
Nederlandse Samenvatting 

van het proefschrift getiteld:

'Perceptions of Responsibility: Urenco and the Troika's Commercial and Nonproliferation

Policies in Theoretical and Historical Perspective – A Narrative of Policy and Practice in the

Evolving Nuclear Nonproliferation Regime and Nuclear Exports Landscape.'

'Percepties van Verantwoordelijkheid: Urenco en de Trojka's Commerciële en Non-proliferatie Beleid

in Theoretisch en Historisch Perspectief – Een verhaal van beleid en praktijk in het zich ontwikkelende

nucleaire non-proliferatie regime en nucleaire export landschap.'

In de jaren zestig namen drie van de kleinere Westerse Alliantie-partners het voortouw in de 

ontwikkeling van technologie voor uraniumverrijking door de gascentrifugetechnologie tot 

commerciële volwassenheid te brengen. Dit was een directe uitdaging van de Amerikaanse hegemonie 

op het gebied van nucleaire brandstofproductie in het Westen en bracht zowel veiligheids als 

commerciële implicaties met zich mee. Hoe deze uitdaging en bijbehorende implicaties werden 

beantwoordt door de Verenigde Staten en hoe de Britse, West-Duitse en Nederlandse bondgenoten en 

concurrenten de verantwoordelijkheden rond de exploitatie van de gas-centrifuge methode 

organiseerden in een snel veranderende internationale omgeving, voornamelijk verteld vanuit het 

Nederlandse perspectief, is het onderwerp van dit proefschrift.

Dit is een verhaal van een kleine alliantiepartner dat een internationale rol van betekenis wilde spelen 

op economisch en politiek terein temidden van de spanningen en controverses die speelden binnen de 

alliantie ten tijde van de Koude Oorlog-supermacht rivaliteit in de jaren 1960 tot 1980. Het is een 

geschiedenis van de Nederlandse nucleaire technologieontwikkeling en het bijbehorende nucleaire non-

proliferatiebeleid. Dit verhaal leidt ons van de vroege internationale samenwerkingen in de nucleaire 

sector die Nederland aanging naar de zoektocht naar een geschikte hoogtechnologische industrie, de 

keuze voor gascentrifuge technologie, en de verkenning van een samenwerking in Europees verband 

die haar strategische energieveiligheidsdoelen zou dienen. Daarnaast wordt de bredere geschiedenis 

van de gascentrifuge technologie ontwikkeling gepresenteerd, als ook het beleid van de internationale 

classificatie ervan, waarin de Verenigde Staten een leidende en controversiële rol speelden. 

Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (de 'Trojka') volhardden in hun streven naar een 

samenwerking en onderhandelden uiteindelijk het Verdrag van Almelo uit om Urenco te vormen: het 

Uranium Enrichment Company. De oprichting van Urenco en de commerciële expansie buiten de 

verdragslanden die volgde vanaf het midden van de jaren zeventig bracht de verantwoordelijkheid met 

zich mee om de tri-nationale economische belangen in evenwicht te brengen met de non-

proliferatienormen in het opkomende en evoluerende nucleaire non-proliferatie regime. Aleen na 

aanzienlijke binnenlandse politieke controverse en hoogoplopende conflicten tussen de partners, die 

soms zo escaleerden dat ze de samenwerking zelf leken te bedreigen, konden deze belangen met elkaar 

in balans worden gebracht. Het aanpakken van deze politieke en economische uitdaging gebeurde 

voornamelijk binnen het daarvoor opgerichte multinationale besluitvorming orgaan, de Gemengde 

Commissie van de Trojka. Nooit eerder gepubliceerde primaire bronnen uit de geclassificeerde 

archieven van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, als ook andere primaire en 

secundaire bronnen, staan dit proefschrift toe een eerste uitgebreide reconstructie van het Nederlandse 
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perspectief van die discussies in de Gemengde Commissie in de jaren zeventig en vroege jaren tachtig 

van de vorige eeuw te geven.

Om dit verhaal theoretisch te onderbouwen gebruikt deze studie een combinatie van inzichten uit

de theorie van de Internationale Betrekkingen, politieke wetenschappen en filosofie, en sociologische 

theorie om een perspectief op internationale praktijken ('practices') en normen te bieden, en te 

beschrijven hoe deze zich verhouden tot en onderdeel zijn van de dynamiek van internationale regimes.

