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Actuele vragen rond kernenergie- Questions actuelles sur l'énergie nucléaire inleiding

Inleiding

De wereldwijde discussies over het energiebeleid en zijn impact op het leefmilieu doen
meer dan ooit een beroep op de verbeelding van de onderzoekers actief op dit gebied.
Kernenergie kan een belangrijke rol spelen in de tegemoetkoming aan een (steeds
grotere) vraag naar energie, op voorwaarde dat de bevolking en de investeerders
overtuigd kunnen worden dat kernenergie veilig en economisch aantrekkelijk is en geen
verborgen risico's met zich meebrengt. Het SCK'CEN ziet het als een plicht ten opzichte
van de toekomstige generaties om een bijdrage te leveren aan het algemene
energiedebat, zodat beslissingen hieromtrent niet emotioneel maar wetenschappelijk
objectief kunnen genomen worden.

Dit rapport maakt deel uit van een reeks documenten dat de actuele vragen rond
kernenergie vanuit een wetenschappelijk perspectief - doch met een kritische geest -
benadert. Een lijst van de bestaande rapporten is weergegeven op de volgende
bladzijde. De documenten werden op opgesteld als antwoord op steeds terugkomende
vragen omtrent kernenergie en behandelen zodoende de onderwerpen die vandaag
van belang zijn bij de beslissingen in verband met de toepassing van de kernenergie en
het onderzoek terzake:

• een visie over de toekomst van de kernenergie in het algemeen, met een bespreking van
economische, sociale en politieke factoren en milieuaspecten die deze toekomst kunnen
beïnvloeden;

de rol van de huidige nucleaire reactoren en hun verdere betrokkenheid in de
energievoorziening;

• de ontwikkelingen die plaats grijpen in de beheersing van de brandstofcyclus;

• een uitgebreid technologisch en economisch assessment over hybride systemen, o.a. de
door Rubbia aangegeven nieuwe nucleaire produktiewijze van energie;

• andere nieuwe nucleaire ontwikkelingen omtrent splitsingsenergie;

• de vooruitgang van de fusie-energie.
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Samenvatting

Vanaf het ontstaan van het nucleaire tijdperk werden de politieke autoriteiten
geconfronteerd met twee grote uitdagingen: ten eerste om de mensheid te behoeden
voor de verleiding o m kernenergie aan te wenden voor oorlogsdoeleinden en ten
tweede om kernenergie op een voor de mensheid verantwoorde en vooral veilige
manier te exploiteren. Ook de ontdekkers, en de wetenschappers uit het Manhat tan
Project hebben zich niet onbetuigd gelaten, mede uit schuldgevoel, om de politici te
wijzen op de gevaren van kernwapens en op de noodzaak van een controle op
wereldniveau.

De verdere verspreiding of proliferatie van die kernwapens is sinds het begin een grote
zorg geweest.
De inspanningen die hiertoe werden geleverd zijn samen te vatten in een aanta l
maatregelen: het invoeren en aanvaarden van waarborgen, het opstellen van een
aantal internationale conventies (nucleaire veiligheid, de fysische bescherming van
nucleaire materialen), het aanbandenleggen van export controles, het geven van
veiligheidsgaranties, het instellen van wapenvri je zones, de inperking van nucleaire
testen, bilaterale ontwapeningsverdragen.
Die inspanningen zijn historisch gegroeid.

Om beide vermelde uitdagingen het hoofd te bieden, leidden het Baruch-plan en de
door Eisenhower ge lanceerde "Atoms for Peace" politiek tot d e oprichting in 1956 van het
Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (International Atomic Energy Agency
IAEA). In dezelfde periode werd de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(Euratom) opgericht. Euratom en het IAEA zijn belangrijke internationale organisaties in
verband met de uitdagingen op hef geb ied van kernenergie.

Naast d e oprichting van deze internationale organisaties, werden in d e schoot van, of in
nauwe samenwerking met deze organisaties, meerdere Verdragen afgesloten, die elk
een bepaa ld facet regelen van het risico dat met de produktie van kernenergie gepaard
gaat . Zo kan men volgende aspecten onderscheiden: veiligheid (safety), bewaking
(security) en waarborgen (safeguards).
Deze brochure behandel t enkel de waarborgen-problematiek. Er wordt met andere
woorden nagegaan welke Verdragen d e vreedzame aanwending van kernenergie
beogen en welke internationale organisaties hiervoor enige bevoegdheid hebben.

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie heeft, volgens zijn Statuut, als
voornaamste doel ervoor te zorgen dat kernenergie de vrede, de gezondheid en de
welvaart in de hele wereld bevordert. In ruil voor deze promotie, zal het IAEA
daadwerkeli jk nagaan of het nucleair materiaal da t voorwerp uitmaakt van deze
bijstand, niet voor militair gebruik wordt onttrokken. Hiertoe heeft het IAEA een
waarborgensysteem ontwikkeld. Dit systeem bestaat voornamelijk uit een inventarisatie
van splijtstoffen en het uitvoeren van inspecties ter plaatse om na te gaan of de door het
land in kwestie opgegeven hoeveelheden splijtstoffen overeenstemmen met d e
werkelijkheid, door tevens gebruik te maken van insluiting en toezicht, en van
onafhankelijke metingen (zowel destructief als niet-destructief).

