debatten in de Tweede Kamer, 1978 

4.3.1 De debatten in januari-februari; de motie-Van Houwalingen 

Het onverwacht plotselinge besluit van het nieuwe kabinet om zowel akkoord 
te gaan met de uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Almelo als met 
de lèvering van verrijkt uranium aan Brazili~, op 10 januari 1978, werd met 
grote verontwaardiging ontvangen. De Kamer meende daardoor voor een vol
dongen feit geplaatst te zijn, zulks in strijd met eerder gedane toezeggin
gen met betrekking tot inspraak van het parlement. Mede vanwege de lang
durige periode waarin het kabinet demissionair was en nog geen nieuwe re
gering was gevormd, verkeerde het parlement al lange tijd in afwachting van 
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het overleg dat was toegezegd door de ministers Van der Stoel en Lubbers 
uit het vorige kabinet. De Kamer kon zich bovendien, zoals zij eerder had 
gedaan, beroepen op de toezegging die destijds door de toenmalige minis
ter van buitenlandse zaken, J.Luns, was gedaan naar aanleiding van de aan
vaarding van de motie-Oele/De Goede in 197162 bij de behandeling van het 
Verdrag van Almelo. Met het nu genomen besluit, dat werd genomen zelfs nog 
voordat de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet in de Tweede Kamer 
was afgelegd (op 19 januari 1978), werd dit overleg geheel terzijde gescho
ven. De irritatie die hieruit ontstond, droeg er waarschijnlijk toe bij 
dat gedurende de debatten die op 26 en 31 januari en 6 februari 1978 plaats 
vonden, vrijwel elk aspect van de uitbreiding van de ultracentrifugefabriek 
te Almelo en de levering van verrijkt uranium aan Braziliä opnieuw onder 
de loep genomen en bekritiseerd werd, in een poging alsnog greep te krijgen 
op de besluitvorming van de regering. en dat de wijze van besluitvorming 
van de regering - zij het met verschillende accenten - vanuit alle fracties 
aan de kaak werd gesteld. Deze situatie leidde tot de indiening van twee 
moties door de PvdA63 - nu weer oppositiepartij - en een door de CDA- en 
VVD-partijen, waarin expliciet om inspraak door de Kamer in de verdere be
sluitvorming werd gevraagd. In een van de door de PvdA ingediende moties 
werd •de onzorgvuldigheid in de door de regering gevolgde procedure• 64 be
treurd. Alle in dit debat door de oppositie ingediende moties werden even
wel verworpen. 

Het zwaartepunt in de debatten van januari lag op het vraagstuk van non
proliferatiewaarborgen die door de regering aan het besluit tot levering 
waren verbonden. Ook werd met grote aandacht bekeken in hoeverre de rege
ring nu gebonden was te leveren op grond van de verschillende contracten en 
verdragen. Vanwege haar afkeurende houding met betrekking tot de bedongen 
en verkregen non-proliferatiewaarborgen is met name de rol van de CDA-frac
tie in dit debat van belang. Naar de mening van deze fractie, verwoord 
door Van Houwelingen (ARP), vormde het probleem van de verspreiding van 
kernwapens "zonder twijfel de centrale factor• 65 bij de behandeling van het 
regeringsbesluit. De uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Almelo 
kon immers niet los worden gezien van de levering van verrijkt uranium aan 
Braziliä. In tegenstelling tot de kleine linkse fracties CPN, PSP en PPR 
betekende dit echter geenszins een principieel afwijkend standpunt. Van
wege de CDA-fractie werd opgemerkt dat "ons inziens de mogelijkheid bestaat 
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dat een positieve beslissing een bijdrage voor een actief non-proliferatie
beleid kan zijn"66• Dit zou echter alleen kunnen indien Nederland de moge
lijkheid bezat van een actief gebruik van het vetorecht. Verder zou het 
Amerikaanse voorstel - afkomstig van de presidenten Ford en Carter - om tot 
een moratorium op de 0plutoniumeconomie• te komen actief door Nederland 
moeten worden ondersteund. 

De CDA-fractie achtte de eis dat er een opslagregime zou moeten bestaan 
ten tijde van het in Braziliä beschikbaar komen van plutonium voor opwer
king, een onvoldoende waarborg voor een sluitend non-proliferatiebeleid. 
Dit standpunt leidde tot het indienen, door Van Houwelingen, van een mo
tie (nummer 19)67 waarin werd gesteld dat reeds ten tijde van de levering 
van verrijkt uranium aan Braziliä uitgewerkte regelingen ter zake van een 
plutoniumopslagregime als bedoeld in artikel XII A 5 van het IAEA-statuut 
zouden moeten bestaan. Indien het niet mogelijk zou blijken zulk een re
gime tijdig tot stand te brengen, zou een ad hoc overeenkomst tot stand 
moeten komen, alvorens de daadwerkelijke levering zou kunnen plaatsvinden. 
Daarnaast diende Van Houwelingen een tweede motie in78 , waarbij de Kamer er 
bij de regering op aandrong om samen met de partners in het Verdrag van 
Almelo op zo kort mogelijke termijn verdere initiatieven te ondernemen om 
nucleaire leveranties te binden aan volledige IAEA-waarborgen op alle 
vreedzame nucleaire activiteiten in het ontvangende land. Het aannemen van 
beide moties leidde er toe dat de regering tot nieuwe onderhandelingen 
werd gedwongen. 

Een opvallend element in het debat was het meewerken aan deze moties 
door de woordvoerder van de VVD-fractie, Portheine, die eerder in het debat 
grotendeels het regeringsstandpunt onder zijn bescherming had genomen. Hij 
stelde immers dat hij "(de indruk had) dat aan de destijds gestelde voor
waarden nu in redelijke mate is voldaan, zeker binnen het zo moeilijke 
internationale overleg"69 • 

4.3.2 Nadere ontwikkelingen 

De steun van de VVD aan de opvattingen die in de moties-Van Houwelingen 
waren neergelegd, werd echter ingetrokken toen de minister van buitenlandse 
zaken, Van de Klaauw, zich - naar aanleiding van zijn twee dagen eerder ge
voerde gesprekken met zijn Duitse en Engelse collega's en zijn Braziliaan-
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sa ambtgenoot. Azeredo da Silveira - op 9 maart 1978 pessimistisch uitsprak 
over de bereidheid van de Bondsrepubliek en Groot-Brittanniä om nog ver
anderingen in de overeenkomst aan te brengen en die van Braziliä om nieuwe 
concessies te doen. 

Van de zijde van de VVD werd duidelijk gemaakt dat men het CDA niet zou 
steunen. indien deze consequenties zou willen trekken uit het niet-uit
voeren van de moties. De spanning die nu tussen beide partijen was ont
staan - en nog was toegenomen door de aanvraag van de Bondsregering van een 
vergunning om in Gronau een eigen ultracentrifugefabriek te bouwen - werd 
tijdelijk afgewend door het besluit van de regering om een topberaad op 
ministersniveau met Groot-Brittanniä en de Bondsrepubliek bijeen te roepen. 
waarbij de regering zou proberen alsnog uitvoering te geven aan de motie
Van Houwelingen. 

Op 27 april hield de Kamer zich opnieuw met de kwestie bezig ten gevolge 
van een interpellatie van het kamerlid L.Jansen (PPR) 70 naar aanleiding 
van de verklaring van minister Van der Klaauw dat Nederland feitelijk zijn 
vetorecht had verspeeld. De minister was tot deze conclusie gekomen na 
de gesprekken die aan de zijlijn van de bijeenkomst van de Europese Raad op 
9 en 10 april te Kopenhagen waren gehouden. Deze gesprekken hadden echter 
geen enkel resultaat opgeleverd. Jansen diende daarop een motie in waar
in het gevoerde beleid 'niet bevredigend' werd genoemd. Aangezien deze 
motie in feite een directe motie van wantrouwen tegen de minister was. ver
kreeg zij niet de steun van de regeringspartijen en werd zij derhalve ver
worpen (voor stemden de linkse partijen. D '66 en OS '70). 

4.3.3 De debatten in juni 1978 

Op 20 juni 1978 werd aan de Tweede Kamer medegedeeld dat de Nederlandse re
gering het voorstel van de verdragspartners om bij de uitwisseling van de 
diplomatieke nota's die de voorwaarden voor de levering van verrijkt ura
nium aan Braziliä zouden vastleggen. een verklaring af te leggen zou aan
vaarden. In die verklaring werd gesteld dat de vier regeringen de tot
standkoming van een IAEA-plutoniumopslagregime gebaseerd op artikel XII A 5 
van het IAEA-statuut zouden bevorderen en dat zij, indien een dergelijk 
systeem niet tijdig beschikbaar zou zijn. zich zouden zetten aan de opstel
ling van een ad hoc regime. en wel uiterlijk twee jaar voordat verrijkt 
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uranium, geleverd door Urenco, in Braziliä kon worden opgewerkt. Een eer
dere poging om een interpretatieve verklaring aanvaard te krijgen die zou 
waarborgen dat gebruikte splijtstofelementen in Braziliä zouden worden op
geslagen totdat een algemeen of een ad hoc regime tot stand zou zijn ge
komen, was niet met succes bekroond. Met de wel bereikte constructie was 
echter mede de uitvoering van de in januari aangenomen motie-Van Houwe
lingen uitgesloten. 

Op 27, 28, 29 en 30 juni volgde een debat in de Kamer over dit besluit. 
Door de sinds december 1976 en nogmaals in januari 1978 uitgestelde be
sluitvorming rond de levering en de nu van regeringswege geconstateerde on
uitvoerbaarheid van de motie-Van Houwelingen (nummer 19) leek andermaal 
het voortbestaan van het kabinet op het spel te staan. De regering stelde 
in haar brief namelijk dat "hoewel deze voorwaarden niet de zekerheid bie
den dat motie nummer 19 naar de letter zal kunnen worden uitgevoerd, ( .•• ) 
de regering van oordeel (is) dat zij tezamen genomen in ieder geval wel 
recht doen aan de strekking van deze motie en voldoende zekerheid bieden 
dat het aan Braziliä te leveren verrijkt uranium niet zal worden gebruikt 
voor andere dan vreedzame doeleinden". 

Sinds de aanneming van motie nummer 19 en de daaropvolgende onderhande
lingen van de regering met Braziliä en de Urenco-partners bleek een aan
zienlijke verschuiving van het standpunt van de CDA-loyalisten te hebben 
plaatsgevonden ten gunste van de regering. Hoewel hij kritisch was over de 
door de regering bedongen resultaten en ondanks de constatering dat zijn 
motie van begin 1978 niet uitvoerbaar was gebleken, bestond bij Houwelingen 
geen bereidheid verder vast te houden aan zijn motie. Wel achtte hij het 
noodzakelijk dat getracht werd meer waarborgen tegen militair misbruik 
overeen te komen vOOr het moment van levering van verrijkt uranium in 1981. 
Tevens zou de Kamer, voorafgaande aan de leveranties, de behaalde veilig
heidsvoorwaarden alsnog moeten kunnen beoordelen. 

Ondanks de onomwonden weigering van premier Van Agt op 28 juni zich door 
de Kamer weer terug te laten sturen naar de internationale onderhandelings
tafel en een eventuele kamermotie die daaraan afbreuk zou doen, dus waar
in nadere voorwaarden voor de leverantie zouden worden gesteld, uit te voe
ren kon de Kamer, voornamelijk door een beroep van de CDA-fractie, nog een 
toezegging in de wacht slepen. 

In de op dit afsluitende debat volgende afgifte van de intentieverkla-
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ring aan de partnerlanden in de Urenco zou de clausule 'rebus sic stanti
bus' opgenomen worden, een algemeen gebruikelijke regel in het internatio
nale rechtsverkeer, inhoudende dat ingrijpende wijzigingen van omstandig
heden de rechtsgronden van de verbintenis kunnen aantasten. Met name door 
de woordvoerder van de oppositiepartij D '66, L.Brinkhorst, werd de waarde 
van deze concessie echter aangevochten, daar deze clausule niet tot een 
werkelijk voorbehoud kon leiden. Brinkhorst stelde ook dat deze clausule 
nooit eerder was toegepast, omdat de bewijsvoering voor een beroep daarop 
zeer moeilijk zou zijn. 

Terwijl enerzijds een verschuiving in het CDA-standpunt ten aanzien van 
de verkregen waarborgen was te onderkennen, kon anderzijds een radicali
sering van het oppositiestandpunt worden waargenomen. Eerder in januari 
niet negatief over motie nummer 19, uitte PvdA-woordvoerder Ter Beek in dit 
debat veel kritiek op de behaalde veiligheidswaarborgen, hetgeen onder meer 
leidde tot scherpe kritiek aan het adres van het CDA. Onder de huidige 
omstandigheden wenste de PvdA geen medewerking te verlenen aan de overeen
komst, die nmedeplichtigheid aan de ontwikkeling van een Braziliaans kern
wapen,. vormde en waarin op geen enkele wijze tegemoet zou zijn gekomen aan 
de verlangens van de Kamer, waardoor van de motie-Van Houwalingen niets 
meer was overgebleven. Dit harde standpunt werd tevens gehanteerd door 
Brinkhorst, die sprak van "het demasqué van het CDA", met name waar het de 
clausule 'rebus sic stantibus' betrof. 

In dit debat kon de VVD geen prominente rol worden toebedeeld. De libe
rale woordvoerder Portheïne toonde zich evenmin als Van Houwalingen bereid 
vast te houden aan de door hem medeondertekende motie nummer 19. De re
gering werd door hem slechts gevraagd in de komende tijd vasthoudend te 
blijven streven naar volledige uitvoering van de begin dat jaar aanvaarde 
motie, en hij wilde in die geest positief meedenken met het regeringsvoor
stel om te zijner tijd exportvergunningen af te geven. Nu nee-zeggen tegen 
Urenco betekende dat Nederland geen positieve bijdrage meer zou kunnen le
veren aan het non-proliferatiebeleid. 

Het Tweede-Kamerdebat eindigde in de vroege uren van 30 juni met een 
overwinning van het regeringsstandpunt. Een unanieme regeringscoalitie, 
gesteund door enkele kleine fracties ter rechterzijde, verwierp drie moties 
van de oppositie om het verlenen van vergunningen voor de levering van ver
rijkt uranium aan Braziliä tegen te gaan. De fracties van de PvdA, 0 '66, 
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PPR, PSP, CPN en BP waren unaniem in hun afwijzing. Bij twee stemmingen 
steunde het kamerlid R.Nijhof van OS '70 de regering. Tevens was de Kamer 
niet in staat gebleken een toezegging van de regering te krijgen dat zij 
in de gelegenheid zou worden gesteld toekomstige leveringen aan toetsing te 
onderwerpen. 

4.3.4 De debatten in september 1978 

Op 13, 20 en 21 september 1978 vond nogmaals een debat plaats over de aan 
de Braziliaanse regering gestelde voorwaarden voor levering. Grote verwar
ring was namelijk ontstaan over de toetsingsmogelijkheden die in het voor
behoud van minister-president Van Agt genoemd in de interpretatieve verkla
ring {bijlage 5) en de clausule 'rebus sic stantibus' besloten lagen. 

Nog op 30 juni had de minister van buitenlandse zaken de drie betrokken 
ambassadeurs ontvangen om hen in te lichten over het door Van Agt in de 
Kamer gemaakte voorbehoud met betrekking tot het verlenen van exportvergun
ningen. Dit betrof de verklaring dat de in het vooruitzicht gestelde ver
lening van exportvergunning onder het beslag zou staan van het voorbehoud 
dat ten tijde van de levering zodanige vorderingen ter zake zouden zijn ge
maakt, dat voldoende zekerheid zou bestaan dat v66r het tijdstip waarop in 
Braziliä de opwerking van door Urenco geleverd verrijkt uranium zou aan
vangen, overeenstemming zou zijn bereikt over een deugdelijk plutonium
opslagregime. Daar de Braziliaanse regering geen moeilijkheden had met dit 
voorbehoud, vond op 1 september de feitelijke notawisseling plaats, bij 
welke gelegenheid door de Nederlandse ambassadeur, mede namens zijn Engelse 
en Duitse ambtgenoot, het voorbehoud in een mondelinge verklaring werd 
medegedeeld. De tekst van de verklaring werd echter wel opgenomen in het 
proces-verbaal van de nota aangaande de levering. Inmiddels was op 5 juli 
de Letter of Intent uitgegaan naar Urenco-Nederland (bijlagen 6 en 7). 

Met name van de kant van de oppositiepartijen PvdA en D '66 werd harde 
kritiek geleverd op de formulering van het voorbehoud. Volgens Brinkhorst 
(D '66) was het voorbehoud in de Letter of Intent niet alleen politiek 
waardeloos, maar kon het ook juridisch geen stand houden. Alleen als het 
in de notawisseling was opgenomen, zou het volkenrechtelijke betekenis heb
ben. Brinkhorst meende dat juist omdat de verklaring, zoals die voorkomt 
in de Letter of Intent, alleen in het licht van de interpretatieve verkla-
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ring van de minister-president kon worden gezien (waarin werd aangenomen 
dat de Urenco-partners en de Braziliaanse regering aan het eerder genoemde 
voorbehoud in de notawisseling een zelfde interpretatie gaven), zij daar 
niet buiten kon treden en derhalve een zelfstandig voorbehoud van Nederland 
niet opging. Vanuit dat oogpunt diende Brinkhorst een motie in waarin werd 
gevraagd om een mogelijkheid voor de Kamer zich uit te spreken over het 
vervuld-zijn van het voorbehoud, voordat een eventuele exportvergunning zou 
worden verleend. 71 

Ook Ter Beek (PvdA) meende dat het voorbehoud "een wassen neus" was, en 
dat het geen betekenis had als middel om levering tegen te houden. Volgens 
Ter Beek stond nu volkenrechtelijk vast dat geleverd zou moeten worden, 
daar het voorbehoud niet in de notawisseling was opgenomen, maar alleen in 
de Letter of Intent aan Urenco-Nederland. Ter Beek meende dat een beroep 
op het voorbehoud in de Letter of Intent echter geen afbreuk kon doen aan 
de verplichting tot levering, zoals die was geformuleerd in de notawisse
ling. 