Traditionele Internationale Betrekkingen theorie schiet tekort als men overtuigend de interactie van 

actoren in internationale regimes, zoals gesitueerd in de internationale praktijk, probeert te verklaren. 

Dit komt omdat de epistemologische grondslagen en ontologische middelen die het tot de beschikking 

heeft niet toe staan de inter-subjectieve aard van regimes mee te nemen. De erkenning van het 

constitutieve karakter van internationale actoren als sociale actoren is hierin cruciaal; deze moet 

betrokken worden in elke  analyse van beleidskeuzes, omdat hun acties overduidelijk normatief zijn: ze

houden zich aan en betwisten normen, treden op als normondernemers en beoordelen de status van 

zichzelf en anderen in de internationale samenleving op basis van gemaakte ethische keuzes. Deze 

referentiële interactie is met name zichtbaar in internationale regimes zoals gesitueerd in de 

internationale praktijk. In dit proefschrift worden inzichten uit de Kritische Theorie, post-

positivistische regime-theorie, internationale praktijktheorie, structuratietheorie en sociale filosofie 

gebruikt om een model de presenteren dat kan inspelen op de normdynamiek die we daarin zien. 

Het resulterende theoretische kader voorspelt dat deelnemers aan internationale praktijken en 

geïnstitutionaliseerde gebieden van de internationale praktijk, zoals het nucleaire non-

proliferatieregime, elkaars acties beoordelen en handelen op basis van de ethische reputatie van andere 

staten en internationale organisaties. Het onderzoek en de resulterende case study in dit proefschrift 

bevestigen dit en daarmee het bestaan van de praktijken die de grondslag zijn van de internationale 

samenleving en, door de regels en normen die de interne dynamiek ervan vormen, onderliggend zijn 

aan het gedrag van staten. Daarnaast bevestigen de bevindingen het bestaan van het nucleair non-

proliferatieregime als een geïnstitutionaliseerd gebied van ongevestigde praktijk ('an institutionalized 

area of unsettled practice'), in overeenstemming met de aangepaste definitie van internationale regimes 

die dit proefschrift voorstelt.

De case study laat zien dat het commerciële beleid van Trojka afgewogen werd tussen binnenlandse en 

internationale politieke en economische overwegingen en de normatieve verplichtingen die Nederland 

en de andere Trojka-partners maakten in de context van het zich ontwikkelende nucleaire non-

proliferatieregime. Dit gebeurde tegen de historische achtergrond van een wereldmarkt waarin tijdens 

de zeventiger en tachtiger jaren de tweede generatie van nucleaire exporteurs hevig moest concurreren 

om voet aan de grond te krijgen. Hierin hield de Trojka, zij het soms na intens intern debat maar 

uiteindelijk geïnstitutionaliseerd in haar 'interim' exportbeleid, zich aan haar eigen 

verantwoordelijkheid en was regelmatig bereid om af te zien van economische gewin om een 

normatieve norm te handhaven waar (nog) niet alle concurrende staatsbedrijven zich aan gebonden 

voelden. Daarbij maakte het materiële kosten omwille van versterking van het non-proliferatieregime 

en het vestigen van de reputatie van Urenco als een verantwoordelijke leverancier, en de reputaties van 

de Trojka partners als staten die hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de internationale 

samenleving op de middellange en lange termijn serieus namen.

De rol van Nederland in de Trojka was duidelijk die van een normondernemer, omdat haar ambtenaren 
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zich consequent inzetten om de status-quo te bewegen naar een meer verantwoord evenwicht tussen 

economisch beleid en non-proliferatiebelangen. Onder druk van een (soms overmatig) betrokken 

Parlement werd prioriteit gegeven aan non-proliferatie-idealen boven economie en, onder dwang van 

het non-proliferatie beleid van en gemaakte afspraken door vorige regeringen, namen Nederlandse 

ambtenaren substantiële risico's in hun pogingen om het vorm te geven Trojka non-proliferatiebeleid 

naar hun hand te zetten. Tegen het einde van de jaren zeventig werden deze inspanningen, 

samenvallend met en ondersteund door sterk non-proliferatie normondernemerschap van de de 

Amerikaanse Carter-regering, beloond toen de andere Trojka-partners de veranderingen in het 

normatieve landschap onderkenden. Als gevolg daarvan werden de besprekingen in de Gemengde 

Commissie over potentiele klanten minder omstreden. Toen die norm in het begin van de jaren tachtig 

verzwakte, mede omdat de Amerikaanse Reagan-regering afzag van het handhaven van een strikte 

nucleair export beleid, had het exportbeleid van de Trojka inmiddels vorm gekregen. In een markt 

waarin  concurrenten wederom gevoelige nucleaire technologieën aanboden om potentiële klanten over

de streep te trekken, weerstonden de partners de economie druk om het Amerikaanse compromis te 

volgen.