Het IAEA zal deze controletaak uitvoeren hetzij wanneer een bepaa ld land, zoals gezegd,
om bijstand heeft gevraagd, hetzij wanneer een land is toegetreden tot een van de
nucleaire ontwapeningsverdragen (waarvan het Non-Proliferatie Verdrag zonder twijfel
het meest bekende en universele is). Dit verschil is essentieel: wanneer een land
waarborgverpl icht ingen heeft buiten het NPV, gelden deze verplichtingen enkel voor de
splijtstoffen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst tussen het land in kwestie en
het IAEA. Goede voorbeelden hiervan zijn Israël, Indië en Pakistan die geen lid zijn, noch
van het NPV, noch van een ander nucleair ontwapeningsverdrag. Zij hebben wel een
overeenkomst met het IAEA voor de controle van individuele installaties; in tegenstelling
tot een overeenkomst afgesloten na ondertekening van het NPV, geldt de overeenkomst
met hogergenoemde landen niet voor de totaliteit van de splijtstoffen op hun
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grondgebied. Een land daarentegen dat het NPV ondertekent, dient de
waarborgcontroles op al haar splijtstoffen te aanvaarden.
De uitvoering van het NPV is rechtstreeks gekoppeld aan het IAEA; het is met andere
woorden het IAEA dat nagaat of de verschillende Verdragspartijen hun verplichtingen
nakomen.
Het NPV bepaalt dat 25 jaar na de inwerkingtreding een conferentie belegd wordt
teneinde te beslissen of het voor onbeperkte tijd van kracht zal blijven, dan wel of het
voor één of meer bepaalde perioden zal worden verlengd, en dat deze beslissing wordt
genomen door een meerderheid van de Partijen bij het Verdrag. In april-mei 1995 is aldus
een beslissing genomen inzake het voortzetten van het NPV voor onbeperkte duur.

Naast het NPV zijn nog andere Verdragen van kracht die een beperking van het aantal
kernwapens beogen, door het instellen van kernwapenvrije zones: het Verdrag van
Tlatelolco op een kernwapenvrij Latijns-Amerika, het Verdrag van Rarotonga over een
kernwapenvrije Stille Zuidzee, hef Verdrag tussen Brazilië en Argentinië inzake het
vreedzaam gebruik van kernenergie, het verdrag van Pelindaba (voor Afrika), het verdrag
van Bangkok (voor Azië). Ook binnen Europa bestaat een waarborgensysteem dat werd
ingesteld door het Verdrag van Rome (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie -
Euratom]. Al die verdragen voorzien bindingen met het IAEA.
Al deze Verdragen verplichten de ondertekenaars ervan om een overeenkomst af te
sluiten met het IAEA, dat dan zijn controlerende taak kan uitvoeren. Hoewel het NPV het
meest universele Verdrag is, dragen ook de andere Verdragen bij tot een beperking van
het aantal kernwapens op onze aardbol.

Voor de landen van de Europese Unie (EU) ligt het uitvoeren van de controles in handen
van Euratom, maar vooral het IAEA heeft terzake uitgebreide controlebevoegdheden en
verantwoordelijkheden, zowel voor EU-landen als voor andere landen met
waarborgverplichtingen.

In aanvulling bij de waarborgcontroles door internationale inspectie-organismen bestaan
er handelsbeperkingen op uitrusting met nucleaire finaliteit en op nucleair verwante
goederen. Waar in de jaren vijftig de VSA een monopolie hadden op de nucleaire markt,
was een controle op het gebruik van nucleaire leveringen relatief makkelijk te
verwezenlijken. Anderhalf decennium later echter opereerden meerdere leveranciers op
de markt, waarbij gevreesd werd dat naast de prijs, ook de aard en omvang van de
controles die met dergelijke levering gepaard gingen, een determinerende factor zou
worden, bijvoorbeeld bij commerciële transacties. Bijkomende controle drong zich
bijgevolg op. De ondertekening van het NPV werd dan ook meer en meer gebruikt als
pasmunt bij de levering van nucleair materiaal: de nucleaire exportlanden waren enkel
bereid dergelijk materiaal te leveren indien het land in kwestie bereid was het NPV en dus
verregaande waarborgcontroles te aanvaarden.
Tegelijk geeft Artikel 111.2 van hef NPV enkel een definitie van de notie "splijtbaar
materiaal" en niet van "uitrusting". Bijgevolg hebben de verschillende landen die nucleair
materiaal exporteerden beslist om hierover binnen een informeel comité duidelijkheid te
verschaffen. De werkzaamheden van dit comité - Zangger Comité genoemd naar haar
eerste voorzitter - leidden tot het opstellen van een lijst van de voor export gevoelige
materialen.

Daarnaast werd ook de zgn. Club van Londen opgericht die de verschillende nucleaire
exportstaten verenigde. Binnen de Club van Londen wordt de nationale exportpolitiek op
elkaar afgestemd. Ook binnen dit comité werd een lijst van gevoelige materialen
opgesteld.

Het proliferatie-probleem stelt zich echter niet alleen tijdens de verwerking van splijtstoffen
in een kerncentrale, maar ook tijdens het transport van splijtbaar materiaal en bij de
opslag. Gevreesd wordt namelijk dat terroristische organisaties de hand zouden leggen
op materiaal dat kan aangewend worden bij de produktie van een kernwapen, om het
aan de meest biedende te verkopen. In deze context werd het Verdrag inzake de
externe beveiliging van kernmaterialen afgesloten te New York, dat de verschillende
ondertekenaars verplicht om in hun nationale wetgeving de nodige bepalingen op te
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nemen waardoor kernmateriaal zowel tijdens transport als bij verwerking niet in verkeerde
handen kan vallen.

De laatste jaren is het waarborgenregime uitgebreid in het nieuws geweest, voornamelijk
tengevolge van de problemen met Irak en met Noord-Korea, die er blijkbaar in geslaagd
waren zich te verbergen achter de Oost-West tegenstellingen en de subtiele evenwichten
die de wereldvrede moeten garanderen. Na langdurige diplomatieke interventie en na
inspanningen vanwege het IAEA, werd voor deze landen minstens ten dele het non-
proliferatiegevaar afgewend.

Volgens de NPV definitie bestaan er vijf officiële kernwapenstaten, met andere woorden
landen die voor 1 januari 1967 een kernwapen ontwikkeld en tot ontploffing gebracht
hebben. Het gaat om China, Frankrijk, de voormalige Sovjet-Unie (nu Rusland), de
Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Naast de "officiële" kernwapenstaten bestaan er een aantal "de facto" kernwapenstaten,
landen die officieel niet over kernwapens beschikken, maar waarvan algemeen wordt
aangenomen dat zij wel degelijk atoombommen in hun bezit hebben, of in staat zijn om
binnen zeer korte tijd een kernwapen te ontplooien. Het gaat onder meer om Israël, Indië
en Pakistan. Dat dit geen fictie is, is inmiddels duidelijk gemaakt door Indië en Pakistan,
die beiden in mei 1998 een reeks ondergrondse kernproeven hebben gehouden, en aldus
de feitelijke status van kernwapenstaat hebben verworven. Tot voor kort behoorden ook
Zuid-Afrika, Argentinië en Brazilië tot deze groep, maar zij hebben hun kernwapenambities
laten varen en hebben een allesomvattende waarborgcontrole van hef IAEA aanvaard.
Ook andere landen hebben pogingen ondernomen om een kernwapenprogramma op
te zetten. We denken hier onder meer aan Zuid-Korea, Zweden, en Taiwan maar om
verschillende redenen hebben deze landen deze plannen niet doorgezet.
Informatie over probieemlanden (vanuit proliferatie oogpunt) is gegeven in de tekst.