Deze oppositiestandpunten poogde Van Houwalingen te weerleggen. Hij kon 
naar zijn overtuiging "geen andere conclusie trekken dan dat het geval is 
dat het voorbehoud werkelijk ge~ffectueerd is en dat het zal kunnen func
tioneren"72. Met de constatering dat door het opnemen van het voorbehoud 
in de Letter of Intent Nederland wel een eenzijdig voorbehoud kon maken, 
stond Van Houwalingen in deze kwestie lijnrecht tegenover Brinkhorst. 

Minister van economische zaken Van Aardenne trachtte duidelijk te maken 
dat de omstreden clausule 'rebus sic stantibus' wel degelijk een voorbehoud 
inhield: "Als nu de politieke wil loos zou blijken, kan men inderdaad van 
veranderde omstandigheden spreken. Dit kan ook met een Latijnse clausule 
omschreven worden, maar ik zeg het wat eenvoudiger. Dit is de toetsing die 
de Nederlandse regering dan kan verwachten."73 Dit standpunt vond echter 
geen aanvaarding bij de oppositie. Ten aanzien daarvan citeerde Ter Beek 
voormalig staatssecretaris Kooijmans uit een artikel in Trouw, waarin deze 
betoogde dat het "in ieder geval nog zo is dat geen enkel internationaal 
tribunaal een beroep op de clausule ooit van waarde heeft verklaard"74• 

Op 13 september was grote verwarring ontstaan over hetgeen Van der 
Klaauw betoogde over het verband tussen de clausule en het voorbehoud; vol
gens Van der Klaauw had de regering de mogelijkheid het voorbehoud dat in 
de Letter of Intent was vervat tot gelding te brengen en dus geen vergun-
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ning te verlenen wanneer de regering zich zou beroepen op de clausule. 
Na controverse over deze mening kwam Van der Klaauw echter in tweede 

termijn, op 20 september, terug op het eerder naar voren gebrachte, zich 
excuserend dat het feit dat hij de voorgaande week niet alle duidelijkheid 
had betracht ook aan •een zeker gebrek aan juridische kennis" te wijten was 
geweest. Na overleg met volkenrechtsgeleerden op zijn departement was ge
bleken dat de clausule en het voorbehoud geheel los van elkaar stonden en 
dat, in tegenstelling tot als eerder betoogd, geen beroep behoefde te wor
den gedaan op de clausule om het voorbehoud te effectueren. 

In het verloop van het debat werd dit misverstand door de oppositie hoog 
opgespeeld. Ter Beek vroeg zich af "waaraan wij met deze minister van 
buitenlandse zaken toe zijn. ( ••• ) Dan ontstaat( ••• ) voor deze Kamer het 
probleem uit te maken wat nu wel en niet juist is, wat de minister nu wel 
en wat hij niet meent."75 

Dit hoogst technische debat eindigde op 21 september met het aanvaarden 
van een motie-Van Houwelingen76 waarin werd vastgesteld dat gezien de vori
ge toezeggingen de Kamer de gelegenheid zou hebben met de regering van ge
dachten te wisselen, wanneer de regering voornemens zou zijn tot daadwerke
lijke verlening van de exportvergunningen over te gaan. De moties van 
Brinkhorst en Ter Beek (het ten onrechte in het vooruitzicht stellen van 
een vergunning voor de export van verrijkt uranium aan Brazili~) 77 werden 
daarentegen beide verworpen. 
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5 BEYNVLOEDINGSPOGINGEN VAN BINNENLANDSE ACTOREN 

Vanuit de samenleving werden door een groot aantal organisaties pogingen 
gedaan om het regeringsbeleid te beïnvloeden. Met uitzondering van de 
werkgeversorganisaties, die overigens niet rechtstreeks als zodanig actief 
waren, waren deze pogingen alle gericht op het niet-laten-doorgaan van de 
uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Almelo en van de levering van 
verrijkt uranium aan Brazili~. Achtereenvolgens zullen wij nu de ver
schillende groepen en organisaties die hierbij betrokken waren behandelen. 

5.1 De vakbeweging 

De betrokkenheid bij de Urenco-kwestie was binnen de vakbeweging het 
sterkst aanwezig bij de Industri.ebond NVV. Dit was een uitvloeisel van het 
standpunt van de vakbeweging met betrekking tot de kernenergieproblematiek 
en de aan de uitbreiding van de nucleaire industrie verbonden werkgelegen
heidsaspecten.78 

De eerste kritiek op het ultracentrifugeproject ontstond naar aanleiding 
van de verplaatsing van het UCN-laboratorium uit Amsterdam. Belangrijker 
echter was het standpunt van de Industriebond dat de geplande investeringen 
voor de uitbreiding van de verrijkingsfabriek in Almelo te weinig arbeids
plaatsen zou scheppen en dat veel werkgelegenheid van tijdelijke aard was, 
zonder tot structurele verbeteringen te leiden, zoals die welke konden wor
den bereikt door de ontwikkeling en toepassing van alternatieve energie
bronnen en energiebesparende projecten. Van de zijde van de Industriebond 
werd UCN verweten dat het argument dat uitbreiding zoveel werkgelegenheid 
zou opleveren niet oprecht was, aangezien geheel andere kwesties belang
rijker beweegredenen vormden voor UCN. Een probleem - want bron van 
meningsverschil - voor de Industriebond was dat de meeste leden niet uit 
de regio Twente kwamen. Bovendien vond men de NVV-leden vooral onder het 
midden- en hogere kader van UCN, die acties tegen UCN een bedreiging vonden 
van hun werkgelegenheid; vanwege hun positie waren zij ook geneigd de zij
de van de directie te kiezen. 

Andere punten van kritiek waren het milieugevaarlijke karakter van de 
ultracentrifuge-industrie, de geringe medezeggenschap van de werknemers van 
UCN in het beleid, en - meer in het algemeen - de totstandkoming van het 
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energiebeleid van de regering. 79 In de adviescolleges van de regering op 
dit gebied zouden de vertegenwoordigers van de industrie {Shell, OGEM, DSM, 
Estel) alsmede de elektriciteitssector {KEMA, de elektriciteitproducerende 
bedrijven, de Gemeenschappelijke Kerncentrale Nederland) oververtegenwoor
digd zijn. Veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten zouden daarom een 
ondergeschikte rol spelen. In de kritiek nam het buitenlands-politieke 
element van de levering aan Brazili~ slechts een kleine plaats in. Gezien 
de koppeling van de uitbreiding van de ultracentrifugefabriek aan de leve
ring was de rol van de Industriebond niettemin belangrijk voor de gehele 
kwestie. 

De Industriebond maakte van verschillende kanalen gebruik om het beleid 
te betnvloeden. De politieke partijen werden regelmatig getnformeerd, hoe
wel intensieve contacten zich beperkten tot de drie grootste partijen en 
D '66. Bij de PvdA was het contact met A.van der Hek van belang. Woord
voerders van de Industriebond toonden zich echter sceptisch over het rende
ment van deze parlementaire contacten. Men verweet de kamerleden ten eer
ste een groot gemis aan deskundigheid en ten tweede een gebrek aan alert
heid. 

Contacten werden ook onderhouden met de directie van UCN. De gevoerde 
gesprekken leidden niet tot enig gunstig resultaat. Hierboven werd al ver
meld dat een aantal NVV-leden binnen UCN eerder geneigd waren de directie 
te steunen dan actie te ondernemen tegen de uitbreiding van de verrijkings
fabriek in Almelo. Deze leden, die ook nogal veel invloed hadden in het 
districtsbestuur, wisten te bewerkstelligen dat het hoofdbestuur van de FNV 
- dat in de Urenco-kwestie nog nauwelijks een standpunt had bepaald - een 
verbod deed uitgaan aan A.Schravemade, voorzitter van de Industriebond, om 
tijdens de demonstratie tegen het ultracentrifugeproject op 4 maart 1978 te 
Almelo te spreken. Onder druk van de vele actiegroepen die bij de demon
stratie betrokken waren en na het bekend worden van het verbod een tele
foonlobby hadden ondernomen, werd het verbod ingetrokken en kon Schravemade 
spreken. 

Het meningsverschi 1 tussen het federatiebestuur en de Industriebond 
leidde er ook toe dat de Industriebond wel adhesie betuigde aan het mani
fest van de actiegroepen, maar het niet ondertekende. Aangezien het niet
ondertekenen van het manifest deelname aan het gezamenlijke orgaan van de 
actiegroepen, de Almelo Voorbereidende Vergadering, uitsloot, was de direc-
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te betrokkenheid van de Industriebond bij de actie tegen de ultracentri
fugefabriek niet groot. Overigens onderhield de vakbeweging wel contacten 
met de actiegroepen langs andere kanalen. 

De contacten met de overheid in deze kwestie waren beperkt. Tot de ech
te besluitvoerders had de vakbeweging, naar eigen zeggen, geen toegang. 
Van belang achtten de zegslieden het dat dank zij de discussie over UCN 
binnen de vakbeweging de discussie in de samenleving werd gestimuleerd. Er 
bestond in deze kwestie een nauwe relatie met de pers, die veel aandacht 
aan de zaak schonk en de vakbeweging herhaaldelijk met verzoeken om infor
matie en commentaar benaderde. Men richtte zich behalve op de grote lande
lijke pers ook op enige specifieke regionale in het oosten van het land 
verschijnende bladen. De weergave in de pers werd als objectief be
schouwd. 

Behalve via binnenlandse druk probeerde de vakbeweging ook langs inter
nationale wegen invloed uit te oefenen op de uitbreiding van de ultracen
trifugefabriek en de levering aan Brazili~. Deze pogingen hadden weinig 
succes. De energiecommissie van de internationale organisatie van vakbon
den was weliswaar gekant tegen deelname van Nederland in Urenco, doch deze 
kon geen actie ondernemen. Met de vakbeweging in de beide partnerlanden 
kon geen overeenstemming worden bereikt over een gemeenschappelijk beleid. 
Voor de Engelse bonden gold dat Urenco werkgelegenheid vertegenwoordigde 
en daarmee kon worden afgedaan. Het Duitse standpunt was genuanceerder. 
Enerzijds wees men verdere invoering van kernenergie af, maar dit botste 
met het directe werkgelegenheidsbelang in deze sector; de oplossing werd 
gezocht in een lange-termijnbeleid waarbij, zo tegen het einde van de eeuw, 
de oplossing van de problemen van kernenergie en werkgelegenheid op elkaar 
werden afgestemd. Het Nederlandse standpunt vond wel steun van Franse en 
Oostenrijkse zijde, maar in de onderhavige kwesties legde dit uiteraard 
weinig gewicht in de schaal. 

De zegslieden van de vakbeweging weten het - naar eigen zeggen geringe -
effect van het optreden van de oppositie tegen uitbreiding van de fabriek 
in Almelo aan drie factoren: {1) de ondoordringbaarheid van de internatio
nale besluitvormingsstructuur -waar in feite de beslissingen vielen - voor 
anderen dan de direct betrokken belanghebbenden, en {2) de ondeskundige 
en passieve rol van het parlement. Deze factoren hingen nauw samen. Het 
feit dat de contracten al afgesloten waren, bemoeilijkte beinvloeding in 
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hoge mate. Niet-nakoming van de contracten zou immers omvangrijke schade
claims van Groot-Brittanniä en de Bondsrepubliek met zich kunnen brengen. 
Als factor (3) werd gewezen op het (laten) verloren gaan van de mogelijk
heid gebruik te maken van het vetorecht van Nederland. Minister Van der 
Klaauw werd in dit verband als de schuldige aangewezen: hij zou dit recht 
verspeeld hebben dan wel bewust op de achtergrond hebben gehouden. Door 
gebruik te maken van het vetorecht zouden de schadeclaims weliswaar ver
meden zijn. maar de feitelijke levering van het verrijkt uranium aan Brazi
liä zou er - zo kon men hier aan toevoegen - waarschijnlijk niet door ver
hinderd zijn. Beide andere partners waren immers zelf van plan de samen
werking voort te zetten. Nederland zou daarmee niet geholpen zijn. 

Het beeld dat bij de Industriebond bestond van het resultaat van de ac
ties en de actoren die daarbij in het geding waren. kwam grotendeels over
een met dat van de andere betrokken organisaties die hierna aan de orde 
komen. 

5.2 De werkgeversorganisaties 

Eerst moet echter nog enige aandacht worden geschonken aan de werkgevers
organisaties. Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) heeft zich 
naar eigen zeggen80 - evenals het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
(NCW)81 - niet rechtstreeks beziggehouden met de Urenco-zaak of getracht 
het overheidsbeleid te beinvloeden; het ging immers niet om een algemeen 
industrieel belang. Voor zover er sprake was van beinvloedingspogingen. 
werden deze rechtstreeks ondernomen door de belanghebbende organisaties als 
KEMA en de bouw- en elektrotechnische bedrijven. Wel was het VNO - even
als het NCW - uitgesproken voorstander van de verdere ontwikkeling van de 
nucleaire industrie. die als een 'speerpunt'-industrie werd gezien. 

Het VNO is intensief betrokken bij de bevordering van export van indus
triäle produktenen de bevordering van technologische 'know-how'. Verdere 
invoering van de toepassing van kernenergie zou tot daling van de energie
kosten kunnen leiden. hetgeen gunstig is voor de exportpositie. Ondanks 
deze belangenovereenkomst is het VNO nooit direct bij de Urenco-kwestie be
trokken geweest. De belangrijkste rol van de werkgeversorganisaties in de 
kwestie was derhalve indirect: het in-stand-houden van een voor de kern
energie gunstig klimaat. waardoor ook de uitbreiding van de fabriek in Al-
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melo en de levering van verrijkt uranium aan Braziliä mogelijk werden ge
maakt. Het VNO was intensief betrokken bij de discussies over de wense
lijkheid van kernenergie, met name in het kader van de Brede Maatschappe
lijke Discussie. Op dit punt bestonden intensieve contacten met de drie 
grote partijen en met de minister en ambtenaren van Economische Zaken. 

Van de zijde van het NCW werd er nog op gewezen dat het NCW pas in actie 
treedt wanneer het direct door bedrijven wordt benaderd. In het onder
havige geval was daarvan geen sprake. Men miste bovendien de noodzakelijke 
expertise. De Urenco-kwestie is daarom slechts incidenteel aan de orde 
geweest binnen het NCW. 

5.3 Actiegroepen 

5.3.1 De actiegroepen in het algemeen 

Bij de Urenco-kwestie zijn een groot aantal actiegroepen vanuit verschil
lende invalshoeken betrokken geweest. Hoewel de groepen elkaar konden vin
den in het doel - het verhinderen van de uitbreiding van de verrijkings
fabriek in Almelo en van de leverantie van verrijkt uranium aan Braziliä -
liepen de motieven om actie te voeren, de ideeän over de te volgen stra
tegie en de mate van betrokkenheid sterk uiteen. Uit de verschenen publi
katies krijgt men op het eerste gezicht de indruk dat de betrokkenheid van 
een aantal nationale groepen groot was, doch het aantal groepen dat zich 
met enige intensiteit met de kwestie bezighield was uiteindelijk klein; de 
meeste groepen volstonden met het betuigen van adhesie aan het streven. 
Het merendeel der groepen behoorde hetzij tot de anti-kernenergiebeweging 
- ten dele gebundeld in het Landelijk Energie Komitee (LEK) -, hetzij tot 
de Derde-Wereldbeweging (zoals het Braziliä Komitee en CLAT-Nederland. Of
schoon zij op grond van hun doelstelling actie hadden kunnen voeren, be
perkten zij zich veelal tot betuiging van sympathie met de ondernomen acti
viteiten en het beschikbaar stellen van hun naam voor de op publiciteit 
en mobilisatie gerichte activiteiten van de meer actieve groepen. 

In de media en publikaties van deze groepen82 bleven de namen opduiken 
van andere groepen, als de X min Y Beweging en de groep Zwaarden of Ploeg
ijzers, maar de daadwerkelijke betrokkenheid van deze groepen was veelal 
zeer gering. Het bulletin van de X min Y Beweging maakte zelfs in het ge-
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heel geen melding van de Urenco-kwestie, terwijl Zwaarden of Ploegijzers 
zich beperkte tot het sturen van een gewetensbezwaarde dienstplichtige naar 
de voorbereidende vergadering en de demonstratie in maart 1978. 

In dit verband ook minder relevant waren de organisaties die zich pas na 
de definitieve regeringsbeslissing in juni 1978 met de problematiek gingen 
bezighouden. Deze kwamen voort uit het als falen waargenomen resultaat van 
de acties en richtten zich op geweldloze lokale activiteiten tegen de kern
energie, zoals die tegen Urenco (de beweging Breek Atoomketen Nederland, 
BAN). 

Vanuit het Landelijk Energie Komitee (LEK) - dat zelf een conglomeraat 
van acht actiegroepen83 vormde - werd er naar gestreefd het verzet een 
zo breed mogelijke basis te geven. Dit leidde er toe dat eind 1977 het 
Almelo-Manifest werd opgesteld, waarin een groot aantal kritiekpunten werd 
samengevat (zie bijlage 8), onder andere ten aanzien van de interne ont
wikkelingen in Brazili~. 

Door zijn allesomvattende aard heeft het manifest er enerzijds toe bij
gedragen dat zeer veel groepen de actie steunden, doch anderzijds bevorder
de het dat het feitelijk actievoeren aan weinigen werd overgelaten. Dit 
werd bevorderd door de wijze van functioneren van een overkoepelend, orga
niserend, coördinerend en mobiliserend orgaan als het LEK, later het Almelo 
Overleg en de Almelo Voorbereidende Vergadering. 

