
Uraniumroof in Namibië

British Nuclear Fuels (BNFL)

!
Group of Utilities

de vestiging van de huidige Rössingmijn
in Namibië. In 1971 trok Urangesell
schaft zich terug. De Westduitse over·
heid weigerde nog langer het grootste
deel van de onderzoekskosten voor haar
rekening te nemen. De Westduitse
overheid was bang voor een binnenlandse
politieke storm.
De inspanningen van Urangesellschaft
waren echter niet tevergeefs. In ruil voor
de bewezen diensten kreeg ze een optie
op tien procent van het uranium dat
door de Rössingmijn geproduceerd zou
worden. Daar VEBA het uranium voor
haar dochterondernemingen Preussen·
elektra en NWK via Urangesellschaft be
trekt, lag het voor de hand dat de kern·
centrales van deze dochters gevoed zou·
den worden met uranium uit Namibië.
VEBA heeft dit in een brief van 20 sep-
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URENCO

RÖSSINGMIJN

Urangrllschaft

VEBA (Preussenelektral NKW)

door Ruurd Huisman

Veba is West-Duitslands grootste multi·
national. Zij beweegt zich op het terrein
van elektriciteit, chemie, mineralen, olie,
enzovoort. De elektriciteitsvoorziening
ligt in handen van twee dochteronderne
mingen: Preussenelektra en Nordwest
deutsche Kraftwerke (NWK). Naast
steenkoolcentrales bezitten deze dochter·
ondernemingen ook kerncentrales.
VEBA bezit éénderde van de aandelen
van de Westduitse onderneming Uran
gesellschaft. Urangesellschaft heeft tussen
1968 en 1971 samen met de Britse Rio
Tinto Zinc onderzoekswerk verricht voor

moeilijkheden aan de Rössingmijn zijn
de uraniumleveringen pas in jat;luari 1978
begonnen.
In '71 werd het contracr overgeheveld naar
Brirish Nudear Fuels, dat in dat jaar werd
opgericht. Groot-Brittannië bezit twee
typen kerncenttales, het Magnox -type en
het Advanced Gas-cooled Reactor (AGR)
type. Een Magnox-kerncentrale wordt ge·
voed met natuurlijk uranium; een AGR
kerncentrale met verrijkt uranium. Alle
Magnox- en AGR·kerncentrales vallen
onder verantwoordelijkheid van regionale
elektriciteitsbedtijven, op twee Magnox
kerncentrales van British Nudear Fuels
(BNFL) na. Deze regionale elektriciteits
bedtijven worden ook wel als 'Group of
Utilities' aangeduid. Zij betrekken het
uranium van BNFL, die voor Groot-Brit
tannië als een soort groothandelaar op
treedt.
De 'Group of Utilities' heeft volgens het
Non Proliferation Factbook enorme
contraeren met Urenco afgesloten. Dit
betekent dat Urenco vanaf 1980 voor
alle AGR-kerncentrales zal verrijken. Op
deze manier verrijkt Urenco voor de
Group of Utilities Namibisch uranium.

Urenco heeft tegenover de schrijver van
dit artikel de lijst van ERDA als juist om
schreven. Een onderzoek naar de op
drachtgevers van Urenco bracht aan het
licht dat twee van hen, de Britse 'Group
of UtiJities' en her Westduitse VEBA, na
1980 Namibisch uranium door Urenco
zullen laten verrijken. Urenco verdient
hiermee aan gestolen goed, dat onder
het Zuidafrikaanse bezerringsregime uit
de grond is gehaald ten koste van de
zwarte bevolking van Namibië. Ze is een
radertje binnen het systeem, dat de
zwarte bevolking van Namibië onder
drukt.

Urenco

NEDERLANDSE BETROKKENHEID

In 1970 werd bekend dat het Britse
aroombureau een contract met de Britse
mijnbouwgigant Rio Tinto Zinc had af
gesloten. Het contract omvatte de
levering van maar liefst 7600 ton
utaniumoxide uit de Rössingmijn in
Namibië tussen 1976 en 1982. Waar
schijnlijk zal dit contract twee jaar
worden opgeschoven. Wegens technische