Het Non-Proliferatie Verdrag mag dan nog een aantal leemtes vertonen, de strijd tegen
de horizontale proliferatie of de verspreiding van het aantal kernwapens over meerdere
landen kan als een relatief succes beschouwd worden. De verticale proliferatie (of het
aantal kernwapens binnen één Staat of de kwaliteitsverbetering van deze wapens) van
de verschillende kernwapenstaten is minder succesvol gebleken, maar heden ten dage is
de escalatie enigszins ingedijkt, mede door de val van de Berlijnse muur, door
economische motieven maar vooral wegens de zinloosheid van de op dergelijke schaal
doorgedreven bewapeningswedloop.

Het is niettemin van belang dat het non-proliferatieverdrag verder kan bestaan en ook na
de herzieningsconferentie van 1995 blijft het NPV de hoeksteen van het internationaal
gebeuren, en zijn belang als fundamenteel verdrag om proliferatie onder controle te
houden, kan dan ook niet genoeg onderstreept worden.
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Résumé

Dès le début de l'ère nucléaire, les autorités politiques ont été confrontées à deux grands
défis: d'abord protéger l'humanité contre la tentation d'utiliser l'énergie nucléaire à des
fins militaires; ensuite, exploiter l'énergie nucléaire de manière justifiée et surtout
sécurisante pour l'humanité. Aussi les inventeurs et les scientifiques du projet Manhattan
n'ont pas manqué, aussi par un sentiment de culpabilité, de montrer aux politiciens les
dangers d'armes nucléaires, et d'insister sur la nécessité d'un contrôle au niveau mondial.

La prolifération de ces armes nucléaires a été un grand souci dès le début. Les efforts qui
ont été livrés à ce propos, peuvent être résumés à un certain nombre de mesures:
l'instauration et l'acceptation des garanties, la mise au point d'un grand nombre de
conventions internationales (sécurité nucléaire, la protection physique des matières
nucléaires), la limitation et les contrôles sur les exportations, les garanties de sécurité,
l'établissement de zones exemptes d'armes, la limitation des tests nucléaires, des traités de
désarmement bilatéraux.
Ces efforts ont suivi une évolution historique.

Dans le but de faire face à ces deux défis, le plan Baruch et la politique "Atoms for Peace"
lancée par Eisenhower ont conduit à la création en 1956 de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique (AIEA; aussi International Atomic Energy Agency). A la même époque
fut créée la Communauté européenne de l'Energie Atomique (Euratom). L'Euratom et
I'AIEA sont les plus importantes organisations internationales de contrôle dans le domaine
de l'énergie nucléaire.

Après la création de ces organisations internationales, de nombreux traités furent signés
au sein de ces organisations ou en collaboration étroite avec celles-ci. Chacun de ces
traités règle un aspect déterminé du risque lié à la production d'énergie nucléaire. En
effet, le "risque nucléaire" est plus vaste que le risque d'accident. Grosso modo, les
aspects suivants se distinguent dans le risque nucléaire : sûreté (safety), sécurité (security)
et garanties (safeguards).
Cette brochure traite uniquement de la problématique des garanties. En d'autres termes,
on examinera les différents traités visant l'application pacifique de l'énergie nucléaire
ainsi que les organisations internationales ayant une quelconque compétence en cette
matière.

L'Agence Internationale de l'Energie Atomique a, de par son statut, comme objectif
principal de veiller à ce que la paix, la santé et le bien-être dans le monde entier soient
stimulés par l'énergie nucléaire. En échange de cette promotion, I'AIEA vérifiera
effectivement que les matières nucléaires faisant l'objet de cette assistance ne soient pas
détournées à des fins militaires. A cet effet, I'AIEA a développé un système de garanties.
Ce système consiste principalement en l'établissement d'un inventaire des combustibles
et à la réalisation d'inspections sur site afin d'examiner si les quantités de combustibles
déclarées par le pays en question correspondent à la réalité, en faisant appel au
confinement et à la surveillance, et aux mesures indépendantes (aussi bien destructives
que non-destructives).

Cette tâche de contrôle sera effectuée par I'AIEA, soit lorsqu'un certain pays a, comme
déjà dit, sollicité une assistance, soif lorsque le pays s'est affilié à un des traités de
désarmement nucléaire, dont le Traité de Non-Prolifération (TNP) est le mieux connu et le
plus universel. Cette différence est essentielle: lorsqu'un pays a des obligations en dehors
du TNP, ces obligations s'appliquent uniquement aux combustibles faisant l'objet de la
convention entre le pays en question et I'AIEA. De bons exemples sont constitués par
Israël, l'Inde et le Pakistan, qui ne sont membres ni du TNP ni de tout autre traité de
désarmement nucléaire. Ils ont bien une convention avec I'AIEA pour le contrôle
d'installations individuelles. Contrairement à une convention liée par la signature du TNP,
la convention avec les pays mentionnés ci-dessus ne s'applique pas à la totalité des
combustibles sur leur territoire. Par contre, un pays qui a signé le TNP doit accepter les
contrôles de garantie sur tous ses combustibles.

SCK«CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Proliferatierisico's

La réalisation du TNP est directement liée à I'AIEA; en d'autres mots, I'AIEA vérifie si les
différentes Parties du Traité respectent effectivement leurs obligations.
Le TNP précise que 25 ans après sa mise en appl icat ion, une conférence sera organisée
afin de décider de sa validité durant une période indéterminée ou de sa prorogation
pour une ou plusieurs périodes, et que cette décision sera prise par la majorité des Parties
présentes au Traité. Il a été déc idé en avril-mai 95 que le TNP sera poursuivi pour une
durée illimitée.