De mobiliserende activiteiten richtten zich primair op landelijke orga
nisaties, maar vooral waar het de anti-kernenergiebeweging betrof, werden 
ook vele regionale en lokale groepen ingeschakeld. De grote demonstratie 
in Almelo, op 4 maart 1978, getuigde verder van een aanzienlijke organisa
torische en mobiliserende capaciteit. 

Er waren een aantal persoonlijke verbindingen naar de politieke partijen 
met name naar de PSP en de PPR, maar het ging daarbij niet om bestuur
lijke functies. Alleen het LEK richtte zich expliciet op het parlement, 
maar institutionele contacten met de fracties van de politieke partijen in 
de Tweede Kamer bestonden niet. 

Behalve bij het LEK - dat zich ook buiten de Urenco-zaak regelmatig op 
de pers richtte - waren er weinig directe contacten met de media. 

5.3.2 Het Landelijk Energie Komitee 

Betrekkelijk vroege kritische kanttekeningen betreffende Urenco waren af-
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komstig van het Landelijk Energie Komitee (LEK). 
Het LEK was in 1975 tot stand gekomen. als opvolger van het succesvolle 

Anti-Kalkar Komitee. Door oprichting van een samenwerkingsverband werd 
gestreefd de anti-kernenergiebeweging een bredere basis te geven. Tot het 
LEK traden een achttal organisaties toe. waaronder de PSP en de PPR. De 
PvdA koos voor een waarnemersstatus. De formele doelstellingen van het LEK 
waren "het ecologisch inpasbaar maken van energieproduktie en -consumptie. 
het bereiken van een zo groot mogelijke besparing op het energieverbruik en 
het democratiseren van de energievoorziening"84• 

Hoewel de activiteiten van het LEK zich primair tegen de kernenergie 
richtten. werden deze in een vroeg stadium reeds gekoppeld aan kwesties van 
alternatieve energievoorziening. Vóór de betrokkenheid bij Urenco beston
den de voornaamste activiteiten van het LEK uit het organiseren van demon
straties bij Borssele (1976) tegen de kerncentrale aldaar. en in Onstwedde 
(1977) tegen de dreigende dumping van radioactief afval in zoutlagen. Ver
der reageerde men op wat zich in het parlement voordeed: de Nederlandse 
deelname aan de Franse snelle kweekreactor in Malville en de leverantie van 
reactorvaten aan Zuid-Afrika. Het LEK verzorgde ook publikaties gericht 
tegen de verdere ontwikkeling van kernenergie in het algemeen. 

Hoewel het LEK zich al langer met Urenco bezighield. werd het aspect van 
de levering van verrijkt uranium aan Braziliä pas eind 1976 voor het eerst 
door het LEK aan de orde gesteld op aandrang van het Braziliä Comité. Voor 
het LEK bleef echter het verzet tegen Urenco primair ingegeven door vrees 
voor verdere 'nuclearisering' van Nederland. 

Naast het LEK ontstond het Landelijk Initiatief Komitee (LIK). Het LIK. 
een samenwerkingsverband van mensen afkomstig uit CPN. PPR. PvdA en Chris
tenen voor het Socialisme, richtte zich hoofdzakelijk op het aan de kaak 
stellen van het door Urenco en de monstertransactie met Braziliä mogelijk 
geworden Duitse revanchisme. 

Tot het voorjaar van 1977 was er echter nauwelijks sprake van enige me
ningsvorming of van beïnvloedingspogingen rond het aspect van de levering 
van verrijkt uranium aan Braziliä. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard 
door het feit dat ook in de Kamer weinig aandacht aan dit aspect was ge
schonken. Wel waren inmiddels de aspecten van de werkgelegenheid, de ren
tabiliteit van het project en de gevolgen voor het non-proliferatiebeleid 
van de regering in algemene zin aan de orde geweest. Deze vormden dan ook 
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de discussiepunten binnen het LEK. Pas begin 1977. bij de behandeling van 
de begroting van Buitenlandse Zaken. werd de kritiek op de levering aan 
Braziliä voor het eerst verwoord door het PSP-kamerlid Van der Spek. Daar 
werd echter noch door de andere fracties noch door het merendeel van de 
actiegroepen op ingehaakt. 

In het blad Milieudefensie van de Vereniging Milieu-Defensie. een van de 
partners. verscheen pas in april 1977 het artikel 'Bommen voor Braziliä'. 
dat was overgenomen uit het blad Brasil van het Braziliä Komitee. 

Tot het voorjaar van 1977 beperkten de contacten met de politieke par
tijen zich tot de PPR en de PSP. Pogingen om ook de CPN in de acties te 
betrekken faalden. De CPN had een andere inschatting van de vorm die ac
ties tegen Urenco moesten aannemen. alsook een andere invalshoek. te weten 
de rol van de Bondsrepubliek in het tripartite samenwerkingsverband. Ac
ties daartegen wilde de CPN voeren via het LIK. 

Vöör de totstandkoming van het Almelo Overleg bestonden geen of alleen 
indirecte contacten met kamerleden. 

5.3.3 Het Almelo Overleg 

Het Almelo Overleg kwam tot stand op 6 oktober 1976. als een samenwerkings
verband van groepen en verbanden die zich tot dan toe afzonderlijk met de 
Urenco-kwestie hadden beziggehouden. Het bestond uit de beide groepen LEK 
en LIK en het Almelo Beraad. In het Almelo Beraad werd samengewerkt door 
onder andere het Braziliä Komitee en de Commissie Ontwikkelingssamenwerking 
van de Gereformeerde Kerken. Het Almelo Beraad vertegenwoordigde in het 
Almelo Overleg het meest •gematigde' standpunt; het beklemtoonde het par
lement als centrale doelgroep en stelde het lobbyen bij kamerleden voor
op. 

Het Almelo Overleg vergaderde regelmatig in Amsterdam. onder voorzitter
schap van het LEK (dat ook de meeste leden leverde}. Het had als doel de 
krachten te mobiliseren van de reeds actieve groepen en nieuwe groepen 
(waaronder die groepen die zich niet in eerste instantie met kernenergie. 
respectievelijk de kernwapenproblematiek bezighielden} en een organisatie
structuur te ontwerpen met een permanenter karakter dan tot dusver had be
staan. Het Overleg was bedoeld als een ad hoc commissie in een overgangs
fase naar een grotere en meer permanente kernenergiebeweging.85 Een pro
bleem vormde daarbij uiteraard het feit dat de verschillende 'koepels' van-
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uit verschillende filosofieän en doelstellingen werkten: het LEK vanwege 
vooral de milieutechnische problemen. het Almelo Beraad vanwege de wens het 
Braziliaanse regime te bestrijden en het LIK vanwege de vrees voor een rol 
van de Bondsrepubliek bij het maken van kernwapens. 

De activiteiten van het Almelo Overleg bestonden verder uit het geven 
van publiciteit aan de ontwikkelingen rond Urenco. het leggen van contacten 
met kamerleden en pogingen om buitenlandse. voornamelijk Duitse groepen bij 
de acties tegen uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Almelo te be
trekken. Enige onenigheid bestond over de doelgroepen voor de actievoe
ring; sommigen pleitten er voor •niet te veel te mikken op de parlemen
taire illusie•86• terwijl anderen- zoals het Almelo Beraad- van deze weg 
juist wel heil verwachtten. 

De belangrijkste parlementaire contacten waren in die periode L.Jansen 
(PPR). B.van der lek (PSP) en A.Voortman (PvdA); met hen werd overleg ge
voerd over de vraag 11 hoe men andere kamerleden onder druk kon zetten" 87• 
Vanuit het Almelo Overleg bestonden ook contacten met de Industriebond NVV. 
Pogingen om ook de kerken bij de actie te betrekken hadden geen succes. 

Het Almelo Overleg. dat zich in eerste instantie richtte op de indirecte 
strategie van mobilisering van grote groepen mensen. voerde een actief pu
blicitair beleid. Vanaf 27 oktober 1977. toen het eerste nummer in een op
lage van duizend exemplaren verscheen. publiceerde het op gezette tijden 
een intern Almelo Informatiebulletin. dat primair op informatieverspreiding 
onder de deelnemende en betrokken organisaties was gericht. Ook naar het 
algemene publiek toe werd een actief beleid gevoerd. gericht op publiciteit 
in de media. vooal rond de debatten in het parlement. 

Op 22 december 1977 verscheen de Almelokrant. de derde uitgave van de 
Energiekrant van de Beweging Stop Atoomplannen. in een oplage van 150.000 
exemplaren. Deze werd afgenomen en verspreid onder de ondertekenaars van 
het inmiddels verschenen Almelo-Manifest. onder welke het NIVON (24.000 ex
emplaren) en de Vereniging Milieudefensie (13.000 exemplaren). Het blad 
werd bekostigd door ondertekenaars van het manifest en bevatte artikelen 
over een veelheid van onderwerpen die alle te maken hadden met aspecten van 
de Urenco-zaak in algemene zin. 

Door het LEK en het Braziliä Komitee werd tevens een brochure uitgegeven 
van 58 bladzijden. het Almelo Achtergrond Boekje. waarin nog eens een se
lectie van bestaande publikaties was opgenomen. zonder dat nieuwe argumen-
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ten naar voren kwamen. Naast fragmenten van publikaties van onderzoeks
instellingen (zoals het Zweedse SIPRI) bevatte het voornamelijk standpunten 
van linkse groepen en stukken uit bladen als De Groene. 

Uitgebreide aandacht schonk het Almelo Overleg ook aan de benadering van 
de pers, waartoe twee perscoördinatoren werden aangesteld, geleverd door 
deelnemende organisaties. Op 1 december 1977 - nadat ook de PvdA het zou 
ondertekenen - verscheen middels een persbericht en een persconferentie het 
eerder genoemde Almelo-Manifest, waarin de argumenten en beweegredenen voor 
het verzet tegen de uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Almelo en 
de levering van verrijkt uranium aan Braziliä waren samengevat. Het was 
ondertekend door een groot aantal groepen en organisaties (zie bijlage 9). 
Een van de radioactualiteitenrubrieken (KRO-Echomagazine) besteedde aan
dacht aan het Almelo-Manifest, terwijl het ANP het bericht daarover ver
spreidde. Behalve NRC Handelsblad en een aantal regionale bladen schonk 
geen van de landelijke bladen aandacht aan het bericht. 

5.3.4 De Almelo Voorbereidende Vergadering 

Op 15 december 1977 kwam een nieuw samenwerkingsverband tot stand, de Alme
lo Voorbereidende Vergadering (AVV). Naast de reeds in het Almelo Overleg 
betrokken groepen bestond dit orgaan uit de ondertekenaars van het Almelo
Manifest; dat waren landelijke organisaties van allerlei soort en regiona
le overkoepelende milieu- en energiegroepen, onder meer uit Brabant, Lim
burg, Utrecht en Zeeland, het Gooi en Almelo. Er waren eveneens vertegen
woordigers van verschillende Duitse 'BUrgerinitiative' bij betrokken. 

De AVV verschilde van het Almelo Overleg niet alleen in bredere samen
stelling, maar ook in de - bij de oprichting aangenomen - nieuwe filosofie 
over de anti-kernenergiebeweging in Nederland. Aan de oprichting van de 
AVV was veel discussie voorafgegaan. Doel was een "democratische besluit
vormingsstructuur te ontwerpen die recht doet aan het karakter van de kern
energiebeweging in Nederland, zonder aan slagvaardigheid in te boeten• 88. 
Bij de formulering van de besluitvorming was uitgegaan van de ervaringen 
a 1 s opgedaan door het LEK, door de Duitse anti -kernenergi ebewegi ng en bij 
de activiteiten tegen de kweekreactor Kalkar in Nederland. Men zette zich 
sterk af tegen het zogenaamde 'democratisch centralisme', zoals dat werd 
toegepast in de Bondsrepubliek, omdat het aldaar niet functioneerde. In de 
AVV trachtte men daarentegen zoveel mogelijk de besluitvorming via consen-
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sus te laten plaatsvinden. Indien er toch gestemd moest worden, zou iedere 
deelnemende organisatie êên stem hebben. Om als stemhebbende organisatie 
te kunnen optreden moest aan een aantal eisen zijn voldaan, als het onder
tekenen van het Almelo-Manifest en het actief deelnemen aan de organisatie, 
bijvoorbeeld in de vorm van mobilisering, verspreiding van informatie of 
het leveren van mankracht. Men moest ook al in een vroeg stadium betrokken 
zijn geweest bij de organisatie; in de praktijk betekende dit aanwezig
heid in de eerste vergadering van 15 december 1977. 

Binnen de AVV waren drie organisatieniveaus: de 'kern', die hoofdzake
lijk was belast met organisatorische en coördinerende activiteiten en die 
bestond uit de organisaties van het Almelo Overleg, het 'platform', dat 
bestond uit de ondertekenaars van het Almelo-Manifest en dat deelnam aan de 
idee- en besluitvorming en lokaal mobiliseerde, en de lokale groepen, die 
wel mobiliserende activiteiten verrichtten, maar niet in de besluitvorming 
deelnamen. Het secretariaat werd - opnieuw - gevormd door het LEK. De 
organisaties van het Almelo Overleg hielden toezicht op de eveneens opnieuw 
aangestelde coördinatoren van deeltaken. 

Evenals binnen het Almelo Overleg bestond binnen de AVV enige onenigheid 
over de te volgen strategie; dit gold zowel de vraag hoeveel belang moest 
worden toegekend aan de betnvloeding van het parlement als het karakter van 
de buitenparlementaire activiteiten. Zo bestond met de Duitse groepen 
verschil van mening over de plaats van de te organiseren demonstratie die 
was gepland op 4 maart 1978. Volgens die groepen bestond in Duitsland wei
nig animo voor een demonstratie op een plaats die ver verwijderd was van 
het eigenlijke object: "Een demonstratie tegen een atoominstallatie moet 
voeren naar het object zelf, ook om alle deelnemers het gevoel te geven dat 
een overwinning is behaald."89 Veel discussie werd ook gewijd aan de leu
zen waaronder de demonstratie zou plaatsvinden; deze zouden de breedte van 
de basis van het verzet moeten weerspiegelen en zo min mogelijk mensen moe
ten afstoten. Zo werd de leuze 'Liever actief dan radioactief' afgewezen, 
omdat deze te eenzijdig op kernenergie was gericht en geen recht deed aan 
andere in het Almelo-Manifest neergelegde kritiekpunten. Ook het voorstel 
om in de oproep voor de demonstratie de namen van een aantal grote bedrij
ven en het meespelen van het winstmotief bij Urenco te noemen werd afge
stemd. daar dit te veel mensen zou kunnen herinneren aan het belang van de 
werkgelegenheid, hetgeen de opkomst bij de demonstratie nadelig zou kunnen 
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beïnvloeden. 
Behalve uit het organiseren van de demonstratie bestonden de activitei

ten van de AVV uit het medeorganiseren van een hoorzitting over de Urenco
problematiek, op 23 januari te Amersfoort. Aan deze hoorzitting werd onder 
anderen deelgenomen door medewerkers van het NIVV en de Technische Hoge
school Twente, alsmede door R.van Rossum, kenner van Braziliä en rector van 
de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen. Een verslag van de 
hoorzitting werd via de televisie uitgezonden op 25 januari 1978, vlak voor 
de kamerdebatten; met het oog op de kamerdebatten werd ook een grote ad
vertentie geplaatst in Trouw, met de namen van een groot aantal personen 
uit wetenschappelijke en kerkelijke kring. Ook werd een sneeuwbalbrieven
actie gestart, gericht op de beïnvloeding van met name de kamerleden van de 
VVD en het CDA. Een kleine groep mensen demonstreerde op 25 januari op 
het Binnenhof en bood een petitie aan bij de Duitse en Braziliaanse ambas
sade. Op initiatief van de burgemeester van Almelo, F.J.H.Schneiders (zelf 
voorstander van het ultracentrifugeproject), werd acht dagen voor de demon
stratie een persconferentie gehouden over het doel en het verloop van de 
demonstratie. 

Het is opvallend dat in de vergadering van de AVV die plaatsvond na de 
debatten in de Tweede Kamer en de motie-Van Houwelingen, geen aandacht werd 
geschonken aan de uitkomst van het debat. Wel ontspon zich een discussie 
over de vraag of en, zo ja, welke politieke partijen een spreker mochten 
leveren voor de demonstratie. Het ging daarbij vooral om de PvdA. Hier
tegen bestond nogal verzet, omdat men meende dat deze partij zich te weinig 
actief had getoond in de activiteiten tegen de uitbreiding van de ultra
centrifugefabriek in Almelo en de fractie te weinig duidelijk was geweest 
in haar standpunt ten aanzien van de uitbreiding. Pas op 25 februari, 
vlak voor de demonstratie, werd besloten dat de PvdA alsnog zou mogen spre
ken. Dit werd eerst toegestaan, nadat in een gesprek met het dagelijks 
bestuur van de PvdA de toezegging was gedaan dat de PvdA een garantiesubsi
die van f. 5000 zou geven en een oproep via de radio zou doen; doorslag
gevend was ook dat tijdens dat gesprek was gebleken dat, ondanks anders
luidende berichten, verschillende gewesten en afdelingen wel degelijk ac
tief waren geweest bij anti-ultracentrifuge-activiteiten. 

Tijdens de demonstratie spraken als afgevaardigden van partijen en orga
nisaties: R.ter Beek (PvdA), R.Haks (CPN), l.Jansen (PPR), E.van Dalsum 
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(PPR), H.Pietersen (Internationale Kommunisten Bond, IKB), R.Poppe (Socia
listische Partij, SP), A.Schravemade (Industriebond), P.Lammers (LEK). 
Voorts spraken twee West-Duitsers en een politieke bannelinge uit Braziliä. 
Aan de demonstratie werd deelgenomen door 40.000 mensen. 