Urenco vertegenwoordigt een samenwer
kingsverband tussen het Britse staatsbe
drijf British Nuclear Fuels (BNFL) , het
Westduitse particuliere bedrijf Uranit en
het Nederlandse sraatsbedtijfUltra Centri
fuge Nederland (VCN). Urenco bezit
twee verrijkingsfabrieken op basis van het
ultra-centrifuge-procédé. British Nudçar
Fuels (BNFL) beheert een verrijkingsfa
briek op Brits grondgebied in Capenhurst
en Uranit en UNC hebben samen een ver
rijkingsfabriek op Nederlands grondge
bied in Almelo.
Het is de algemene regel, dat cantracten
van Britse elektriciteitsbedrijven naar
Capenhurst gaan en Nederlandse en
Westduitse contracten naar Almelo.
Urenco is weinig scheutig met informa
tie. Ze gedtraagt zich als een echte NV.
Bepaalde zaken zijn al gauw bedrijfsge
heim, zoals wie haar contracteurs zijn.
Ondetzoekets tastten hierover tot voor
kort in het duister. Totdat het Non Pro
liferation Factbook 1977 voor enkele
commissies van de Amerikaanse Senaat
niet zo lang geleden het licht zag. In het
Non Proliferation Factbook was een lijst
opgenomen met Urenco-contracteurs
voor de jaren tachtig, wahneer Urenco tot
een commerciële verrijkingsfabriek zal
zijn uitgegroeid. Deze lijst was opgesteld
door het Amerikaanse overheidsbureau
voor energieonderzoek en ontwikkeling
ERDA (Energy Research and Develop
ment Administration).



Naar aanleiding van het congres in Bonn over nucleaire samenwerking met
Zuid·Afrika en de onthullingen over de verwerking van Namibisch uranium in
Almelo hebben de Anti.Apartheidsbeweging Nederland, de Boycot Omspan
Aktie, het Komitee Zuidelijk Afrika en de Werkgtoep Kairos een gezamenlijke
open brief gezonden aan de Nederlandse regering en het parlement. In hun brief
eisen de vier organisaties:

* 5. De Nederlandse regering moet verhinderen, dat verrijking van uranium uit
Zuid·Afrika door Urenco in Almelo zal plaatsvinden.

* 6. Nederland dient de verwerking van uranium uit Namibië door Urenco in
Almelo onmogelijk te maken doot:
- binnen Urenco re ijveren voor een wijziging in het verdrag van Almelo in die
zin. dat Urenco opdrachten van elektriciteitsbedrijven op het grondgebied van de
drie samenwerkende partners kan weigeren, die in strijd handelen met
internationale economische sancties en verplichtingen (zoals Decreet no. 1).
- er binnen Euratom voor te ijveren, dat alle contracten met betrekking tot
Namibisch uranium in de toekomst worden afgekeurd en de huidige contracten
worden afgebroken.
- in afwachting van de beslissingen binnen Urenco en EuralOm, en bij negatieve
beslissingen van zowel Urenco als Euratom, het uranium uit Namibië dat ons land
binnenkomt. in beslag te nemen.

* 1. De Nederlandse regering dient bij de Westduitse regering protest aan te
tekenen tegen de betrokkenheid van Westduitse ondernemingen en de Westduitse
regering bij de opbouw van Zuid·Afrika tot atoommacht en bij de winning en
verwerking van uraniumerts in Zuid·Afrika en Namibië.

* 2. Ook tegenover de regeringen van de Verenigde Staten, Frankrijk en
Engeland dient de Nederlandse regering haar afkeuring uit te spreken over hun
betrekkingen op het gebied van de kernenergie met Zuid·Afrika.

* 3. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en in andere
internationale organen dienen de Nederlandse vertegenwoordigers voor resoluties
te stemmen, die alle (ook civiele) nucleaire samenwerking met Zuid·Afrika
verbieden, of deze resoluties zelf in te dienen.

* 4. Aan de bezoeken van kernenergiegeleerden uit Zuid·Afrika aan Nederland
dient een eind te komen, evenals aan bezoeken van Nederlandse nucleaire experts
aan Zuid·Afrika.
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tember 1978 bevesrigd 'Kemcentr<1les in
beheer "<111 Preussene!ektra ell NIVK beo
frekk"l1 hUll uranium van l'erschi//ende
ura11iumprovinç;es in Afrika, V11/. Zuid·
AfrikiJ, ZUld.West·Afnka e11 Niger.' Dit
geldt ook voor de tachtiger jaren, aldus
VEBA in een andere brief, van 3 novem·
ber 1978.
In weer een andere brief (18 oktober
1978) bevestigt VEBA, wat "''I: middels
her Non Proliferation Factbook al wisren ;
'Dat Preussenelektra/NW'K voor de in
bednj! en in aanbouw zijnde kemcentra·
les (Stade, Würgassen, Brunsbüffe!,
Unfe1Weser, Kromme!, Brokdoif en
Groh11de) vemikingsco11fracfen heeft af
geslofen mef de VS, Rusland e11 Urenco.
Theoretisch is het mogelijk dat het
Namibische uranium door de VS enlof
Rusland wordt verrijkt. Praktisch niet.
Het Non Proliferation Factbook meldt
vanaf 1981 twee contracten van Preussen·
elektra en NWK met Urenco. Het is echo
ter niet onwaarschijnlijk dat hieraan
sinds 1977 een aantal contracten is toege·
voegd. VEBA onderhoudt nauwe banden
met de Duitse partner van Urenco,
Uranit. Ook is het niet onwaarschijn·
lijk dat Urenco op het ogenblik al
Namibisch uranium voor VEBA's doch·
ters Preussenelekua/NKW verrijkt. Het