De norm van non-proliferatie en haar toegenomen kracht werden vooral zichtbaar in de strijd die zich 

voordeed (en de compromissen die volgden) waneer gepoogd werd sterkere export-normen en 

versterking van het nucleaire waarborgen-systeem te institutionaliseren in het nucleaire non-

proliferatieregime. Het historische narratief van deze studie biedt een duidelijk beeld van die 

institutionalisering en hoe het gevolgen had voor opeenvolgende beoordelingen van potentiële Urenco-

klanten voor verrijkingsdiensten in Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Japan, Israël, Libië, Irak, Spanje, 

Iran, Joegoslavië, Egypte, Indonesië, India, Taiwan, Mexico en China. Het laat daarnaast zien hoe het 

bewustzijn en de perceptie van deze normen bij de Nederlandse en andere Trojka-functionarissen 

evolueerden en zich weerspiegeld zag in hun besluitvorming en beleid. 

De voordelen en risico's van handhaving van verantwoordelijke normen in nucleaire export blijkt uit 

bovengenoemde landen-studies. Na het nemen van grote commerciële risico's door de onderhandeling 

over nucleaire waarborgen met Brazilië op de spits te drijven wist de Nederlandse partner vergaande 

concessies van dit niet-NPV-lid krijgen, en vervolgens werd dit land gecoöpteerd om internationaal te 

pleiten voor een verantwoord nucleair waarborgenbeleid. Het voordeel van internationale reputatie 

management werd duidelijk in de onderhandeling met Australië, toen demarches op hoog politiek 

niveau de aandacht konden vestigen op de geloofwaardigheid van de Trojka als een leverancier met een

hoog verantwoordelijkheidsgevoel en een uitstekende staat van dienst op het gebied van non-

proliferatie. De voorzienigheid van haar beleid bleek nogmaals toen de Trojka de export van Urenco's 

centrifugetechnologie naar het Joegoslavische kernwapenprogramma vermeed. Zo ook was de 

voorzichtheid waarmee de Trojka-partners exportavonturen in Irak, Libië, Israël en Taiwan wisten te 

vermijden, in een tijd waarin er nog veel onduidelijkheid bestond over de aard van nucleaire ambities 

van die staten, illustratief voor de succes van het beleid op de lange termijn. Sommige potentiële 

contracten lijken hierdoor verloren te zijn, zoals in India en Japan, maar het blijft onduidelijk of in deze

gevallen de commerciële belangen van Urenco het slachtoffer werden van het strikte beleid van de 

Troika en / of van strategische concurrentie.

In dezelfde periode waren er tijdens de onderhandelingen over nucleaire waarborgen bij gascentrifuge 

verrijkingsfabrieken meningsverschillen over een gemeenschappelijk Trojka-standpunt. Ook hier waren

Nederlandse functionarissen bereid materiële kosten en de blootstelling van commercieel gevoelige 

informatie te riskeren om non-proliferatienormen te versterken. Het zeer technische en gespecialiseerde
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karakter van deze discussies in SAGSI, INFCE en vooral de HSP, waaraan de Trojka deel nam en 

welke heftige interne debatten tot gevolg had, heeft geholpen uiteindelijk een meer intrusive 

internationale norm, die beperkte inspecties van de cascadehallen toestaat, vast te stellen. De 

verschillende standpunten in de Gemengde Commissie hierover en over exportkwesties waren 

normatief; ze argumenteerden met betrekking tot bestaande of opkomende normen, in het bijzonder 

tussen de norm van soevereiniteit (nationale belangen zoals energieveiligheid en het bredere nationale 

economische belang) en de norm van nucleaire non-proliferatie en de daaruit voorkomende collectieve 

veiligheidsvoordelen.
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