Outre le TNP, d'autres traités visent une limitation du nombre d'armes nucléaires en
instituant des zones exemptes d'armes: le Traité de Tlatelolco portant sur une Amérique
latine dénucléarisée, le Traité de Rarotonga sur l'océan Pacifique dénucléarisé, le traité
entre le Brésil et l'Argentine sur l'utilisation pacif ique de l'énergie nucléaire, le traité de
Pelindaba (pour l'Afrique), le traité de Bangkok (pour l'Asie). Il existe également au sein
de l'Euratom un système de garanties, instauré par le Traité de Rome. Une convention a
d'ailleurs été signée entre I'AIEA et l'Euratom, comme c'est le cas pour tous les pays ayant
des obligations de garanties. Tous ces traités prévoient un lien avec I'AIEA.
Tous ces traités obligent leurs signataires à conclure une convention avec I'AIEA, qui dès
lors pourra remplir sa tâche de contrôle. Bien que le TNP soit le traité le plus universel, les
autres traités contribuent également à une limitation du nombre d'armes nucléaires sur
notre g lobe.

Pour ce qui est des pays de l'Union Européenne, l'exécution des contrôles se trouve entre
les mains de l'Euratom, mais I'AIEA a des compétences et des responsabilités de contrôle
plus poussées en la matière, à la fois pour les pays de l'Union Européenne et pour les
autres pays ayant des obligations de garanties.

En complément des contrôles de garantie par des organismes d'inspection
internationaux, il existe des limitations commerciales sur les équipements à finalité
nucléaire et sur les marchandises associées au nucléaire. Dans les années cinquante, les
Etats-Unis avaient le monopole du marché nucléaire; à cet te époque, le contrôle sur les
livraisons nucléaires était relativement facile à réaliser. Toutefois, une décennie et demi
plus tard, plusieurs fournisseurs étaient actifs sur le marché donnant naissance à la crainte
qu'outre le prix, la nature et l ' importance des contrôles associés à une telle livraison
deviendraient un facteur déterminant pour ce genre de transactions commerciales. Par
conséquent, un contrôle supplémentaire s'imposait. La signature du TNP fut utilisée
comme monnaie d 'échange lors de la livraison de matières nucléaires: les pays
exportateurs nucléaires étaient uniquement disposés à livrer de telles matières si le pays
en question était prêt à accepter le TNP et par conséquent des contrôles d e garanties
très poussés.
Par ailleurs, l'article III alinéa 2 du TNP donne uniquement une définition de la notion
"matière fissile" et pas "d'équipement". Par conséquent, les différents pays exportateurs de
matières nucléaires ont déc idé de clarifier ce sujet dans un comité informel au sein de
I'AIEA. Les activités de ce comité - appelé Comité Zangger d'après son président - ont
conduit à rétablissement d'une liste de matières et matériaux sensibles à l'exportation.

En outre s'est créé le Club de Londres, réunissant les différents pays exportateurs
nucléaires. Au sein de ce club, les politiques d'exportation ont été harmonisées. Une liste
de matières et d e matériaux sensibles à l'exportation a également été établ ie au sein d e
ce comité.

Toutefois, le problème de la prolifération ne se pose pas uniquement lors du traitement
des combustibles dans une centrale nucléaire, mais également durant le transport des
matières fissiles et leur stockage. On craint notamment que des organisations terroristes ne
mettent la main sur des matières pouvant être utilisées pour la production d'une arme
nucléaire, en vue de les vendre au plus offrant. Dans ce contexte, le traité sur la
protection externe de matières nucléaires fut conclu à New York et obl igea les différents
signataires à prévoir dans leur législation nationale les dispositions nécessaires évitant que,
tant pendant le transport que lors du traitement, les mdtières nucléaires ne tombent entre
de mauvaises mains.
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Le régime des garanties a récemment été détaillé dans l'actualité, principalement à la
suite des problèmes avec l'Iraq et la Corée du Nord, qui apparemment avaient réussi à se
cacher derrière les oppositions Est-Ouest et les équilibres subtils qui doivent garantir la paix
mondiale. A l'issue d'interventions diplomatiques pénibles et grâce aux efforts consentis
par I'AIEA, le danger de prolifération a pu être détourné au moins partiellement en ce qui
concerne ces pays.

Il y a officiellement, comme définie dans le TNP, cinq pays dotés d'armes nucléaires, c'est-
à-dire ayant développé et fait exploser une arme nucléaire avant le 1e r janvier 1967. Il
s'agit d e la Chine, de la France, de l'ex-URSS (maintenant la Russie), des Etats-Unis
d'Amérique et du Royaume-Uni.

A coté des états dotés d'armes nucléaires "officiels", il y a des états dotés d'armes
nucléaires "de facto", des pays qui ne disposent pas officiellement d'armes nucléaires,
mais dont il est généralement accep té qu'ils disposent effectivement d e bombes
atomiques, ou qu'ils peuvent fabriquer une bombe atomique dans les plus brefs délais. Il
s'agit entre autres d'Israël, de l'Inde et du Pakistan. Qu'il ne s'agit pas de la fiction, est
éclairci par l'Inde et le Pakistan qui ont tenu une série de tests nucléaires souterrains en
mai 1998, et qui ont ainsi acquiert "de fait" le statut d'état doté d'armes nucléaires. Jusqu'il
y a peu, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Brésil ont appartenu à ce groupe, mais ils ont
abandonné leurs ambitions atomiques et ont accepté un contrôle global des garanties
par I'AIEA.
D'autres pays ont également essayé de mettre sur pied un programme d'armes
nucléaires. Nous pensons entre autres à la Corée du Sud, à la Suède et à Taïwan, mais,
pour différentes raisons, ces pays n'ont pas poursuivi ces plans.
L'information sur des pays problématiques (du point de vue prolifération) est donnée dans
le texte.