Non Proliferation Factbook bevat alleen
gegevens vanaf 1980.
Zelfs wanneer er op het ogenblik door
Urenco niet voor kerncentrales van
Preussenelektra en NWK wordt verrijkt,
blijft de vraag waar dan het hexafluoride
blijfr dat noch door de VS noch door
Rusland wordt verrijkt. Hexafluoride
heeft de eigenschap dat het onder beo
paalde voorwaarden, waaraan gemakke.
lijk is te voldoen, onbeperkt houdbaar is.
Gewoonlijk worden de partijen hexa·
fluoride voor toekomstige verrijkingscon.
[lacten bij de verrijkinsfabrieken opge·
slagen. Ook op her Urenco·terrein liggen
dergelijke partijen. Ook partijen Namibi.
sche hexafluoride voor VEBA?

Euratom
Euratom is het atoombureau van de
E~ropese Gemeenschap. Dit agentschap
dIent volgens het 'Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie'alle uraniumcontracren die
elektriciteitsbedrijven van de lid·staten
sluiten, goed te keuren. Zo heeft het
Voo~zieningsagentschap ook zijn goed.
keunng gehecht aan de contracten die de
levering van uranium uit Namibië beo
troffen.
Nederland is - als lid van Euratom 
medeverantwoordelijk voor de goedkeu·

ring van deze contracten. Het heeft zich
binnen Euratom nooit tegen deze con·
cracten verzet.
In 1971 bevestigde het Internationale
Gerechtshof in Den Haag dat Namibië
sinds 1966 onwettig door Zuid·Afrika
wordt bezet gehouden en dat dit land
geen bevoegdheid heeft het bestuur over
Namibië uit te oefenen. Het Inter.
nationale Gerechtshof adviseerde alle sta·
ten de banden met het onwettige bestuur
van Namibië te verbreken. In 1974
publiceerde de VN·Raad voor Namibië.
die het bestuur over Namibië sinds 1966
namens de VN uitoefent, het Decreet No.
1 ter bescherming van de natuurlijke rijk.
dommen van Namibië. Elke exploitatie,
export en verwerking zonder toestemming
van de VN·Raad voor Namibië werd daarin
verboden. Dit decreet werd door de Alge.
mene Vergadering bekrachtigd.
Adviezen van het Internationale Ge·
rechtshof en besluiten van de Algemene
Vergadering van de VN hebben geen
bindend karakter voor de lidstaten. Dat
is alleen aan besluiten van de Veilig.
heidsraad voorbehouden. In dit geval
heeft Nederland echter het Decreet No. I,
evenals het advies van het Internationale
Gerechtshof in 1971, vrijwillig aanvaard.
De Nederlandse regering weigert echter
hieruit consequenties te trekken. Ze stelt
zich op het standpunt, dat het op de weg
van de VN·Raad voor Namibië zelf ligt
het Decreet te effectueren. Dit betekent
dat de Raad voor Namibië een rechtszaak
in Nederland zou moeten aanspannen
om de grondstoffen, afkomstig van
Namibië, in beslag te laten nemen. Er is
een grote kans dat ze zulke rechtszaken
zou verliezen, vanwege het feit dat een
besluit van de Algemene Vergadering
van de VN juridisch niet bindend is. Dit
zou het wel zijn als de Nederlandse
regering, in het verlengde van haar er·
kenninl( van het Decreet, het Decreet
officieel in de Staatscourant zou publice
ren. Vanaf dat moment zou het opgeno·
men zijn in de Nederlandse wetgeving.

Gevolgen
De bevrijding en een werkelijke onafhan·
kelijkheid van Namibië worden gefrus.
treerd door landen die, ondanks de beo
sluiten van de VN, handel drijven met
het onwettige Zuidafrikaanse bewind
over Namibië. De contracten tussen
Westerse bedrijven en Namibië geven
een schijn van wettigheid aan het
Zuidafrikaanse bestuur. De toenemende
handel versterkt de positie van Zuid·
Afrika op de grondstoffenwereldmarkt,
waardoor de Westerse afhankelijkheid
van Zuid·Afrika voor aanvoer van grond.
stoffen steeds groter wordt.
Het is hierdoor dat de politiek van de
Westerse regeringen in de eerste plaats
gericht is op het veiligstellen van hun
economische belangen en niet op de beo
vrijding van de Namibische bevolking.