Hoewel de demonstratie primair ten doel had een wijziging van het rege
ringsbesluit te bewerkstelligen, werd zij door sommigen ook aangegrepen ten 
gunste van de eigen partij in de naderende Provinciale-Statenverkiezingen. 
Dit werd tijdens de op 1 april 1978 gehouden evaluatievergadering vooral 
door de CPN aan de PvdA verweten, hetgeen door de PvdA-vertegenwoordiger 
met zoveel woorden werd toegegeven. Laatstgenoemde stelde dat het evenwel 
niet mogelijk was de partij zaken aan te rekenen waarvoor individuele leden 
verantwoordelijk waren. 

Tot aan het definitieve regeringsbesluit van juni 1978 werden nog enige 
activiteiten ondernomen door de AVV met het doel het besluit te beinvloe
den, maar - gelet op de uiteindelijke uitkomst - zonder succes. Zo werd op 
29 april een landelijke actiedag gehouden en op 24 juni, niettegenstaande 
een inmiddels ontstane discussie over de wenselijkheid van voortzetting van 
de samenwerking, een gezamenlijke demonstratie te Den Haag. 

De demonstratie op 24 juni demonstreerde opnieuw het meningsverschil om
trent de strategie. Hoewel deze demonstratie het parlement symbolisch 
'rechts liet liggen• en zich richtte naar het Urenco-kantoor, was zij in 
feite toch hoofdzakelijk bedoeld als een laatste poging om de loyalisten te 
doen vasthouden aan de eisen besloten in de motie-Van Houwelingen. Deze 
intentie, neergelegd in een persbericht, leidde nog tot een interne discus
sie, waarin werd gesteld dat het persbericht een eenzijdige weergave was 
van de anti-ultracentrifuge-acties, die immers voor een belangrijker deel 
ook buitenparlementair van karakter waren. 

5.3.5 Andere actiegroepen 

Zoals in het bovenstaande al is vermeld, was een groot aantal groepen en 
organisaties direct of zijdelings betrokken bij de acties rond de ultracen
trifugefabriek te Almelo. Het is niet wel doenlijk noch zinvol al deze 
groepen hier achtereenvolgens te behandelen; wij volstaan derhalve met een 
beschrijving van enige groepen, ter illustratie van het bonte karakter van 
het verzet tegen het ultracentrifugeproject. 
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Een van de ondertekenaars van het Almelo-Manifest was Aktie St~haün. 
Deze groep tracht mensen politiek bewust te maken van de milieuproblematiek 
en van de samenhang tussen grote maatschappelijke vraagstukken, zodat zij 
bereid zijn fundamentele oplossingen na te streven. Aktie Strohalm was 
slechts 'heel zijdelings• 90 betrokken bij de Urenco-kwestie. Zij was lid 
van het LEK. 

Aktie Strohalm heeft zelf geen initiatieven ondernomen. Haar terug
houdendheid werd grotendeels veroorzaakt door de van andere betrokken groe
pen afwijkende actiestrategieän. Aktie Strohalm zag weinig in zowel het 
direct betnvloeden van de politiek als het ondernemen van een blokkade en 
andere dergelijke acties. Zij richtte zich principieel op buitenparlemen
taire betnvloeding van een zo groot mogelijk publiek. Zij ondertekende wel 
brieven aan politici en politieke partijen, maar deed dat voornamelijk als 
partner van het LEK. Ook persoonlijke contacten met politici verliepen 
voornamelijk indirect, via leden met dubbelfuncties en dergelijke. 

De activiteiten die door Aktie Strohalm werden ondernomen, waren voor
namelijk ondersteunend van aard, zoals het helpen bij het samenstellen van 
de uitgegeven brochure en het verspreiden van informatie. Evenals bij vele 
andere in de AVV vertegenwoordigde groeperingen het geval was, werden de 
directe betnvloedingspogingen overgelaten aan het overkoepelend orgaan. In 
dit verband was Aktie Strohalm representatief voor vele andere groeperin
gen. 

Wat voor Aktie Strohalm geldt, kan ook worden gezegd van een groep als 
het NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurbehoud), 
een nauw met de PvdA verbonden, doch zelfstandige organisatie, voortgekomen 
uit de arbeidersbeweging. Ook het NIVON maakt deel uit van het LEK, en 
heeft eigenlijk alleen in dit kader activiteiten ondernomen, voornamelijk 
van ondersteunende aard, zoals het afnemen van een groot aantal exemplaren 
van de Almelo Krant en het plaatsen van een oproep voor de demonstratie in 
het blad Toorts. Ondanks de formele contacten met de FNV werd in dit ver
band de Urenco-kwestie niet ter sprake gebracht. 

Vanuit een geheel ander perspectief, de Derde-Wereldproblematiek, werd 
aan de acties deelgenomen door CLAT NeàePtand (Central Latino Americana de 
Trabajadores), een organisatie waarbinnen fabrieks- en landarbeiders, bewo
ners van krottenwijken en anderen zijn georganiseerd. CLAT richt zich met 
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name op negen landen, waaronder Braziliä, waar op grote schaal en stelsel
matig de mensenrechten worden geschonden. Ook verzet het zich tegen het 
bestaan van politieke gevangenen en martelingen. CLAT Nederland brengt een 
tweemaandelijks blad uit, en verspreidt verder informatie in de vorm van 
brochures, dossiers, affiches en dia's. Voor CLAT stond het doel centraal 
om de levering van uranium aan Braziliä tegen te houden, vanwege de daar
van verwachte negatieve gevolgen voor de machtsverhoudingen op het Latijns
Amerikaanse continent en de bevolkingen van de betrokken landen. 91 

CLAT ging zich pas eind 1976 met de leverantiekwestie bezighouden, voor
namelijk via het publiceren van artikelen in het eigen blad, Latijns Ame
rika. Eên persoon in de organisatie hield zich vooral hiermee bezig. CLAT 
ondertekende wel het Almelo-Manifest, maar onderhield geen persoonlijke 
contacten met andere organisaties. Activiteiten waaraan CLAT meewerkte, 
waren enkele actiedagen in Amsterdam gewijd aan Latijns Amerika waarbij de 
levering van uranium aan Brazilië aan de orde werd gesteld en de demonstra
tie in Almelo. 

Hoewel CLAT het zoeken van de steun van het parlement als noodzakelijke 
en meest effectieve vorm van beleidsbeinvloeding beschouwt, heeft het in 
dit verband nooit zelf het initiatief genomen tot contacten met kamerleden. 
De beïnvloedingspogingen van CLAT beperkten zich tot het sturen van een 
brief aan alle kamerleden, vlak voor de verkiezingen van 1977. Deze brief 
bevatte een aantal voorgestelde maatregelen ten aanzien van de relaties met 
Latijns Amerika. Daaronder werden genoemd het niet-verlenen van steun aan 
de militaire apparaten van de betrokken landen in de vorm van de levering 
van materiaal en/of technische kennis. Daarbij werd specifiek melding ge
maakt dat dit ook betrof "geen uranium voor Brazilië of andere overeenkom
sten op nucleair gebied met genoemde landen" 92 • Deze brief werd ook gezon
den aan de kabinetsformateur. De brief was medeondertekend door een vijf
tiental organisaties, waaronder het Brazilië Komitee, het Chili Komitee, 
HIVOS, Kerk en Vrede - Fonds Latijns Amerika, de Landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels, het Moderamen van de Synode van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, het Secretariaat Ontwikkelingssamenwerking van de Gereformeerde Ker
ken en de X min Y Beweging. De PPR, PSP, CPN en PvdA ondersteunden deze 
specifieke eis; het CDA ondersteunde deze slechts gedeeltelijk, aangezien 
het immers bereid was aan Brazilië te leveren onder voorwaarden. De brief 
werd ook via de pers verspreid. 
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Een organisatie die uit een gelijk perspectief werkzaam was, maar waaraan 
een vanwege haar initiärende functie prominentere rol moet worden toegekend 
is het ~itih ROmitee. Deze organisatie, die eind 1975 werd opgericht, 
heeft als algemene doelstelling de bewustmaking van Nederlanders van de 
ontwikkelingsproblematiek, die van Braziliä in het bijzonder, en het mobi
liseren van mensen voor solidariteitsacties.93 In tegenstelling tot CLAT 
heeft het Braziliä Komitee zich nooit gericht op de mensenrechten, omdat 
deze niet in verhouding staan met de algehele en slechte sociaal-economi
sche omstandigheden waarin het merendeel van de Braziliaanse bevolking 
leeft. Wat de Urenco-kwestie aanging, is er geen herformulering van de 
doelstellingen geweest, aangezien deze •het schoolvoorbeeld vormde van hoe 
de Eerste Wereld de Derde om zeep hielp". Het initiatief tot oprichting 
van het Braziliä Komitee was niet Nederlands, maar kwam van Latijnsameri
kaanse vluchtelingen in Nederland in navolging van het al enige tijd in 
Parijs opererende 'Brêsil pour l'amnestie'. Na de aanvankelijke oprichting 
als Stichting Braziliä Komitee voor Amnestie werd echter de naam veranderd 
in Braziliä Komitee, vanwege voortdurende foutieve associatie met Amnesty 
International. Op het hoogtepunt van zijn activiteiten kende het Braziliä 
Komitee vijftien medewerkers. 

Het belang van het Braziliä Komitee ligt - als eerder gesteld - in de 
initiärende rol die het vervulde bij de totstandkoming van de protestbewe
ging tegen de levering van verrijkt uranium aan Braziliä. Zowel van de 
kant van de kernenergiebeweging als van die van het Braziliä Komitee werd 
namelijk gewag gemaakt van het verschijnsel dat eind 1976 de atoombeweging 
zich in een impasse van dalende populariteit bevond na de betrekkelijk om
vangrijke, maar weinig succesvolle activiteiten rond de kerncentrale in 
Borssele. Voornamelijk door aandrang van het Braziliä Komitee - dat zelf 
tot dan toe weinig spraakmakende activiteiten rond zijn doelstellingen aan 
de dag had kunnen leggen - werd de leverantie van verrijkt uranium aan Bra
ziliä, die paste binnen het agendapunt van strijd tegen het imperialisti
sche karakter van de kernenergie, door de atoombeweging sterk naar voren 
geschoven. 

Deze rol leverde het Braziliä Komitee wijde bekendheid op. Een aantal 
artikelen die in een vroeg stadium verschenen waren in Brasil, het blad van 
het Komitee, werden integraal overgenomen door het LEK in het Almelo Bul
letin. Bovendien bestonden goede contacten met de landelijke pers, voor-
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namelijk de Volkskrant, Trouw en Vrij Nederland, die het Brazilië Komitee 
vaak benaderden voor commentaar en achtergrondinformatie, maar ook door het 
Komitee werden gevraagd artikelen of commentaar op te nemen. 

Verder lagen de activiteiten van het Brazilië Komitee op het vlak van 
organisatorisch werk, voornamelijk in samenwerking met het LEK, toen daar 
begin 1978 een actiecentrum werd ingesteld waar voor een paar dagen per 
week een persoon werd gedetacheerd. Veel aandacht werd geschonken aan het 
mobiliseren van andere actiegroepen voor de ondertekening van het Almelo
Manifest en deelname aan de demonstratie op 4 maart 1978 te Almelo, hetgeen 
volgens een woordvoerster een intensieve bezigheid vormde, daar de doel
stellingen van veel actiegroepen niet direct overeenstemden met die van de 
anti-kernenergiebeweging. 

Afgezien van die via actiegroepen en de pers beperkten de beïnvloedings
pogingen zich tot het Departement van Buitenlandse Zaken (Bureau Atoom
zaken), "omdat het tenslotte om het buitenland ging". De betrokken ambte
naar "(was) een van de weinigen die je niet met een smoes afscheepte. Amb
tenaren zijn mensen met een enorme informatievoorsprong, en dan wordt het 
moeilijk beïnvloeden. Die man wist alles al." Door het Brazilië Komitee 
werden geen brieven naar de regering gestuurd, omdat dat "zinloos leek", of 
naar leden van de Tweede Kamer, omdat die "slecht geïnformeerd en niet ge
equipeerd voor deze kwestie waren". 

De belangrijkste resultaten die het Brazilië Komitee meende te hebben 
kunnen boeken, lagen op de lange termijn. Een dergelijke demonstratie in 
Nederland betekende een grote steun in de rug van veel Brazilianen. Boven
dien werden door de aandacht voor de ultracentrifugefabriek in Almelo de 
twee veelal gescheiden kwesties van het gebruik van kernenergie voor civie
le en het gebruik van kernenergie voor militaire toepassing nu binnen de 
anti-kernenergie- en milieugroeperingen met elkaar verbonden. Een ander 
resultaat zag men in het vertragen van de besluitvorming. Vanwege interna
tionale verplichtingen moest de leverantie van verrijkt uranium aan Bra
zilië wel doorgaan, maar - volgens eerdergenoemde woordvoerster - "er waren 
een boel opties en plannen om meer centrales te bouwen. Als je bij de eer
ste tweehonderd ton al 50.000 mensen op de been weet te brengen, dan kun 
je wel nagaan wat meer contracten met Zuid-Afrika, Argentinië en andere 
buitenplaatsen gaan betekenen. Dat worden dure contracten." 

De geringe effecten op korte termijn werden voornamelijk geweten aan het 
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grote tijdverlies en het prestige dat op een gegeven moment voor de Neder
landse regering op het spel stond, waarom de leverantie aan Brazili~ door 
moest gaan. Verder werden het uitblijven van andere concrete resultaten en 
de kort op deze gebeurtenissen volgende opheffing van het Brazili~ Komitee 
geweten aan organisatorische factoren en aan de grote populariteit die de 
organisatie genoot. Weliswaar als stichting opgericht, was de samenwerking 
tussen het in eerste instantie grote, maar later afgenomen aantal Brazilia
nen en Nederlanders strikt persoonlijk, hetgeen enerzijds de samenwerking 
uiterst effectief maakte, maar anderzijds het voor de medewerkers gemakke
lijk maakte uit het Komitee te stappen, waardoor weinig continuïteit kon 
bestaan. Ook het succes van het Komitee heeft bijgedragen tot de afnemende 
krachtdadigheid. De populariteit in de pers leidde er toe dat het Komitee 
steeds vaker werd benaderd, onder anderen door scholieren, voor informatie 
over Zuid-Amerika en Brazili~. Daardoor verzandden veel activiteiten in 
administratief werk. 

SQMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) hield zich vanuit 
een weer geheel ander perspectief bezig met de Urenco-problematiek. SOMO 
richt zich op het verzamelen en bestuderen van gegevens over het beleid en 
optreden van multinationale ondernemingen in de Derde Wereld, om greep te 
krijgen op dat beleid en een tegenmacht op te bouwen tegenover de macht van 
de multinationale ondernemingen. SOMO doet dit op verzoek van vakbonds
groepen, boeren- en bevrijdingsbewegingen en hun steunorganisaties in 
Nederland. De informatie wordt ontleend aan vaktijdschriften, jaarversla
gen en gegevens over projecten waaraan multinationals meedoen. SOMO heeft 
zich onder meer ook beziggehouden met de relatie overheid/multinationals, 
de rol van vak- en andere departementen en de rol van ingenieursbureaus bij 
de besteding van gelden voor ontwikkelingssamenwerking. 

In de Urenco-kwestie heeft SOMO niet zelf actie gevoerd of informatie 
verspreid.94 Wel werd meegewerkt aan het op verzoek verschaffen van infor
matie aan actief betrokken groepen, met name het LEK, de Vereniging Milieu
defensie, CLAT en HIVOS. SOMO ondertekende ook het Almelo-Manifest. 
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6 ENIGE CONCLUSIES 

6.1 Het analytisch kader 

In het analytisch kader dat werd opgesteld voor het onderzoek waarvan deze 
studie deel uitmaakt, worden vier groepen van factoren onderscheiden die 
van belang zijn ter beantwoording van de vraag welke groepen onder welke 
omstandigheden invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming van het bui
tenlands beleid. Deze groepen van factoren zijn: 
(1) de besluitvonningssituatie, welke drie componenten heeft: (a) de mate 
van (gepercipieerde) autonomie, dat wil zeggen de externe bewegingsvrijheid 
van de regering, (b) de mate van oonsBnBUB, dat wil zeggen de interne be
wegingsvrijheid van de regering, (c) het element tiJd, bepaald door het 
voortschrijden van de besluitvonningscyclus en de noodzaak om beslissingen 
te nemen, respectievelijk de mogelijkheid deze uit te stellen; 
(2) de stadia van de besluitvorming (de besluitvonningscyclus), als fonnu
lering van het probleem, overweging van alternatieven, keuzes, uitvoering, 
controle; 
(3) de beleids- en besluitvormingsstructuur, inclusief de rollen van de ac
toren zoals die zijn bepaald door wet of traditie, alsmede de relaties tus
sen de actoren; 
(4) de invZoedScondities, specifieke kwaliteiten of karakteristieken van de 
binnenlandse groepen die invloed willen uitoefenen, als hun legitimiteit, 
hun hulpbronnen en hun toegang tot degenen die zij willen belnvloeden. 

Wij zullen nu deze factoren achtereenvolgens de revue laten passeren. 