Bien que le Traité de Non-Prolifération présente un nombre de lacunes, la lutte contre la
prolifération horizontale ou l'augmentation du nombre de pays disposant de l'arme
nucléaire peut être considérée comme un succès relatif. La prolifération verticale (ou
l'augmentation du nombre d'armes nucléaires dans un seul état ou amélioration d e la
qualité de ces armes) dans les différents pays dotés d'armes nucléaires s'est avérée moins
fructueuse, mais de nos jours l'escalade a été endiguée, notamment par la chute du mur
de Berlin, en raison de motifs économiques, mais surtout à cause de l'inutilité d'une course
aux armements poussée à pareille échelle.

En accord avec sa prorogation de 1995, il est essentiel que le Traité de Non-Prolifération
puisse continuer à exister car le TNP reste la clé de voûte de transactions internationales à
finalité nucléaire, et son importance comme traîté fondamental pour maîtriser la
prolifération, ne peut être suffisamment soulignée.
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1 Inleiding

In de jaren dertig werd nogal wat wetenschappelijk onderzoek verricht naar de
samenstelling en de opbouw van de atoomkern. In 1939, op de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog, ontdekten Hahn en Strassman in Berlijn een eigenaardig
fenomeen bij het beschieten van uranium met neutronen, waarvoor geen onmiddellijke
verklaring bestond. Later werd dit fenomeen geïnterpreteerd als kernsplijting of fissie,
namelijk het in stukken breken van de kern onder invloed van uitwendige factoren,
waarbij in vergelijking met toen gekende energiebronnen, enorme energiehoeveelheden
vrij kwamen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd die energiebron gebruikt in de kernwapens die in
1945 werden ingezet tegen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. De eerste
kennismaking van de mensheid met het fenomeen kernenergie was dus via de militaire
toepassing. De huidige civiele toepassing heeft zich in de ogen van de publieke opinie
niet kunnen bevrijden van de destructieve uitwerking die gedemonstreerd werd in 1945.
in zijn boek "Janus" stelt Arthur Koestier dat het jaar 1945 zelfs als het begin van een
nieuwe tijdrekening kan beschouwd worden, omdat sinds die tijd de mensheid voor het
eerst in staat werd gesteld zichzelf geheel te vernietigen.

De produktie van kernenergie creëert inderdaad niet alleen het risico dat zich een
ongeval voordoet (zoals in Tsjernobyl). Het "nucleaire risico" is ruimer dan het
ongevalsrisico. Grosso modo worden in het nucleaire risico volgende aspecten
onderscheiden:
1) Veiligheid (Safety): heeft betrekking op de veiligheid van kerninstallaties en van
transport en beoogt de bescherming van de bevolking en van het milieu tegen de
gevaren voortkomend uit ioniserende straling;
2) Bewaking (Security): hiermee wordt de bescherming van radioactief materiaal tegen
terroristische en misdadige acties bedoeld;
3) Waarborgen (Safeguards): is het systeem, dat tracht te garanderen dat kernenergie
enkel voor vreedzame doeleinden wordt aangewend.
Waarborgen vormen slechts een deel van het globale nucleaire risico.

Het spreekt voor zich dat in de praktijk de scheidingslijn tussen deze verschillende
aspecten niet altijd gemakkelijk zal te trekken zijn en dat deze aspecten elkaar
beïnvloeden.

De internationale controles op splijtstoffen zijn historisch gegroeid. In bijlage 1 geven we
een chronologisch overzicht van de inspanningen die tot op vandaag werden geleverd
om de nucleaire activiteit aan internationale controle te onderwerpen en de proliferatie
van kernwapens tegen te gaan.
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Men moet hierbij steeds voor ogen houden dat de eerste kennismaking van de mensheid
met de nucleaire technologie gebeurde via de kernwapens die in 1945 zijn ingezet tegen
de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. De toenmalige monopoliepositie van de
Verenigde Staten heeft geleid tot een verscherping van de tegenstellingen tussen de
grootmachten en betekende het startpunt van de "Koude Oorlog" die gedurende 35 jaar
de wereldpolit iek beheerste. De Koude Oorlog lag aan de basis van de "verticale"
proliferatie van kernwapens of met name de duizelingwekkende toename, zowel
kwantitatief als kwalitatief, van de vernietigingscapaciteit van de nucleaire arsenalen
van de Verenigde Staten (VSA) en van de voormalige Sovjet-Unie (USSR). Het is pas met
het einde van de Koude Oorlog dat er een kentering kwam in de verticale proliferatie.

Daar staat dan wel tegenover dat de verspreiding van kernwapens over de hele wereld
of de "horizontale" proliferatie minder snel ging dan tijdens d e jaren '50 en '60 gevreesd
werd. De diplomatieke inspanningen tegen de horizontale proliferatie blijken dus
succesvoller geweest te zijn dan deze tegen de verticale proliferatie. Op het ogenblik dat
de twee grootmachten allebei over nucleaire wapens beschikten, werden ze hoe dan
ook bondgenoten in de strijd tegen de verspreiding van die wapens naar andere landen.
Bij de oprichting van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) en bij de
uitwerking van het internationale waarborgen controlestelsel bestond er een hoge mate
van consensus tussen de VSA en de vroegere USSR over de te varen koers.

In d e jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de nucleaire technologie geheim
gehouden of slechts met mondjesmaat doorgespeeld aan nieuwe bondgenoten (België
had op dit vlak een geprivilegieerde positie, mede in het licht van de uranium voorraden
in het toenmalige Belgisch Congo).
In december 1953 nochtans, op een ogenblik dat ook d e toenmalige USSR en het VK tot
de nucleaire c lub waren toegetreden, hield VSA president Eisenhower voor de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties zijn "Atoms for Peace" toespraak ("Atomen voor
Vrede") waarin hij voorstelde een "Internationaal Agentschap voor Atoomenergie" op te
richten onder de vleugels van de Verenigde Naties, dat de internationale verspreiding
van nucleaire technologie voor vreedzame doeleinden op zich zou nemen. De oprichting
van het IAEA kwam er in 1957.