6.2 De besluitvonningssituatie 

Hoewel de autonomie van Nederland aanvankelijk groot was (Nederland kon im
mers zelfstandig beslissen of het al dan niet uit het Urenco-samenwerkings
verband zou treden en had daarin een formeel vetorecht), werd deze gaande
weg steeds verder ingeperkt. De beslissing om tot uitbreiding van de ver
rijkingsfabriek in Almelo over te gaan was zo nauw verbonden met het andere 
aspect van de kwestie, de levering van verrijkt uranium aan Brazili~. dat 
Nederland ook ten aanzien daarvan slechts geringe speelruimte bleek te heb
ben. Het verlies van autonomie trad sluipend op, daar ook de besluitvor-
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ming een dergelijk karakter had. Onduidelijk bleef in hoeverre het nieuwe 
kabinet-Van Agt zich terecht kon beroepen op de medeverantwoordelijkheid 
van het kabinet-Den Uyl, maar het dreigement dat de afgesloten contracten, 
de gedane toezeggingen en het principebesluit konden leiden tot juridisch 
gefundeerde schadeclaims, was op zich niet ongeloofwaardig. Onduidelijk 
bleef in dit verband wel in hoeverre de regering zich terecht op een gebrek 
aan speelruimte beriep dan wel daarvan slechts dankbaar gebruik maakte om 
de binnenlandse oppositie de mond te snoeren. Gaandeweg werd duidelijk dat 
er stellige grenzen waren aan de bereidheid van de beide partnerlanden om 
nadere garanties van Braziliä te vragen en aan die van Braziliä om nieuwe 
concessies te doen. Dat verminderde dienovereenkomstig de mogelijkheden van 
effectieve binnenlandse beYnvloeding. 

De Urenco-kwestie was om verschillende redenen controversieel binnen de 
Nederlandse samenleving. Er was slechts beperkte consensus over deze zaak. 
Zowel rond de buitenlands-politieke aspecten (het nakomen van verplichtin
gen, het greep houden op het proliferatiegevaar) als rond de binnenlands
politieke kant van de zaak (de rol van nucleaire technologie in het indus
trie- en energiebeleid, milieu en werkgelegenheid) bestonden verschillen 
van mening. Deze golden zowel de definitie van de situatie ('waarover gaat 
de kwestie?') als de vraag wat er moest gebeuren, gegeven de definitie van 
de situatie. Met betrekking tot het aspect van non-proliferatie bestond 
een grote mate van consensus over êên aspect van de definitie van de situa
tie, het doel, te weten de non-proliferatie; maar er bestond verschil van 
mening over een ander aspect, de mate van autonomie en de beschikbare hoe
veelheid tijd, en evenzo over de te volgen weg om het doel te bereiken, 
gebruik maken van het vetorecht of meedoen om erger te voorkomen. 

In de praktijk vielen beide fronten ongeveer samen. Zij verliepen langs 
de gebruikelijke links/rechts-verdeling. 'Links' wantrouwde het werkgele
genheidsargument en vreesde verdere 'nuclearisering', terwijl men het argu
ment 'meedoen, om invloed te houden' verwierp. 'Rechts' zag Urenco en de 
nucleaire technologie als een speerpunt van industriebeleid en verwachtte 
daarvan een verbetering van de concurrentiepositie van Nederland. Hoewel 
evenzeer gekant tegen de proliferatie werd dit argument aan het eerste en 
de wenselijkheid het samenwerkingsverband van Urenco voort te zetten onder
geschikt gemaakt. Het 'meedoen, om invloed te houden' sprak daar wel aan. 
De verdeeldheid zowel binnen de PvdA als binnen de CDA-partijen maakte het 
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vormen van wisselende politieke meerderheden mogelijk. Onder het kabinet
Den Uyl betekende dit 'doorgaan, mits aanvullende garanties kunnen worden 
verkregen'; onder het kabinet-Van Agt betekende dit 'doorgaan onder de 
realiseerbare voorwaarden'. In beide gevallen functioneerde een minderheid 
als vetogroep: de PPR in de periode tot 1977, de CDA-loyalisten in de pe
riode daarna. Hun - remmende - invloed was niet onaanzienlijk, maar werd 
in beide gevallen beperkt door gebrek aan bereidheid het uiteindelijk op 
een kabinetscrisis te laten aankomen. Ten aanzien van de binnenlandse con
sensus kan nog worden gewezen op het feit dat de oppositie er - ondanks 
aanzienlijk verschillende vertrekpunten en verschillen van mening over de 
te volgen strategie - in slaagde de ad hoc coalitie tegen Urenco in stand 
te houden, zij het met de PvdA als weifelende partner. 

De rol van de factor tijd was belangrijk in deze kwestie. De natuur
lijke reactie van door meningsverschillen gekwelde regeringen, het uitstel
len van de besluitvorming, was vanwege de constante druk van de buiten
landse partners maar in beperkte mate mogelijk. Het kabinet-Den Uyl was 
hierin meer succesrijk dan zijn opvolgers. Opvallend in de kwestie is ook 
dat de oppositie in het parlement en binnen de samenleving tegen het aspect 
van levering aan Braziliä nog later op gang kwam dan die tegen de nauw 
daarmee verbonden kwestie van uitbreiding van de verrijkingsfabriek in Al
melo. Hoewel de verschuivende opvattingen binnen het parlement in de rich
ting van een steeds kritischer opstelling zeker ook in verband moeten wor
den gebracht met het toenemende binnenlandse verzet, was dit verzet mede 
vanwege het late tijdstip waarop het op gang kwam, uiteindelijk slechts in 
beperkte mate effectief. Het parlement zwichtte immers voor het argument 
van de regering dat geen verdere concessies waren te verwachten en dat ver
der uitstel onmogelijk was. Weliswaar werd het verrijkt uranium voor Bra
ziliä ten slotte niet vanuit Nederland geleverd, maar de levering op zich 
ging wel door. 

Wat het tijdselement betreft, is nog interessant dat de actievoerders 
het hoogtepunt van hun acties, de demonstratie in Almelo, planden voor een 
tijdstip dat lag na het toen verwachte beslissende debat in de Tweede Ka
mer. Dat dit zou leiden tot de aanvaarding van de motie-Van Houwelingen, 
die uitstel van de definitieve beslissing betekende en daarmee de mogelijk
heid van nieuwe beïnvloedingspogingen schiep, kon bij de plannning nog niet 
voorzien worden. Dat de acties toch zo werden opgezet, hing niet alleen 
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samen met organisatorische problemen bij de oppositie, maar waarschijnlijk 
ook met het bestaande verschil in appreciatie van de 'parlementaire' tegen
over de 'buitenparlementaire' weg. 

6.3 De stadia van de besluitvorming 

Wat de stadia van de besluitvorming aangaat, kan worden geconcludeerd dat 
het parlement zich weliswaar in eerdere fasen al met de kwestie had bezig
gehouden, doch daarbij slechts in algemene zin - zowel wat het binnenlands
politieke als wat het buitenlands-politieke aspect betreft - grenzen had 
gesteld aan het regeringsbeleid. Deze werden medebepaald door de hierboven 
al aangestipte binnenlands-politieke machtsverhoudingen. De in de loop 
van het onderhandelingsproces aangegane verplichtingen beperkten de moge
lijkheid om in latere stadia van de besluitvorming nog andere dan marginale 
wijzigingen aan te brengen in het standpunt van de regering. De toegeno
men druk van buitenaf beperkten deze speelruimte nog verder. Wel zorgde 
het ingrijpen van de Tweede Kamer, begin 1978, er voor dat de regering tot 
nader overleg met de partners en Braziliä werd gedwongen en het uiteinde
lijke resultaat nog iets tegemoet kwam aan de bij de oppositie in Nederland 
levende wensen. 

Het verzet binnen de Nederlandse samenleving kwam echter te laat op gang 
om nog echt effectief te zijn, zo dat ooit al mogelijk was geweest. Ge
noemd is al het feit dat de acties hun hoogtepunt vonden na de beslissende 
debatten in het parlement. 

6.4 De structuur van het besluitvormingsproces 

Ten aanzien van de structuur van het besluitvormingsproces kan worden ge
conludeerd dat deze door de totstandbrenging van het Urenco-samenwerkings
verband ten dele was gelnternationaliseerd. Het initiatief in de kwestie 
lag bij Urenco zelf, terwijl in het Joint Committee, waarin ambtenaren een 
centrale rol speelden, geen sprake was van vertegenwoordiging van de kriti
sche stemmen die zich later deden horen. 

De rol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar overigens consen
sus bestond over de kwestie op zich, beperkte zich - zoals hierboven reeds 
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vermeld - tot het fungeren als 'rem' op het beleid van het Ministerie van 
Economische Zaken, waar de commerciële belangen voorop stonden. Zowel bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken als bij het Ministerie van Economi
sche Zaken leefde de wens de kwestie zoveel mogelijk te depolitiseren, al 
was men zich bewust van de binnenlands-politieke grenzen die aan de reali
sering van het project werden gesteld. Gedurende vrijwel de gehele kwes
tie lag het initiatief in het besluitvormingsproces bij de regering, zoals 
onder meer duidelijk bleek bij het uitstellen van de beslissing door mid
del van het principebesluit in december 1976. Het uitstel van de defini
tieve beslissing van januari naar juni 1978, door de motie-Van Houwelingen, 
kan echter als een uitzondering daarop worden gezien, hoewel het de rege
ring de mogelijkheid bood de oppositie te pacificeren door verdere onder
handelingen te voeren. 

De in het onderzoek gehanteerde algemene hypothese dat parlementaire 
ondersteuning een noodzakelijke voorwaarde ;s voor effectieve binnenlandse 
beinvloeding, wordt door deze deelstudie ondersteund. Voor zover de gro
tendeels in 1978 ondernomen acties invloed konden hebben, was dat het ge
volg van het feit dat de Kamer verder uitstel van het definitieve besluit 
wist te bedingen. Bij een andere opstelling van het parlement zouden deze 
acties in het geheel geen succes hebben gehad. Dit neemt niet weg dat er 
wellicht ook sprake was van een wisselwerking in die zin, dat het verzet in 
de samenleving een steun in de rug betekende van diegenen in het parlement 
die tegen uitbreiding van de verrijkingsfabriek in Almelo en tegen levering 
van verrijkt uranium aan Brazilië waren. Zij droegen daarom bij tot een 
verdere begrenzing van wat door de regering internationaal kon worden aan
vaard. 

Overigens levert deze studie slechts gedeeltelijk steun op voor de ver
wante hypothese dat er discrepantie bestaat tussen de mate waarin beïnvloe
dingspogingen zich op het parlement richten en de feitelijke invloed van 
het parlement. Bij althans een deel van de actievoerders bestonden juist 
grote aarzelingen op dit punt. Ook was in de kwestie-Urenco minder sprake 
van pogingen het parlement te beïnvloeden dan in andere bij het onderzoek 
betrokken gevallen. De 'timing' van de acties en het ontbreken van syste
matische pogingen tot beinvloeding van aarzelaars en tegenstanders in het 
parlement illustreren de geringe aandacht voor de parlementaire besluit
vorming. 
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6 •. 5 De condities voor invloed 

In het onderzoek is ook de veronderstelling geformuleerd dat groepen meer 
kans hebben op invloed naarmate zij aan een aantal voorwaarden of condities 
voldoen. Deze voorwaarden kunnen worden ondergebracht in drie groepen: 
hulpbronnen, legitimiteit en toegang. 

Een van de belangrijkste hulpbronnen is de aard en omvang van de steun 
die groepen ontvangen voor hun eisen. Hoewel de groepen die aan de acties 
meededen voor het merendeel niet erg omvangrijk waren, betekende de breedte 
van het verzet toch dat althans formeel een grote groep mensen zich achter 
de acties stelde en kon worden gemobiliseerd. Enige deelnemende groepen 
hadden ook zelf een groot aantal leden, zoals de Vereniging Milieudefensie 
en het NIVON. De steun van de Industriebond NVV was in dit verband evenmin 
zonder betekenis. Hoewel ook binnen de PvdA veel sympathie bestond voor 
het verzet tegen de kernenergie, was de deelname van deze partij aan de ac
ties nominaal. Van belang was verder de steun die de actievoerders ont
vingen van wetenschappelijke zijde (waaronder medewerkers van de Technische 
Hogeschool Twente). Ook in de publieke opinie bestond veel steun; blij
kens een onderzoek in begin 1978 deelde 59 % van de ondervraagden de mening 
dat levering van verrijkt uranium aan Braziliä gevaren voor de wereldvrede 
opleverde. 95 

Hoewel in een aantal gevallen de steun slechts nominaal was, bleek het 
mobiliserend vermogen van de actievoerders aanzienlijk, het 'technische' 
karakter van de kwestie in aanmerking genomen. Behalve het mobiliseren van 
mensen voor de demonstratie in Almelo, bediende de actievoerders zich van 
andere strategieän, als het organiseren van een hoorzitting, het versprei
den van informatie via de pers en het schrijven van brieven. Daarbij kon 
steun voor de actie worden geworven op grond van zeer verschillende motie
ven waarop een appel kon worden gedaan: de vrees voor nuclearisering, de 
strijd voor ontwikkeling en de mensenrechten in Braziliä, het tegengaan van 
verspreiding van kernwapens en de angst voor een Duits revanchisme. De 
breedte van de coalitie maakte dit mogelijk, zonder dat het samenwerkings
verband daardoor onwerkbaar werd. 

De tweede groep van voorwaarden wordt gevormd door de legitimiteit van 
de groepen en hun eisen. Legitimiteit kan zijn gefundeerd op zulke facto
ren als toegekende respectabiliteit, representativiteit en deskundigheid, 
alsmede op het feit dat de nagestreefde doelen algemeen als legitiem worden 
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ervaren. Met betrekking tot de niet-verspreiding van kernwapens, de zorg 
voor het milieu en de strijd voor de mensenrechten die in de Urenco-zaak 
mede in het geding werden gebracht, was dit zeker het geval. De rol van de 
vakbeweging werd algemeen als legitiem erkend. Ter zake van de voor- en 
nadelen van kernenergie lag dit anders. Vermeld werd reeds dat in de Twee
de Kamer slechts ter uiterste linkerzijde een echt afwijzend standpunt met 
betrekking tot de ultracentrifugetechnologie werd ingenomen. Ook de vrees 
voor een Duits revanchisme werd waarschijnlijk slechts door weinigen ge
deeld. Ten slotte was de verbinding die door de Derde-Wereldgroepen werd 
gelegd tussen de interne situatie in Braziliä en de leverantie van het ver
rijkt uranium voor velen waarschijnlijk minder evident en reden tot zorg 
dan door de betrokkenen werd gesteld. Dit argument heeft noch bij de be
sluitvorming binnen de overheid noch in het parlement een rol van betekenis 
gespeeld. 

Toegang tot degenen die men wil beTnvloeden is de derde groep van facto
ren. Dit lag voor de actievoerders aanzienlijk moeilijker dan de andere 
voorwaarden. In het voorgaande betoog is herhaaldelijk gewezen op het feit 
dat de actievoerders geen contact hadden met het ambtelijk apparaat - en 
daar ook niet serieus werden genomen - en met het parlement nauwelijks, op 
enige kamerleden ter linkerzijde na. Afgezien van de eigen achterban die 
men via de kanalen kon proberen te mobiliseren, waren de actievoerders niet 
opvallend succesvol - ondanks de daartoe in het werk gestelde pogingen -
in het bereiken van het grote publiek via de media. 

Hoewel de verschillende voorwaarden voor invloed in ruime of zeker mate 
waren vervuld, hadden de ondernomen beTnvloedingspogingen per saldo weinig 
succes. Hierboven werd al aangegeven wat de belangrijkste oorzaken daar
van waren: de geringe speelruimte die Nederland werd gelaten, de betrekke
lijk passieve rol van het parlement tot in een (te) laat stadium, en het 
feit dat de oppositie pas goed op gang kwam toen de feitelijke beslissingen 
al grotendeels waren genomen. 
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policy, Martinus Nijhoff, Den Haag 1979 
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dersstichting, Den Haag 1982 
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bridge, Mass., 1974 
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BIJLAGE 2 - LIJST VAN GERAADPLEEGDE INSTANTIES EN GElNTERVIEWDE PERSONEN 

Archiefonderzoek vond plaats bij de volgende instanties: 
- PvdA-fractie in de Tweede Kamer 
- Landelijk Energie Komitee (LEK) 
- COS {toegestuurd materiaal) 
- CLAT-Nederland (toegestuurd materiaal) 
- Rijks Voorlichtings Dienst (zond alle relevante kranteartikelen toe uit 

de periode 1975-1979) 

Gesprekken vonden plaats met de volgende personen: 
- W.W.Vrolijk, Bureau Algemene In- en Uitvoerzakeh, Directoraat-Generaal 

BEB, Ministerie van Economische Zaken; 4 oktober 1983 
- A.J.van Galen Last, hoofd Bureau Atoomzaken, DGES; 28 oktober, 8 en 15 

november 1983 
- A.Kruyt, voormalig directeur DRW, Ministerie van Buitenlandse Zaken; mei 

1984 
- P.H.Kooijmans, voormalig staatssecretaris van buitenlandse zaken; juni, 

juli 1983 
- J.Asyee, algemeen directeur Urenco-Nederland; mei, juni 1983 
- D.Houwert, secretaris Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO; 4 okto-

ber 1983 
- A.A.Lind, hoofd Algemene Zaken, Verbond van Nederlandse Ondernemingen 

VNO; juni 1983 
- F.Portheine, oud-fractievoorzitter VVD; januari 1984 
- M.van der Stoel, oud-minister van buitenlandse zaken, PvdA-fractielid (de 

vragen werden gesteld door N.Aukes en F.GrUnfeld) 
- L.Jansen, oud-fractievoorzitter PPR; eind 1983 
- W.van der Jagt, penningmeester Industrie- en Voedingsbond CNV; 2 septem-

ber 1983 
- A.Hordijk, algemeen secretaris CNV; september 1983 
- A.van Dam, beleidsmedewerker Internationale Zaken CNV; september 1983 
- R.Brouwer, secretaris Vervoersbond NVV; 31 augustus 1983 
- N.Sannes, districtshoofd Vervoersbond NVV; 30 augustus 1983 
- T.Etty, beleidsmedewerker Internationale Zaken FNV; april 1984 
- A.Schravemade, oud-voorzitter Industriebond NVV; januari 1983 
- R.C.M.Ghorus, hoofd Afdeling Buitenland NCW; 30 augustus 1983 
- M.Hersman, voormalig voorzitster Brazilië Komitee; 13 februari 1985 
- H.Berens, landelijke Vereniging Wereldwinkels; september 1983 
- K.van Kortehof, CLAT-Nederland; 26 september 1983 
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- J.Hontelez, BAN; 16 december 1983 
- J.van Veen, Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk; september 1983 
- B.Waisfisz, HIVOS; september 1983 
- J.ter Laak, Pax Christi; september 1983 
- medewerkers X min Y Beweging; september 1983 
- H.Zeldenrust, Kerk en Vrede; september 1983 
- mw. Prins, Vredesgroep Zwaarden of Ploegijzers; september 1983 
-Werkgroep Brasil, Latijns Amerika Centrum; oktober 1983 
- secretaris SOMO; 4 november 1983 
- P.de Neeling, secretariaat Commissie Ontwikkelingssamenwerking Gerefor-

meerde Kerken; december 1983 
- D.de Beer, Kairos; 4 november 1983 
- D.van Ooyen, LEK; 10 en 19 mei 1983 
- P.Lammers, voorzitter LEK; mei 1983 
- G.Visser, Vakgroep Parlementaire Geschiedenis, Rijksuniversiteit leiden; 

december 1983 
- H.Schravezande, secretaris Commissie Ontwikkelingssamenwerking Gerefor

meerde Kerken; 4 november 1983 

Toegang tot de archieven van de VVD en het CDA (Tweede-Kamerfracties) werd 
geweigerd. 