De basisidee van Eisenhower's "Atoms for Peace" toespraak vinden w e terug in het statuut
van het Agentschap met zowel een controlerende als promotionele functie. Datzelfde
tweeledige karakter vinden w e terug in het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) uit 1968, dat
een uitdrukkelijk verband legt tussen enerzijds het engagement van d e niet-
kernwapenstaten (NKWS) om afstand te doen van de kernwapen-optie en anderzijds het
recht van die NKWS om toegang te krijgen tot vreedzame nucleaire technologie.
Aangezien het NPV het Agentschap uitdrukkelijk de bevoegdheid toekent voor controle
op alle splijtstof in alle vreedzame nucleaire activiteiten van een Staat, m a g dit Verdrag
gezien worden als de hoeksteen van een volwaardig waarborgsysteem op wereldschaal.
Momenteel zijn er 5 officiële kemwapenstaten: China, Frankrijk, de voormalige Sovjet-Unie
(nu Rusland), de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Ondertussen was ook in Europees verband de samenwerking gegroeid en in 1957 werd
het Verdrag van Rome getekend door de Benelux landen, Duitsland, Frankrijk en Italië,
wat naast d e oprichting van de Europese Gemeenschap ook het ontstaan van Euratom
betekende. Het Euratom Verdrag (Rome, 25 maart 1957) voorziet verregaande technische
en wetenschappeli jke samenwerking maar ook de opdracht toe te zien da t geen
nucleair materiaal wordt ontvreemd voor andere dan de oorspronkelijke verklaarde
doeleinden. Maar het Euratom-Verdrag is veel ruimer dan dat en Euratom neemt ook de
controle op zich ingevolge akkoorden met derde landen (VSA bijvoorbeeld) of met een
internationale organisatie (samenwerking met het IAEA voor waarborgen krachtens het
Non-Proliferatie Verdrag, zie hoofdstuk 3), zo voert het een specifiek eigendomsregime in
voor nucleair materiaal, bevat het ook bepal ingen inzake bescherming van de
gezondheid, enz..

Na de Tweede Wereldoorlog werd men zich bewust van het enorme gevaar van een
ongebreidelde proliferatie van kernwapens, en zijn een reeks gesprekken gestart in de
schoot van de Verenigde Naties, met als doel de wapenwed loop aan banden te leggen.
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De inspanningen die hiertoe werden geleverd zijn samen te vat ten in een aanta l
maatregelen: het invoeren en aanvaarden van waarborgen, het opstellen van een
aanta l internationale conventies (nucleaire veiligheid, de fysische bescherming van
nucleaire materialen), het aanbandenleggen van export controles, het geven van
veiligheidsgaranties, het instellen van wapenvri je zones, de inperking van nucleaire
testen, bilaterale ontwapeningsverdragen.
Deze verschillende Verdragen komen in deze brochure aan bod , maar aangezien het
Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens veruit het meest universele is van
deze Verdragen, zal voornamelijk aan dat Verdrag het meeste aandach t worden
besteed.

Deze brochure heeft tot doel duidelijk te maken hoe deze waarborgcontroles plaats
vinden, volgens welke wetgeving, wat precies gecontroleerd wordt en w a t de rechten en
plichten zijn van de landen die zijn toegetreden tot de verschillende Verdragen.

Hoofdstuk 2 geeft een historisch overzicht van non-proliferatie en van de internationale
Verdragen die tot doel hadden de bewapeningswedloop in de meest ruime zin aan
banden te leggen. Tevens wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op deze Verdragen
afzonderlijk. Er is tevens een lijst gegeven met de status van de landen volgens waarborg-
overeenkomst per 31 december 1996.

Hoofdstuk 3 omschrijft de waarborgsystemen voor splijtstofcontrole. Zowel de systemen
van het IAEA als van Euratom worden onder de loep genomen. Ook de complexiteit van
de twee IAEA systemen wordt uitgediept. Het is immers niet vanzelfsprekend dat IAEA
inspecties, uitgevoerd in een niet-kernwapenstaat die geen ondertekenaar is van het
NPV, uitsluitsel geeft over activiteiten met militaire finaliteit, welke overigens geenszins
onwettelijk kunnen genoemd worden. Er wordt ook dieper ingegaan op de geval len van
echte of vermeende smokken die sinds een paar jaar regelmatig in de pers verschijnen.

Hoofdstuk 4 handelt over proliferatierisico's en stelt daarbi j de twee opties d ie in België
worden o v e w o g e n (heropwerking of directe berging van de bestraalde splijtstof)
tegenover elkaar.

Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de fysische beveiliging van kernmaterialen, ondertekend te
New York en waarbi j België ondertekenaar was.

De handel in splijtstoffen, en vooral de beperkende controlemaatregelen o p d ie vrije
handel worden besproken in hoofdstuk 6.

Hoofdstuk 7 brengt een aantal landen naar voor die als drempel landen worden
bestempeld en die in te delen zijn in een aantal categorieën: landen met potentiële
middelen om kernwapens aan te maken en die ook een zekere interesse daarvoor
hebben, de-facto kernwapenstaten, landen die nucleaire ambities hadden in het
verleden, maar daarvan zijn teruggekeerd, en d e waarborgcontrole in d e Staten van de
voormalige USSR met speciaal Oekraine, dat als prototype kan gelden van een
onafhankelijke Staat die welbewust de niet-kernwapenstatus heeft aangenomen en is
toegetreden tot het NPV.

In bi j lage 1 is een chronologisch overzicht gegeven van de inspanningen die werden
geleverd om de nucleaire activiteit aan internationale controle te onderwerpen en de
proliferatie van kernwapens tegen te gaan .

Afkortingen en acroniemen zijn afzonderlijk weergegeven in bij lage 2; ze zijn soms
technisch van aard , maar moeten de duidelijkheid van deze brochure helpen
ondersteunen.

Elk van de hoofdstukken kan afzonderlijk gelezen worden.
De referenties en verwijzigingen naar meer uitgebreide literatuur zijn weergegeven tussen
vierkante haakjes.
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2

2.1 Internationale Verdragen met betrekking tot nucleaire
controle en ontwapening

Sedert de Tweede Wereldoorlog zijn heel wa t onderhandelingen gevoerd met het doel te
komen tot internationale verdragen over nucleaire controle en ontwapen ing in het
a lgemeen. Die onderhandel ingen zijn gevoerd in de schoot van de Verenigde Naties, en
werden unilateraal, bilateraal of multilateraal afgesloten tussen de verschillende lidstaten
of tussen de militaire grootmachten.

Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende internationale Verdragen over
wapencontro le en ontwapening. Zij hebben betrekking op massavernietigingswapens,
kernwapens, chemische en biologische wapens, conventionele wapens en ballistische
raketten. De tabel vermeldt de datum van ondertekening en het van kracht worden van
het verdrag, en behandelt verschillende aspecten die in het verdrag beschouwd worden
zoals d e productie van de wapens, hef in bezit hebben en de opstelling ervan, de uitvoer
en transfer van de respectieve wapens, het gebruik van die wapens, het houden van
testen en de eis tot vernietiging van de voorraden. De verdragen hebben tot doel het
verwerven van een kernwapen minder aantrekkelijk en moeilijker te maken.

Rakettechnologie komt hier eveneens ter sprake omdat massavernietigingswapens geen
uitwerking kunnen hebben als geen overbrengingsmiddelen beschikbaar zijn, en naast
vliegtuigen heeft de rakettechnologie zich zeker een plaats veroverd op de markt.

Dit volledig overzicht is veel ruimer dan het nucleaire alleen en biedt de mogeli jkheid alle
ontwapeningsinspanningen en -gesprekken, die dikwijls parallel zijn verlopen, in een juist
perspectief te plaatsen.

De meeste van de verdragen worden hier niet verder besproken; alleen de verdragen die
betrekking hebben op de non-proliferatie van kernwapens, en die mede impact hebben
op het stelsel van waarborgen binnen het vreedzaam gebruik van de kernenergie, zullen
verder aan bod komen. Zij worden afzonderlijk beschouwd in paragraaf 2.2.
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2.2. Kernwapenverdragen (met waarborg-implicaties) en hun
leden

2.2.1. Algemeen

In paragraaf 2.1. werd een overzicht gegeven van de internationale verdragen over
wapencontrole en ontwapening in het algemeen. Er wordt nu verder ingegaan op die
verdragen die verband houden met de aanmaak van kernwapens en die gevolgen
hebben voor controles door internationale inspectieorganismen op de vreedzame
activiteiten in de ondertekenende landen.

Deze Verdragen zijn :

* het Verdrag inzake de Niet-Verspreiding van Kernwapens (het Non-Proliferatie Verdrag);
* het Verdrag op het verbod op kernwapens in Latijns-Amerika (het Verdrag van Tlateloico);
* het Verdrag over de nucleair wapenvrije zone in de Stille Zuidzee (het Verdrag van

Rarotonga).

Het Verdrag op de Niet-Verspreiding van Kernwapens is het meest universele verdrag
inzake algehele ontwapeningen. Het houdt een aantal verplichtingen in voor
kernwapenstaten en voor niet-kernwapenstaten
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Wapenbeperkingen opgelegd door internationale verdragen (31 december 1996)

VERDRAG

Massavernietigingswapens
Ruimteverdrag
Zeebo demverdrag
Maanverdrag

Kernwapens
Zuidpool Verdrag
Kernstopverdrag (PTBT)
Verdrag van Tlatelolco
Non-proliferatie Verdrag
SALTI
TTBT
Vreedzame ondergrondse nucleaire explosies
SALT II
Verdrag van Rarotonga
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Conventie Biologische Wapens
Akkoord Chemische wapens VS-Sovjetunie
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Conventionele strijdkrachten in Europa
Conventie Mensonwaardige wapens
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Controle rakettechnologie (MTCR) 16.04.1987
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Het Verdrag van Tlatelolco was het eerste regionale verdrag tot instelling van wapenvrije
zones. Zoals eerder vermeld is het inrichten en afbakenen van dergelijke wapenvrije zones
een belangrijk element van het non-proliferatieregime. Het verdrag gaat verder dan het
NPV omdat het alle wapens bant uit de Latijns-Amerikaanse regio, en een controleregime
installeert op de nucleaire activiteiten aldaar. Het verdrag heeft als model gediend voor
het NPV.
Gelijkaardig hieraan beoogt het Verdrag van Rarotonga een nucleaire wapenvrije zone
in de Stille Zuidzee.

Wat deze verdragen betekenen, wat de rechten en plichten van de ondertekenende
partijen zijn, en welke landen partij zijn bij welke verdragen, wordt hierna uitgediept.

2.2.2. Het Verdrag inzake de Niet-Verspreiding van Kernwapens - het Non-Proliferatïe Verdrag
(NPV)

Op 1 juli 1968 werd het Verdrag op de Niet-Verspreiding van Kernwapens opengesteld
voor ondertekening door de verschillende staten en het werd van kracht op 5 maart 1970.
Op 31 december 1996 waren 162 Staten lid van het verdrag, waardoor het NPV meteen
de meest universele non-proliferatie overeenkomst is geworden. De tekst van het verdrag
wordt integraal weergegeven in [8].

Het verdrag bevat een aantal beloftes van kernwapenstaten (KWS) en van niet-
kernwapenstaten (NKWSJ [24].

Dé niet-kernwapenstaten die toetreden tot het verdrag beloven geen kernwapens of
andere nucleaire explosieven aan te maken of te verwerven (artikel II).

De Staat verbindt zich ertoe om binnen het anderhalf jaar nadat de
toetredingsonderhandelingen zijn gestart, een overeenkomst af te sluiten met het
Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA). Artikel III van het verdrag belast
immers het IAEA met het organiseren van de controles op de splijtstoffen in de lidstaat (in
de Engelse tekst wordt het woord Safeguards gebruikt om het g lobaal pakket aan
activiteiten te omschrijven).
Dergelijke overeenkomst regelt de toepassing van waarborgcontroles op alle vreedzame
nucleaire activiteiten met als doel te controleren of de Staat zijn verplichtingen nakomt.
Vandaar het begrip "full-scope safeguards" of vrij vertaald "alle splijtstoffen omvat tende
controles".