BIJLAGE 3 - BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER, 16 januari 1978 

Tweede Kamer der Staten Generaal, zitting 1977-1978, 14 261, nr. 7 

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN 
BUITENLANDSEZAKEN 

Aan de heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 16 januari 1978 

1. Vrijwel onmiddellijk na hun ambtsaanvaarding werden ondergeteken
den genoodzaakt op korte termijn een standpunt in te nemen met betrekking 
tot de deelneming van Nederland aan de uitbreiding van de capaciteit van 
Urenco in het kader van de samenwerking inzake de verrijking van uranium 
met de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, alsmede ten 
aanzien van de levering van verrijkt uranium door Urencoaan Brazilië. Na
dat ondergetekenden zich daarover een oordeel hadden gevormd, is deze 
aangelegenheid op 23 en 30 december 1977 door hen in de Ministerraad aan 
de orde gesteld. 
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Ondergetekenden kunnen thans de Tweede Kamer inlichten omtrent het 
standpunt van de Regering in deze en de overwegingen, welke daaraan ten 
grondslag liggen. 

2. Het gaat hier om een aangelegenheid waaromtrent de Kamer reeds 
eerder werd geïnformeerd. Op 27 oktober 1976 hebben de Ambtsvoorgan
gers van ondergetekenden daarover met de vaste Commissies voor Buiten
landse Zaken, voor Economische Zaken en voor Kernenergie mondeling 
overleg gevoerd. Voor het verslag van dit overleg wordt verwezen naar ka
merstuk, zitting 1976-1977, 14 261, nr. 1. 

Vervolgens nebben dezelfde bewindslieden op 17 december 1976 de Ka· 
meruitvoerige informaties verschaft omtrent de historie en de organisatori· 
scheen financieel-economische aspecten van het Ultracentrifuge-project 
(zitting 1976-1977,14 261, nr. 2). Bij deze gelegenheid werd de Kamer ervan 
in kennis gesteld, dat het kabinet op 17 december 1976 goedgevonden had, 
dat van Nederlandse zijde zou worden deelgenomen in de uitbreiding tot 
2000 ton per jaar van de capaciteit van Urenco, met dien verstande dat de 
Minister van Economische Zaken met zijn Britse en Duitse collegae nog na
der overleg zou plegen over een aantal commerciële en economische uit· 
gangspunten, die naar zijn oordeel noodzakelijk waren voor een verant
woorde opzet, terwijl de Minister van Buitenlandse Zaken met de verdrags· 
partners nog besprekingen zou voeren omtrent de waarborgen, te verbin-

Naar aanleiding van deze brief heeft op 22 december 1976 andermaal over
leg plaatsgevonden in bovengenoemde vast kamercommissies. Kamerstuk, 
zitting 1976-1977, 14 261, nr. 3, bevat het verslag daarvan. 

Minister Lubbers heeft daarop bij brief van 5 april1977 (zitting 1976-1977, 
14 261, nr. 5) medegedeeld, dat de besprekingen met genoemde collegae 
een bevredigend verloop hadden gehad. In dit verband dient voorts nog te 
worden gewezen op de antwoorden, (zitting 1976-1977, 14 261, nr. 6), welke 
Minister Lubbers heeft gegeven op door de desbetreffende Kamercommis
sies gestelde vragen (zitting 1976-1977, 14 261, nr. 4). 

3. Sedert het voorjaar 1976 is zowel door de regering van het Verenigd 
Koninkrijk als van de Bondsrepubliek Duitsland, alsmede door Urenco, bij 
herhaling aan de Regering gevraagd met spoed haar definitief standpunt te 
bepalen ten aanzien van zowel de uitbreiding van de produktiecapaciteit van 
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Urencoals ten aanzien van de levering van verrijkt uranium door Urencoaan 
Brazilië. 

Er ontwikkelde zich derhalve een situatie waarin langer uitstel feitelijk niet 
meer mogelijk was, hetgeen leidde tot de eerdergenoemde beslissing van 
17 december 1976. Sedertdien werden de betrokken bewindslieden, alsme
de hun ambtelijke vertegenwoordigers in de zogenaamde gemengde com
missie, bij herhaling geconfronteerd met het verzoek van de andere partijen 
om te verklaren, dat aan de voorwaarden, bedoeld in de brief aan de Tweede 
Kamer van 17 december 1976, inmiddels was voldaan. Voorts gaven de ont
wikkelingen in de Bondsrepubliek Duitsland, ten gevolge van het uitblijven 
van een definitieve Nederlandse uitspraak, aanleiding tot verontrusting. Uit
latingen van Duitse zijde lieten er geen twijfel over bestaan, dat de voorbe
reidingen voor de bouw van een assemblagefabriek van centrifuges en van 
een installatie voor de verrijking van uranium in Gronau, even over de Ne
derlandse grens bij Almelo, in een vergevorderd stadium verkeerden. 

4. Ook met betrekking tot de financiering van de levering van verrijkt ura
nium aan Brazilië dreigden moeilijkheden te onstaan. Voor de toenmalige 
Ministervan Financiën was dit aanleiding om op 17 november 1977 aan de 
Nederlandse Credietverzekering Maatschappij in verband met de voorgeno
men leveringen van Urencoaan Brazilië een exportkredietgarantie te verle
nen, zulks om te voorkomen dat een alternatief financieringsschema, waar
aan het Nederlandse bedrijfsleven niet zou deelnemen, in werking zou tre
den. Aan deze garantie werd de voorwaarde verbonden, dat omtrent de 
voorwaarden van de levering van verrijkt uranium door Urencoaan Brazilië 
door de betrokken regeringen overeenstemming zou worden bereikt. Deze 
exportkredietgarantie heeft echter bij de andere betrokken partijen de twij
fels ten aanzien van de uiteindelijk door Nederland in te nemen positie niet 
mogen wegnemen. 

5. In herinnering moge worden geroepen, dat Urencoter nakoming van 
haar contracten dient te beschikken over een jaarlijkse produktiecapaciteit 
van 2000 ton, zodat de binnenkort beschikbare capaciteit van 460 ton met 
circa 1500 ton moet worden uitgebreid. Het tempo waarin deze uitbreiding 
tot stand moet worden gebracht is uiteraard afhankelijk van het tijdstip .. 
waarop de leveringen moeten plaatsvinden. Op grond van de oorspronkehJ· 
ke leveringsverplichtingen zou met de uitbreiding van de installaties te Ca
penhurst en te Almelo eind 1976 een aanvang moeten zijn gemaakt. 

Als gevolg van vertraging bij de bouw van kerncentrales van sommige der 
afnemers was het mogelijk de aanvang van de uitbreiding uit te stellen. . 

Thans is echter het tijdstip gekomen, dat op korte termijn met de uitbrer
dingen te Almelo en te Capenhurst een begin moet worden gemaakt, omdat 
Urencoanders aan haar afleveringsverplichtingen op de daarvoor gelde~de 
tijdstippen niet zou kunnen voldoen. Dit zou uiteraard zeer omvangrijke fi
nanciële consequenties kunnen hebben. 

6. Hoewel de uitbreiding van Almelo en Capenhurst en de levering van 
verrijkt uranium aan Brazilië formeel gezien los van elkaar staan, bestaat er 
tussen beide wel een nauwe samenhang, niet slechts in materieel, maar ook 
in politiek opzicht. De leveringen aan Brazilië bepalen in hoge mate de renta
biliteit van de voorgestelde uitbreiding van de produktiecapaciteit, terwijl 
voor onze verdragspartners geldt, dat zij een uitspraak omtrent de uitbrei
ding van Almelo, niet gepaard gaande met een besluit tot levering aan Brazi
lië, geen grondslag achten voor verdere industriële samenwerking. 

Bij de benadering van de onderhavige kwestie hadden ondergetekenden 
rekening te houden met de door het vorige kabinet genomen beslissingen. 
Bovendien werd van hen verwacht, dat zij op zeer korte termijn een definitief 
standpunt zouden bepalen. Van Duitse en Britse zijde werd een beslissing ui
terlijk omtrent de jaarwisseling verwacht; Urenco noemde als uiterste 
datum voor een beslissing 1 januari 1978. 



7. Gedurende het jaar 1977 heeft de ambtsvoorganger van de tweede on
dergetekende besprekingen gevoerd met de Braziliaanse Minister van Bui
tenlandse Zaken. Uit de tussen beide bewindslieden gevoerde correspon
dentie bleek, dat de Braziliaanse regering bereid is de verplichting te aan
vaarden, dat eventueel in Brazilië- door opwerking van door Urenco gele
verd uranium- te winnen plutonium in te brengen in een «Storage regime» 
als bedoeld in artikel XII A5 van het Statuut van de Internationale Organisa
tie voor Atoomenergie (IAEA) te Wenen. Indien op het tijdstip, dat opwer
king van verrijkt uranium in Brazilië ter hand wordt genomen een regiem, als 
bedoeld in artikel XII A 5 nog niet operationeel zou zijn, is de Braziliaanse re
gering bereid het plutonium op te slaan ccunder ad hoc starage arrange
mentsn, welke tussen de vier regeringen worden overeengekomen en welke 
zullen zijn gebaseerd op dezelfde beginselen als artikel XII A5. 

Aan de toepassing van dergelijke voorzieningen zal de IAEA worden uitge
nodigd deel te nemen. Op deze basis werd met de Duitse regering een voor
stel voor de Braziliaanse regering geformuleerd. Wellicht ten overvloede zij 
vermeld, dat op de leveringen uit Almelo de zogenaamde IAEA safeguards 
zullen worden toegepast, welke zijn voorzien in de overeenkomst tussen 
Brazilië, de Bondsrepubliek Duitsland en de IAEA. Deze overeenkomst is in 
januari 1975 unaniem goedgekeurd door de Raad van Beheer van de IAEA. 
Zoals bekend bevat deze overeenkomst zeer vergaande non-proliferatie
waarborgen. 

8. In zijn vergadering van 30 december 1977 heeft het kabinet derhalve 
geconstateerd, dat met de levering aan Brazilië kon worden ingestemd, in
dien de Braziliaanse regering zich formeel zou verbinden tot onderhandelin
gen over een opslagregiem voor plutonium als hierboven bedoeld. Op 12 
januari heeft de Braziliaanse regering het desbetreffende voorstel van de 
drie regeringen aanvaard. De tekst van dit voorstel is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 

Een en ander wettigt de overtuiging, dat de Braziliaanse regering afdoen
de garanties biedt, dat het door Urenco te leveren materiaal niet wordt ge
bruikt voor andere dan de vreedzame doeleinden waarvoor het bestemd is. 

Ook heeft de Ministerraad zijn goedkeuring aan de uitbreiding van Almelo 
gehecht. De betrokken ministers zullen de noodzakelijke maatregelen ter za
ke kunnen treffen, onder meer inhoudende verlening van de krachtens de 
Kernenergiewet vereiste vergunning en het verlenen van een staatsgarantie 
tot een bedrag van circa 200 mln. gulden ter financiering van het Nederland
se aandeel in de uitbreiding. Ter toelichting hierop diene, dat de gegevens, 
verschaft in de eerdergenoemde brief aan de Voorzitter van de Tweede Ka
mer van 17 december 1976, en die, vermeld in de antwoorden op de door de 
desbetreffende Kamercommissies gestelde vragen (zitting 1976-1977, 
14 261, nr. 6), nog steeds relevant zijn, met dien verstande dat het rendement 
thans berekend wordt op 7% na belasting en dat de door de Staat te garan
deren lening in plaats van 320 mln. circa 200 mln. gulden zal belopen; als ge
volg van de vertraging bij de uitbreiding van Almelo zal de totale werkgele
genheid van 1500 man eerst in het begin van de tachtiger jaren worden be
reikt. 

9. Uiteraard zijn ondergetekenden gaarne bereid omtrent bovenstaande 
besluiten, alsmede de overwegingen die hen daartoe hebben geleid, op kor
te termijn met de Kamer in discussie te treden. 

De Minister van Economische Zaken, 
G. M. V. van Aardenne 

De Ministers van Buitenlandse Zaken, 
C. A. van der Klaauw 
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BIJLAGE 4 - BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER, 20 JUNI 1978 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1977-1978, 14 261, nr. 27 

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, 
VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN ECONOMISCHE 
ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 20 juni 1978 

1. Sedert de Tweede Kamer op 1 februari jl. de moties nr. 19 en nr. 20, in
gediend door de heren Van Houwalingen en Portheine, heeft aangenomen 
zijn van regeringswege tal van activiteiten ondernomen, met name door de 
Minister-President en door de Minister van Buitenlandse Zaken, om aan de
ze moties uitvoering te geven. Daarnaast werd ook op ambtelijk niveau over
leg gepleegd. 

2. Omtrent het verloop van het overleg op ministerieel niveau heeft de 
Minister van Buitenlandse Zaken op 9 maart jl. tussentijds verslag uitge
bracht. 

Op 13 april jl. heeft deze bewindsman in de Tweede Kamer nadere infor
maties verstrekt bij het debat over de resultaten van de Europese Raad in 
Kopenhagen. Bovendien is op 26 april jl. ter gelegenheid van de interpellatie 
van het lid de heer Jansen uitvoerig ingegaan op de voorgeschiedenis van 
de leveringen door Urenco aan Brazilië. 

3. Op 7 februari jl. heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een onder
houd gehad met zijn Britse ambtgenoot. Op 24 februari voerde hij in Bonn 
een gesprek met zijn Duitse collega en diens Staatssecretaris Hermes. Van 
het staatsbezoek van de president van Brazilië aan de Bondsrepubliek heeft 
de Minister van Buitenlandse Zaken, mede op verzoek van zijn Duitse ambt· 
genoot, gebruik gemaakt om de Braziliaanse Minister van Buitenlandse Za
ken op de hoogte te stellen van de inhoud van motie nr. 19 en de in de Ka
mer hierover naar voren gebrachte opvattingen. Bij gelegenheid van de Eu
ropese Raad te Kopenhagen op 7 en 8 april heeft de Minister-President ver
volgens gesprekken gevoerd met de Duitse Bondskanselier en de Britse Mi· 
nister-President, gevolgd door gezamenlijk overleg van hem met de drie Mi
nisters van Buitenlandse Zaken. In aansluiting op deze besprekingen heeft 
de Minister-President zich daarop op 14 april schriftelijk tot de Prime Minis
ter en de Bondskanselier gewend. 

Deze brieven werden op 5 mei en op 11 mei beantwoord. Bovendien voer
de de Minister van Buitenlandse Zaken en marge van verschillende internati
onale bijeenkomsten overleg met zijn beide ambtgenoten en besprak hij in 
april tijdens een bezoek aan Washington de kwestie met zijn Amerikaanse 
collega en diens bij het nucleaire beleid betrokken ambtenaren. Op 1 juni 
sprak hij met de directeur-generaal van de IAEA, de heer Eklund, over de rol 
die IAEA in het ontwerpen van een plutoniumopslagregime zou kunnen 
vervullen. 

4. Bij het overleg met de Britse en Duitse gesprekspartners bleken deze 
van de volgende overwegingen uit te gaan: 

a. Het belang van de samenwerking in Urencowordt onderkend. Zij tonen 
dan ook de politieke wil om Nederland zover mogelijk tegemoet te komen. 
Ook van Amerikaanse zijde is het belang onderstreept dat de tripartite sa
menwerking in Urencoals voorbeeld van de zozeer gewenste multinationale 



samenwerking op het gebied van de kernenergie behouden blijft en dat Ne
derland daarin, hoe dan ook, in het belang van de niet-verspreiding van 
kernwapens blijft deelnemen. 

b. Het In september 1976 getekende contract met Brazilië zal in ieder ge
val worden uitgevoerd. Mocht Nederland daaraan geen medewerking verle
nen, dan zullen de beide andere landen ervoor zorgen dat het contract wordt 
uitgevoerd. Zulks zou waarschijnlijk betekenen dat het Verdrag van Almelo 
In 1981 wordt opgezegd. 

c. Alle drie Urenco-partners hechten groot belang aan het tegengaan van 
de verspreiding van kernwapens. Daarom kennen ook het Verenigd Konink
rijk en de Bondsrepubliek een essentiële betekenis toe aan de tijdige tot
standkoming van een plutoniumopslagregime. Zij zijn bereid daaraan hun 
volledige medewerking te verlenen. Omdat het hier om een wereldwijd be
lang gaat en tevens discriminatie moet worden voorkomen, geven zij aan 
een globale oplossing in het kader van IAEA de voorkeur.Mocht deze niet tij
dig tot stand komen, dan zou ook naar hun mening een ad hoc-regeling met 
Brazilië getroffen moeten worden. 

5. Tegen deze achtergrond heeft de Regering met kracht gepleit voor het 
maken van afspraken met inachtneming van hetgeen in de moties is gesteld. 
Reeds bij het begin der besprekingen bleek echter dat de beide partners ern
stig betwijfelen of de gewenste regelingen voor een plutoniumopslagregime 
vóór de aanvang der leveranties aan Brazilië te realiseren zijn. In ieder 
geval wensen zij zich niet nu al te binden aan de voorwaarde dat zulk een re
gime tot stand moet zijn gekomen vóór de eerste levering aan Brazilië plaats
vindt. Zij bleven zich stellen op basis van de in januari overeengekomen ont
werp-notawisseling doch bleken bereid om na te gaan in hoeverre daaraan 
interpretatieve verklaringen konden worden toegevoegd. Zij stelden daarbij 
uitdrukkelijk dat zij zulks deden om daarmee de ook door hen zozeer gewen
ste voortzetting van de Urenco-samenwerking mogelijk te maken. 

6. Om via de samenwerking in Urenco direct betrokken te blijven bij het 
non-proliferatiebeleid en wetende dat de leveringen aan Brazilië in ieder ge
val doorgang zullen vinden heeft de Regering gemeend de onderhandelin
gen te moeten voortzetten. Daarbij heeft zij onderzocht of althans, uitgaande 
van de aan motie nr. 19 ten grondslag liggende gedachte, niet een strakkere 
omlijning aan de in januari overeengekomen ontwerp-notawisseling zou 
kunnen worden gegeven. 
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7. Van Nederlandse kant zijn toen pogingen gedaan om een interpretatie
ve verklaring aanvaard te krijgen, die zou waarborgen dat gebruikte splijtstof
elementen in Brazilië worden opgeslagen totdat een algemeen of een ad 
hoc-regime tot stand is gekomen. Deze pogingen zijn niet met succes be
kroond, omdat de partners vonden dat dit het kader van een interpretatieve 
verklaring te buiten zou gaan. 

Wel verklaarden lij zich ten slotte bereid bij de uitwisseling van de diplo
matieke nota's, welke de voorwaarden voor de leveringen aan Braziliê vast
leggen, een verklaring af te leggen. In die verklaring wordt vastgesteld, dat 
de vier regeringen de totstandkoming van een IAEA-plutoniumopslagregime, 
gebaseerd op artikel XII a 5 van het IAEA-statuut, zullen bevorderen en 
dat zij, indien een dergelijk systeem niet tijdig beschikbaar is, zich zullen zet
ten aan de opstelling van een ad hoc-regime en wel uiterlijk twee jaren voor
dat verrijkt uranium, geleverd door Urenco, in Brazilië kan worden opge
werkt. 

Bovendien volgt uit de verklaring dat of het algemeen opslagregime of 
het ad hoc-regime in werking zal zijn op het moment dat de opwerking 
plaatsvindt. De tekst van deze verklaring is als bijlage bij deze brief gevoegd. 
De partners hebben het volstrekt duidelijk gemaakt dat dit het uiterste is 
waartoe zij willen gaan. 
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8. Na een daaropvolgend gesprek van de Minister van Buitenlandse Za
ken met de heer Eklund, waarbij over de mogelijkheden tot actie door IAEA 
werd gesproken, heeft de laatste op 6 juni jl. te Wenen in de Raad van Be
heer van de IAEA medegedeeld, dat op korte termijn een studie van het se
cretariaat van de IAEA over plutoniumopslag aan de regeringen van de lid
staten zal worden toegezonden. Na de algemene conferentie van de IAEA in 
september a.s. zal het overleg over een algemeen opslagregime voor pluto
nium, op basis van de studie van het secretariaat door een werkgroep van 
deskundigen aanvangen. De International Fuel Cycle Evalustion (INFCE) zal 
van de voortgang van het overleg in de IAEA op de hoogte worden gehou
den. 

9. Op grond van het bovenstaande heeft de Regering de overtuiging dat 
voldoende waarborgen bestaan, dat in ieder geval op het tijdstip dat in Bra
zilië de opwerking begint een opslagregime voor plutonium gereed zal zijn. 
Zij meent derhalve het hierboven in punt 7 bedoelde Brits/Duitse tegenvoor
stel te moeten aanvaarden. Intussen beschikt zij over aanwijzingen dat dit 
voorstel ook voor Brazilië aanvaardbaar zal zijn. 

In het licht van: 
- de z.g. trilaterale safeguards-overeenkomst, welke op 26 februari 1976 

te Wenen werd gesloten tussen de Bondsrepubliek Duitsland, Brazilië en de 
IAEA; 

- de afspraken welke in januari jl. tot stand kwamen en waarvan de tekst 
is gevoegd bij de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 16 januari 
1978 (stuk 14261 nr. 7); 

- de verklaring hierboven bedoeld in punt 7; 
is de Regering bereid vergunningen tot export van verrijkt uranium naar Bra
zilië in het vooruitzicht te stellen. 

10. Hoewel deze voorwaarden niet de zekerheid bieden dat motie nr. 19 
naar de letter zal kunnen worden uitgevoerd, is de Regering van oordeel dat 
zij te zemen genomen in ieder geval wel recht doen aan de strekking van de
ze motie en voldoende zekerheid bieden dat het aan Brazilië te leveren ver
rijkt uranium niet zal worden gebruikt voor andere dan vreedzame doel
einden. 

In de komende jaren zal de Regering met kracht blijven streven naar een 
zo spoedig mogelijke totstandkoming van een plutoniumopslagregime en 
in die geest ook werkzaam blijven om de intenties van de moties nr. 19 en nr. 
20 te verwezenlijken. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
A. A. M. van Agt 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
C. A. van der Klaauw 

De Minister van Economische Zaken, 
G. M. V. van Aardenne 



BIJLAGE 5 - INTERPRETATIEVE VERKLARING VAN MINISTER-PRESIDENT VAN AGT 

Tweede Kamer de Staten-Generaal, zitting 1977-1978, 14 261, nr. 31 

TEKSTVAN DE VERKLARING BEDOELD IN PUNT 7 VAN DE BRIEF VAN DE 
MINISTER-PRESIDENT DD. 20 JUNI 1978 (14 261, NR. 271 

Het onderstaande geeft de opvatting van mijn Regering weer- en van on
ze partners- ten aanzien van de betekenis van de notawisseling. Wij nemen 
aan dat dit standpunt wordt gedeeld door de Braziliaanse regering en der· 
halve, wat de vier regeringen betreft, als een gemeenschappelijke interpre· 
tatie kan worden beschouwd. 

Alle vier partijen zullen de totstandkoming bevorderen van een IAEA·stel
sel voor de opslag van plutonium, gebaseerd op artikel XII a 5, en zullen bij 
gebreke daarvan zich zetten aan het tot stand brengen van een stelsel ad hoc, 
dat van kracht zal worden vóór de opwerking van splijtstof, verrijkt door 
Urenco, in Brazilië plaatsvindt. 

Voor het geval er uiterlijk twee jaar vóór dat splijtstof, geleverd door Uren
co, gereed is voor opwerking in Brazilië, geen IAEA-regime tot stand is geko
men, zullen de vier partijen samenwerken om een regime ad hoc tot stand te 
brengen. 

Het is de opvatting van alle vier partijen dat een van deze stelsels voor toe
passing gereed zijn tegen het tijdstip dat enige opwerking, als hier bedoeld, 
plaatsvindt. 
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BIJLAGE 6 - LETTER OF INTENT 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1977-1978, 14 261, nr. 36 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 31 juli 1978 

Conform de door mij ter zake gedane toezegging zend ik u hierbij een ko
pie van de door mij op 5 juli jl. aan Urenco Nederland te Almelo gezonden 
letter of intent betreffende de export van verrijkt uranium naar de Bondsre
publiek Duitsland met als eindbestemming Brazilië. 

Gewezen zij in het bijzonder op de laatste alinea daarvan, die de, door de 
Minister-President in uw Kamer ter zake afgelegde verklaring weergeeft. 

Zoals ook in de vergadering van de Gemengde Commissie op 14 juli jl. 
werd vastgesteld is thans aan de bestaande onzekerheid ten aanzien van de 
Nederlandse positie een einde gekomen en kan UCN, nu in de ontwerp
begroting van mijn departement een post is voorzien, waarbij aan UCN een 
staatsgarantie zal worden verleend voor het door UCN daartoe aan te trek
ken vreemd kapitaal, op 50/50 basis met Uranit overgaan tot uitbreiding van 
de verrijkingscapaciteit in Almelo tot 600 ton. 

De Minister van Economische Zaken, 
G. M. V. van Aardenne 

Bijlage 

Urenco Nederland, 
Postbus254 
Almelo 

's-Gravenhage, 5 juli 1978 

Onderwerp: Uitvoer van verrijkt uranium (VF 6) 

Ter uitvoering van uw bij de Centrale Dienst voor In· en Uitvoer ingedien
de aanvraag dd. 17 mei 1977, ter verkrijging van een vergunning voor de uit
voer van 1 067 000 kg verrijkt UF 6 naar Brazilië in de jaren 1980 tot en met 
1990, deel ik u het volgende mede. 

Ervan uitgaande dat u beoogt een uitvoervergunning te verkrijgen (ter zake 
van de hiervoor genoemde goederen) voor leverantie aan de Bondsrepu
bliek Duitsland, omdat de feitelijke uitvoer uit Nederland voor de fabricage 
van splijtstofelementen naar de Bondsrepubliek Duitsland plaatsvindt, zeg ik 
hierbij toe dat voor elke zich voordoende uitvoer met als eindbestemming 
Brazilië afzonderlijk een vergunning wordt verleend, onder voorwaarde dat: 

1. zekerheid bestaat dat op de betrokken leveranties de bepalingen van de 
waarborgen-overeenkomst tussen Brazilië, de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, getekend te Wenen op 26 
februari 1976, van toepassing zijn. 

2. bij de aanvragen ter verkrijging van een uitvoervergunning bewijs gele
verd wordt, dat de desbetreffende autoriteiten in de Bondsrepubliek Duits-



land de in internationaal verband overeengekomen controles op de uit Ne
derland Ingevoerde zendingen overnemen. Voor bedoeld bewijs zal gebruik 
gemaakt moeten worden van het met betrekking tot zodanige leveranties 
gebruikelijk importcertificaat, af te geven door de Bondsrepubliek Duitsland. 

3. u na gerealiseerde uitvoer uit Nederland met betrekking tot iedere zen
ding aantoont dat deze is gebracht onder de controle als bedoeld onder 2. 
Hiervoor zal gebruik gemaakt moeten worden van het eveneens ten aanzien 
van zodanige leveranties gebruikelijke, door de betrokken autoriteiten af te 
geven Delivery Verification Certificate. 

Ten slotte vestig ik uw aandacht op de door de Minister-President in de 
Tweede Kamer op 29 juni jl. in het licht van de door hem genoemde interpre
tatieve verklaring, alsmede van de politieke wil, uitgesproken door de part
ners op dit punt (verwezen wordt naar de betrokken Handelingen van de 
Tweede Kamer), afgelegde verklaring krachtens welke de hierbij in het voor
uitzicht gestelde verlening van exportvergunningen onder het beslag staat 
van het voorbehoud dat ten tijde van de levering zodanige vorderingen ter 
zake zijn gemaakt, dat voldoende zekerheid zal bestaan dat vóór het tijdstip 
waarop in Brazilië de opwerking van door Urencogeleverd verrijkt uranium 
aanvangt, overeenstemming zal zijn bereikt over een deugdelijk plutoni
umopslagregime als bedoeld in de bijlage van de brief van 16 januari jl. van 
de Ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generraai en dat dit regime zal 
worden gevoegd bij de waarborgen-overeenkomst van 26 februari 1976. 

De Minister van Economische Zaken, 
G. M. V. van Aardenne 
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BIJLAGE 7 - NOTAWISSELING 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1977-1978, 14 261, nr. 37 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 4 september 1978 

Ingevolge mijn eerdere toezegging ter zake zend ik u hiernevens de Neder
landse tekst van de notawisseling welke op 1 dezer te Brasilia plaatsvond 
tussen de Minister van Buitenlandse Zaken van Brazilië en Harer Majesteits 
Ambassadeur aldaar, alsmede van de notawisseling op 4 dezer te Bonn tus
sen de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de heer van Weil, en Harer 
Majesteits Ambassadeur. 

Bij hogerbedoelde notawisseling te Brasilia werd door Harer Majesteits 
Ambassadeur, mede namens zijn Britse en Duitse ambtgenoten, de verkla
ring afgelegd, waarvan de tekst u werd toegezonden door de Minister Presi
dent bij brief van 22 juni jl., 14 261, nr. 27. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
C. A. van der Klaauw 

TEKST NOTA HARER MAJESTEITSAMBASSADEURTE BRASILIA 

Brasilia, 1 september 1978 

Excellentie, 

Ik heb de eer te verwijzen naar de voorgestelde exporten naar Brazilië van 
In het Koninkrijk der Nederlanden verrijkt uranium, zulks in gevolge de con
tracten tussen Urenco en Nuclebras, en het onderstaande vast te leggen, dat 
het onderwerp heeft gevormd van besprekingen tussen de regeringen van 
het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Ver
enigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, als partijen bij de tri
partite overeenkomst van 4 maart 1970 betreffende het gas-ultracentrifuge
procédé voor de produJdie van verrijkt uranium, en de regering van de Fe
deratieve Republiek Brazilië. 

a. Alle zodanige exporten en alle daaruit geproduceerde volgende gene
raties van nucleaire materialen zijn onderworpen aan de bepalingen, met in
begrip van artikel 2 betreffende het niet-explosieve gebruik, van de overeen
komst tussen de Federatieve Republiek Brazilië, de Bondsrepubliek Duits
land en de internationale organisatie voor atoomenergie, ondertekend te 
Wenen op 26 februari 1976. 

b. Alle zodanige materialen worden slechts uitgevoerd of weder-uitge
voerd vanuit het grondgebied van Brazilië met de voorafgaande toestem
ming van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland als partij bij de tri
partite overeenkomst van 4 maart 1970, en de regering van de Federatieve 
Republiek Brazilië stelt de internationale organisatie voor atoomenergie, af
zonderlijk dan wel gezamenlijk met de regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland, in kennis van zodanige uitvoer of wederuitvoer, zulks overeen
komstig het bepaalde in artikel10, 2e lid, van de overeenkomst tussen de Fe-



deratieve Republiek Brazilië, de Bondsrepubliek Duitsland en de Internatio
nale Organisatie voor Atoomenergie van 26 februari 1976, en zendt een af
schrift van alle zodanige mededelingen aan de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden. 

c. Oe regering van de Federatieve Republiek Brazilië en de regering van 
de Bondsrepubliek Duitsland, als partij bij de tripartite overeenkomst van 4 
maart 1970, komen de niveaus van fysieke beveiliging overeen, die moet 
worden toegepast op het verrijkte uranium en alle daaruit geproduceerde 
volgende generaties van nucleaire materialen. 

Voorts heb ik de eer vast te leggen, dat de regeringen van het Koninkrijk 
der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Federatieve Republiek Brazilië zijn 
overeengekomen de totstandkoming te bevorderen van een opslagregiem 
voor plutonium van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEAI 
op niet-discriminatoire en algemeen toepasbare grondslag in overeenstem
ming met artikel XII a 5 van het IAEA-statuut. Deze vier regeringen zijn voorts 
overeengekomen dat, in geval het zich laat aanzien dat een opslagregiem 
van de IAEA niet tot stand komt voor het tijdstip, dat door Urencoverrijkte 
splijtstof gereed is voor opwerking in Brazilië, alle plutonium verkregen uit 
door Urencoverrijkte en in Brazilië opgewerkte splijtstof, wordt opgeslagen, 
tot aan de inwerkingtreding van eerdergenoemd regiem, krachtens ad hoc 
opslagregelingen overeengekomen tussen de vier regeringen, en gebaseerd 
op dezelfde beginselen als artikel XII a 5. Oe vier regeringen zullen de IAEA 
uitnodigen deel te nemen aan de tenuitvoerlegging van deze ad hoc opslag
regelingen. 

Ik heb de eer uwer excellenties bevestiging te verzoeken dat het boven
staande aanvaardbaar is voor de regering van de Federatieve Republiek Bra· 
zilie, en voor te stellen dat deze nota, te zemen met uwer excellenties ant
woord in die zin, een overeenkomst vormen tussen onze beide regeringen, 
die in werking treedt op de datum van uw antwoord. Ik stel voor dat dan af
schriften van beide nota's worden toegezonden aan de internationale orga
nisatie voor atoomenergie te zemen met afschriften van soortgelijke nota's, 
uitgewisseld tussen de regeringen van de Federatieve Republiek Braziliê, het 
Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik uwer excellentie de verzekering van 
mijn zeer bijzendere hoogachting te hernieuwen. 

G. W. Bentinck 

TEKST NOTA VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN 
BRAZIU! 

Brasilia,1 september 1978 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw nota van 1 september 
1978, waarvan de inhoud in het Portugees luidt als volgt: 

( .................. ) 
2. In antwoord heb ik de eer te bevestigen dat de inhoud van de boven

aangehaalde nota aanvaardbaar is voor de regering van de Federatieve Re
publiek Brazilië, alsmede de instemming kenbaar te maken in die zin, dat 
uwer excellenties nota en deze antwoordnota een overeenkomst zullen vor
men tussen onze twee regeringen, welke met ingang van heden in werking 
zal treden. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik uwer excellentie de verzekering van 
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mijn zeer bijzondere hoogechting te hernieuwen. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 

TEKST NOTA HARER MAJESTEITS AMBASSADEUR TE BONN 
(vertaling) 

Bonn, 4 september 1978 

Excellentie, 

Ik heb de eer afschriften in te sluiten van de te Brasilia op 1 september jl. 
gewisselde nota's tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de regering van de Federatieve Republiek Brazilië betreffende de toepas
sing van waarborgen op voorgenomen exporten naar Brazilië van in het Ko
ninkrijk der Nederlanden door Urencoverrijkt uranium. 

Ik heb de eer namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden 
voor te stellen, dat alle zodanige exporten en alle daaruit geproduceerde vol
gende generaties van nucleaire materialen zijn onderworpen aan de bepa
lingen, met inbegrip van artikel 2 betreffende het niet-explosieve gebruik, 
van de Overeenkomst tussen de Federatieve Republiek Brazilië, de Bondsre
publiek Duitsland en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, on
dertekend te Wenen op 26 februari 1976. 

Ik heb voorts de eer voor te stellen, dat de regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland de instemming van de Regering van het Koninkrijk der Nederlan
den verwerft alvorens de vereiste toestemming te geven voor de wederuit
voer door Brazilië van alle hoeveelheden verrijkt uranium, die door Urenco 
vanuit het Koninkrijk der Nederlanden worden geleverd aan Brazilië, en voor 
de uitvoer door Brazilië van alle volgende generaties van nucleaire materi
alen, geproduceerd uit door Urencovanuit het Koninkrijk der Nederlanden 
geleverde materialen, en dat zij de Internationale Organisatie voor Atoom
energie, afzonderlijk dan wel gezamenlijk met de regering van de Federatie
ve Republiek Brazilië, daarvan in kennis stelt. overeenkomstig artikel10, 
tweede lid, van de Overeenkomst tussen de Federatieve Republiek Brazilië, 
de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Organisatie voor Atoom
energie van 26 februari 1976. 

Ik heb voorts de eer voor te stellen, dat zodanige kennigevingen door de 
regering van de bondsrepubliek Duitsland worden medegedeeld aan de Re
gering van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Bovendien heb ik de eer voor te stellen dat, aangezien de regering van de 
Federatieve Republiek Brazilië ermede heeft ingestemd, dat op de vanuit het 
Koninkrijk der Nederlanden geleverde materialen het niveau van fysieke be
veiliging wordt toegepast, zoals is overeengekomen met de regering van de 
Bondsrepubliek Duitsland als partij bij de tripartiete overeenkomst van 4 
maart 1970, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland de Regering van 
het Koninkrijk der Nederlanden de bijzonderheden mededeelt omtrent het 
niveau van de fysieke beveiliging, overeengekomen tussen de regering van 
de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Federatieve Republiek 
Brazilië, en zich zal inspannen om overeenstemming met de Regering van 
het Koninkrijk der Nederlanden te bereiken omtrent enigerlei wijziging in het 
niveau, indien deze te eniger tijd wordt overwogen. 

Indien bovenstaande voorstellen voor de regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland aanvaardbaar zijn, dan heb ik de eer voor te stellen dat deze nota 
te zemen met uwer excellenties antwoord in die zin, een overenkomst vor
men tussen onze beide regeringen, die in werking treedt op de datum van 
uw antwoord. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik uwer excellentie de verzekering van 
mijn zeer bijzondere hoogachting te hernieuwen. 

D. W. van Lynden 



TEKST NOTA VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
DE HEER VAN WELL 

Bonn, 4 september 1978 

Excellentie, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw nota van 4 september jl. 
No. 9353 die in vertaling als volgt luidt: 
( ............. ) 

In antwoord heb ik de eer uwer excellentie mede te delen, dat de boven· 
staande voorstellen aanvaardbeer zijn voor de regering van de Bondsrepu
bliek Duitsland, die derhalve ermede instemt dat uw nota en dit antwoord 
een overeenkomst vormen tussen de beide regeringen, die heden in wer
king treedt. 

Deze overeenkomst is ook van toepassing op het land Berlijn, tenzij de re
gering van de Bondsrepubliek Duitsland binnen drie maanden na datum van 
inwerkingtreding van deze overeenkomst een verklaring in tegenovergestel
de zin aflegt jegens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik uwer excellentie de verzekering van 
mijn zeer bijzondere hoogachting te hernieuwen. 

G.vanWell 

TEKST NOTA HARER MAJESTEITS AMBASSADEUR BETREFFENDE 
BERLLIN.CLAUSULE 
(vertaling) 

Bonn, 4 september 1978 

Excellentie, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw nota van 4 september 
1978 in antwoord op mijn nota van dezelfde datum betreffende de voorge
nomen exporten naar Braziliê van in het Koninkrijk der Nederlanden door 
Urencoverrijkt uranium, en te bevestigen dat de inhoud van uw nota aan
vaardbaar is voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik uwer excellentie de verzekering van 
mijn zeer bijzondere hoogachting te hernieuwen. 

D. W. van lynden 
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BIJLAGE 8 ALMELO-MANIFEST 

1. Venpreiding YID 
atoomwapetiS door 1'Jftdzame 
atoomenergie 
In de ultracentrifugefabriek in Almelo 
wordt verrijkt uranium geproduceerd. 
Uraniumverrijkin!l behoort tot de ge. 
voeliJe technoiOSJCën die een sleutelpo
sitie innemen bij het vreedzaam •ebruilt 
van atoomenergîe en de produktie van 
atoomwapens. De technoi'!Jieén van de 
vreedzame atoomenefJie ZÎJD bijna 
identiek aan die voor bet maken van 
splijtbaar materiaal voor atoomwapcu. 
Oe technologie van de spiijlingsbom is 
nauwelijks meer geheim en niet el'f 
moeilijk. Momenteel is de venpreiding 
van atoomenergie bet belangriJkste ka· 
naai voor de verspreiding van atoomwa
pens. 

1. Werkgelegenbeid in Twente 
Het argument dat de ultracentrifuge 
fabriek bijdraagt tot een vermindering 
van de werkloosbeid in Twente, berust 
niet op feiten. De uitbreiding levert 
maar weinig permanente arbeidsplaat· 
sen op. Voor hetzelfde bedrag dat de re
gering nu in de ultracentrifuge wil inves
teren, zou veel meer werkgelegenbeid 
geschapen kunnen worden, in zinvolle 
sektoren. In de ene!Jiesektor valt te 
denken aan investenngen als: de pro
duktie van apparatuur voor stads- en 
wijk verwarmingsinstallaties; van warm· 
tepompen voor woningen, fiats en be
drijfsgebouwen; aan de ontwikkeling en 
de produktie van technologie en appa
ratuur t.b.v. de toepassing van zonne
en windenergie; de ontwikkeling van 
moderne exploratietechnieken en pro
duktie van apparatuur voor de winning 
van steenkool alsmede de produktie van 
nieuwe technologieën voor de toepas
sing in de steenkoolindustrie voor de 
z.g. T otal Energy installaties en warmte
terugwinningssystemen. Oe Twentse 
machinefabrieken leveren hiervoor een 
goede basis. 

3. Uitbreiding op aandrang van 
West-Duitsland 
Op uitbreiding van de UCN wordt zeer 
sterk aangedrongen door West· 
Duitsland. Het heeft een deel van het 
verrijkt uranium nodiJ voor de export· 
order aan Brazilië, voor levering van 
de komplete nukleaire cyclus: 8 atoom
centrales, een brandstofstavenfabriek. 
verrijkt uranium, een verrijkinp· en 
een opwerkingsfabriek. Brazilië kan 
dan beschikken over beide gevoelige 
technologieën: verrijking en opwerking, 
waardoor de stap naar een eigen atoom
bewapening wel zeer klein is geworden. 
Volgens dit kontrakt krijgt West· 
Duitsland toegang tot natuurlijk ura
nium van Brazilië, waarmee het zijn ei
sen atoomenergieprogramma veilil kan 
stellen. 

4. Brullil: militaire diktatuur 
Brazilië wordt beheerst door een mili
taire diktatuur die zich schuldig maakt 
aan een voortdurende schending van de 

mensenrechten. Brazilië streeft naar he· 
aemonie in Latijns Amerika en voert 
een wapenwedloop met Argentinië. In 
dat kader zou een eigen atoombewape
nins goed passen. Verschillende Brazi. 
liaanse regeringswoordvoerders hebben 
verklaard dat een eiacn atoombewapc
nina onontbeerlijk is. 
De anelle ekonomische lfOCi ill BraziiU 
is ten kostegegaan van de armen. Ter
wijl het BNP in de afaelopen tien jaar 
met t 250 'lil &roeide, zijn de reële lonen 
van de mensen met ong. 50 'lil gedaald. 
Een kapitaalsintensieve technologie als 
atoomenergie zal de schuld van Brazilië 
nog verder opdrijven, waardoor de si· 
tuatie van de armen nog verder zal ver
slechteren. Bovendien beeft Brazilië de 
beschikking over o.a. grote hoeveelhe· 
den witte steenkool. 

5. Het Non Proliferatieverdrag 
Braziliè heeft het non proliferatiever· 
drag (NPV) dat de aangesloten landen 
verplicht geen atoomwapens te maken, 
niet ondertekend. Overigens biedt ook 
dit verdr ies tegen 
de verspr ns. Er is 
slechts kontrole achteraf e onder· 
tekenaar kan het verdrag met een ter· 
mijn van drie maanden opzeggen. Oe 
kontrole gebeurt door het internatio
nale atoombureau (IAEA), maar deze 
kontrole is niet meer dan een vaststel· 
ling achteraf dat er splijtbaar materiaal 
verdwenen is. Sankties kan de IAEA 
niet opleggen. 

6. Snel groeiende atoommarkt in 
de derde wereld 
Oe ultracentrifugefabriek in Almelo is 
niet alleen gericht op Brazilië en de bc· 
hoefte aan verrijkt uranium in West· 
Duitsland, Nederland en Groot 8 rittan· 
nië maar, als onderdeel van de vcrkoop 
van reaktorcn door de West-Duitse in· 
dustrie, ook op de wereldmarkt. Het 
aantal mogeliJke kopers neemt snel toe, 
ook onder de diktaluren in Afrika, Azië 
en Latijns Amerika; Iran, Indonesië, 
Zuid Afrika, de Filippijnen en verschil· 
lende andere landen. Twee faittoren 
spelen een rol: in de eerste plaats ont• 
staat er door &roeiende protesten in de 
geïndustrialiseerde landen toenemende 
onzekerbeid over de toekomst van de 
atoomenergie daar. In de arme landen 
zijn het met name de diklaturen die nog 
bereid zijn de grote financiële offers te 
brengen die voor een atoomenergiepro
gramma noodzakelijk zijn. Doordat vei· 
ligheidsmaatregelcn priJsverhogend 
werken is de kans dat in deze landen 
minder streng de hand wordt gehouden 
aan veiligheidseisen reeël. Daardoor 
lopen de bevolking, de wereldvrede en 
bet milieu direkt gevaar. 
De invoering van deze kapitaalsinten-, 
sieve en technisch hoog ontwikkelde 
vorm van energieopwekking is zeker 
niet in het belang van de bevolking in de 
ontwikkelinplanden en zal de afhanke· 
lijkbeid van de geïndustrialiseerde Jan· 
den alleen vergroten. Het afzetgebied in 
de industriële wereld is waarschijnlijk 
aanzienlijk kleiner dan ingeschat. Van-

daar dat de afzet van de UCN in Almelo 
uiteindelijk in toenemende mate in de 
derde wereld terecht moet komen wil 
men de opgezette fabriek niet stil hoe· 
ven leggen. 

7. West-Duitsland als 
atoommacht! 
In West-Europa bestaat hct11evaardat 
na Groot Brittannië en Frankrijk nu 
ook West-Duitsland de beschikking 
krijgt over atoomwapens. Hoewel 
West-Duitsland op eigen grondaebied 
geen atoomwapens mag produceren 
krijgt het de beschikkina over de mid
delen die het mogelijk maken in korte 
tijd een atoommacht op te bouwen. Een 
aantal West-Duitse politici heeft her
haaldelijk veridaani atoombewapening 
na te stre•en. Daartoe zullen enerzijds 
de nauwe nukleaire samenwerking met 
de landen die het NPV niet hebben on· 
dertekend. zoals Brazilië en Zuid· 
Afnka. en anderzijds de opbouw van 
een eigen atoomenergie-industrie, kun· 
nen bijdragen. Vaak wordt gesteld dat 
Nederland in Urcnco moet blijven om 
invloed uitte oefenen op de West· 
Duitse exportpolitiek en, via de Nuclear 
Suppliers Club, op de wereldpolitiek. 
V oor alsnog zijn de resultaten van de in· 
spanningen op dit terrein minimaal en 
er zijn geen aanwijzingen dat dit in de 
toekomst wezenliJk anders zal worden. 

8. Radio-aktief afval en de kans 
op ongelukken 
Uitbreiding van de ultracentrifuge
fabriek is een sterke stimulans voor de 
ontwikkeling van atoomenergie in Ne
derland, West-Duitsland en Groot Brit· 
tannië. Voor het probleem van radioak
tief afval is geen oplossing gevonden die 
de veiligheid garandeert voor mens en 
milieu gedurende de tienduizenden ja· 
ren dat dit afval gevaarlijk blijft. Er 
wordt bovendien gesteld dat de kans op 
ongelukken met atoomcentrales. tran
sport en afvalverwerking klein is. maar 
de gevolgen zijn mogelijk onvoorsteJ. 
baar groot. Naast het gevaar van ver· 
dere verspreiding van atoomwapens zijn 
deze risiko's een beiangrijk argument 
tegen de invoering van atoomenergie. 

9. Mogelijke aantasting 
demokratiscbe vrijheid 
Door de invoering van atoomenergie 
wordt de bevolking voortdurend bloot
gesteld aan de risiko·s van diefstal en 
misbruik van splijtstof of sabotage van 
atoomcentrales. Daarom is er een abso· 
Jute beveiliging. bewaking en kontrole 
nodig van mensen. transporten en in
stallaties. Hierdoor zou een klimaat 
kunnen ontstaan dat negatieve kon· 
sckwenties heeft voor de burgerlijke 
vrijheden van mensen en groepen in de 
samenleving. 

10. Mogelijkbeden voor geringer 
gebruik en nieuwe energiebronnen 
Het wordt steeds duidelijker dat het 



mogelijk is te voorzien in <Ie energiebe· 
hoel'te op middellanse termijn door op
lossingen die verspilling te11engaan. Ook 
zi)n er verschillende technteken om 
nteuwe energiebronnen te benutten. 
Deze besparingen en alternatieven zou· 
den door een gerichte politiek sterk ge· 
stimuleerd moeten worden. 

11. Onderzoek en energiebeleid 
tot nu toe eenzijdia gerleht op 
at-energie 
Tot nu toe is atoomenergie eenzijdig ge
stimuleerd door steun aan bedrijven en 
wetenschappelijk onderzoek. Altema· 
tieven zijn onvoldoende onderzocht. 
Gezien de enorme hoeveelheid geld die 
door overheid en bedrijven reeds gesto-
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ken zijn in de ontwikkeling van atoom· 
enerpe, bestaat er grote druk om 
atoomenergie op grote schaal verder in 
te voeren. Een verdere ontwikkeling 
van atoomenergie legt beslag op een zo 
grote hoeveelheid kapitaal dat daarmee 
de weg naar een nieuwe energiepolitiek 
wordt acblokkeerd. 
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BIJLAGE 9 - ONDERTEKENAARS VAN HET ALMELO-MANIFEST 

- Aktiecentrum Sjaloom 
- Aktie Strohalm 
- Algemene Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie 
- Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) 
- Anti-Apartheidsbeweging Nederland 
- ARJOS 
- Beweging Arbeiders Zelfbeheer 
- Bond van Wetenschappelijke Arbeiders 
- Bond voor Dienstplichtigen 
- Boycot Outspan Aktie 
- Brazilië Komitee 
- Chili Komitee Nederland 
- Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid 
- Christenen voor het Socialisme 
- CLAT-Nederland 
- Centrum Ontwikkelingssamenwerking Nijmegen 
- Communistische Partij Nederland 
- Federatie van Vormingscentra 
- Filippijnengroep Nederland 
- FJG-jongeren in de PvdA 
- Haarlemse Aktiegroep voor Internationale Samenwerking 
- HBO-contactgroep Amsterdam 
- Internationale Kommunisten Bond 
- International Fellowship of Reconciliation 
- Industriebond NVV (adhesie) 
- Kerk en Vrede 
- De Kleine Aarde 
- Komitee Zuidelijk Afrika 
- KWJ-beweging van werkende jongeren 
- Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk, contactgroep kosmopolitie-

ke vorming 
- Landelijke Hervormde Jeugdraad 
- Landelijk Energie Komitee (LEK) 
- Landelijk Initiatief Komitee tegen de uitbreiding van u.c. (LIK) 
- Landelijk Overleg Grondraden 



99 

- Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 
- LOSSA 
- Medisch Juridisch Comitê Politieke Gevangenen 
- Nederlandse Christen Studenten Vereniging 
- Nederlandse Missieraad, Commissie Buitenland 
- Nederlands Komitee Iran 
- NIVON 
- Palestina Komitee 
- Pax Christi 
- PPR 
- PSP 
- PSP-jongeren 
- PvdA 
- Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen 
- Socialistiese Partij (SP) 
- Stroomgroep Stop Kernenergie 
- Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers 
- Vereniging Dienstweigeraars 
- Vereniging Milieudefensie 
- Vereniging van Dienstplichtige Militairen 
- X min V Beweging 
- Zwaarden of Ploegijzers 
- regionale en lokale energiecomités 
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