Als tegenprestatie erkent het verdrag het recht van alle partijen deel te nemen aan de
meest brede uitwisseling van uitrusting, materialen en wetenschappeli jke en
technologische informatie voor het vreedzaam gebruik van nucleaire energie (het
merendeel van de nucleaire ontwapeningsverdragen voorziet analoge rechten ).

Geen van de aan de NKWS opgelegde beperkingen is van kracht voor de
kernwapenstaten, die evenwel voor waarborgcontrole van hun civiele nucleaire industrie
een vrijwillig aanbod hebben gedaan, waardoor er in de praktijk IAEA controles worden
uitgevoerd op een beperkt aantal installaties.

In essentie is het NPV een 'contract' tussen kernwapenstaten (KWS) en niet-
kernwapenstaten (NKWS):

* de NKWS verbinden zich er toe niet mee te werken aan de transfer van kernwapens of er
zelf te produceren of te verwerven;

* de KWS verbinden zich er toe op geen enkele wijze NKWS bij te staan op welke wijze dan
ook nucleaire wapens te produceren of te verwerven (de "horizontale" proliferatie);

* alle partijen (KWS en NKWS) verbinden zich er toe de uitwisseling van uitrusting en
materieel evenals van wetenschappeli jke en technologische informatie te

bevorderen en er ook aan deel te nemen;
* alle partijen verbinden zich er toe onderhandelingen aan te gaan over effectieve

maatregelen om de nucleaire wapenwed loop binnen afzienbare tijd te stoppen en te
streven naar algehele ontwapening.
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Het verdrag voorziet vijfjaarlijkse herzieningsconferenties. Daarbij kwam steeds de kritiek
van vooral de ontwikkelingslanden aan de orde op het "discriminerend" karakter van het
verdrag: het verdrag "wettigt" de positie van de KWS, zonder dat het daarom een
werkelijke dwang uitoefent op deze laatsten om effectief te ontwapenen.
De ontwikkelingslanden vrezen ook dat het NPV gebruikt wordt als instrument om de
overdracht van technologie van Noord naar Zuid te bemoeili jken. Zoals het quasi
universele l idmaatschap van het NPV aantoont, is er over de jaren nochtans een
consensus gegroeid over het grote nut van het NPV voor de wereldgemeenschap.

Het Verdrag bleef, volgens artikel X, van kracht gedurende 25 jaar tot 1995, het jaar
waarin de lidstaten in een algemene vergadering een beslissing genomen hebben over
de toekomst. Het verdrag werd toen (april 1995) voor onbeperkte duur verlengd zonder
stemming [23].

ledere partij bij het Verdrag kan zich volgens Artikel X terugtrekken (mits een vooropzeg
van 3 maanden), indien geoordeeld wordt dat de hoogste belangen van het land in
gevaar gebracht worden door buitengewone gebeurtenissen die betrekking hebben op
het onderwerp van dit Verdrag.
Noord-Korea maakte van deze bepaling gebruik in maart 1993, zij het da t in een
gezamenlijke verklaring met de VSA in juni van datzelfde jaar aangekondigd werd dat
het die terugtrekking tot nader order opgeschort heeft. Dergelijke terugtrekking legt
natuurlijk een hypotheek op het Verdrag: de onder het NPV verworven technologie voor
vreedzame toepassing van kernenergie kan zo immers toegepast worden voor militaire
doeleinden zonder dat de internationale gemeenschap daar enig verhaal tegen heeft
(de situatie in Noord-Korea wordt verder besproken).

De situatie met betrekking tot de mogelijke waarborgakkoorden die met het IAEA kunnen
afgesloten worden kan wijzigen op regelmatige tijdstippen. Een actualisatie is te vinden in
de jaarverslagen van het IAEA [14], dat telkens de laatste versie weergeeft . De
hiernavolgende gegevens zijn daaraan ontleend en geven een actualisatie per 31
december 1996.

1. Niet-kernwapenstaten aangesloten bij het NPV, de Verdragen van Tlatelolco en/of
Rarotonga met waarborgovereenkomsten van kracht.

Afghanistan, Albanië, Algerije, Antigua en Barbuda, Argentinië, Armenië, Australië,
Bangladesj, Barbados, België, Belize, Bhoetan, Bolivia, Brazilië, Broenei Darussalam,
Bulgarije, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Democratische Republiek Congo
(Congo Kinshasa), Denemarken, Dominica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador,
Egypte, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Estland, Ethiopië, Fidji, Filippijnen, Finland,
Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Griekenland, Guatemala, Haïti, Heilige Stoel,
Honduras, Hongarije, IJsland, Indonesië, Ierland, Irak, Iran, Italië, Ivoorkust, Jamaica, Japan,
Joegoslavië (Servië en Montenegro), Jordanië, Kameroen, Kazachstan, Kiribati, Kroatië,
Koeweit, Laos, Lesotho, Letland, Libanon, Libië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malediven, Maleisië, Malta, Marokko, Mauritius, Mexico, Moldavië,
Monaco, Mongolië, Myanmar, Nauru, Nederland, Nepal, Nicaragua, Nieuw-Zeeland,
Nigeria, Noord-Korea, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oostenrijk, Panama, Papua-
Nieuw-Guinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Salomonseilanden, Samoa,
San Marino, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sint-Kitts en Nevis, Sint-Lucia, Sint-Vincent en
de Grenadinen, Slovenië, Slovakije, Soedan, Spanje, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Syrië,
Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Tunesië, Turkije,
Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Wit-Rusland, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-
Korea, Zweden, Zwitserland.

Argentinië en Brazilië hebben in 1993 besloten tot een gezamenlijke controle op hun
installaties, het zogenaamde ABACC (Agence Brasilo-Argentine de Comptabi l i té et de
Controle des matières nucléaires) systeem onder de supervisie van het IAEA.
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2. Niet-kernwapen Staten aangesloten bij het NPV, de Verdragen van Tlatelolco en/of
Rarotonga met waarborgovereenkomsten nog niet van kracht:

Andorra, Angola, Azerbaidzjan, Bahama's, Bahrein, Benin, Bosnie-Herzegovina, Botswana,
Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Centraal-Afrikaanse-Republiek, Comoren, Djibouti,
Eritrea, Georgië, Guinee, Guinée-Bissau, Guyana, Jemen, Kaapverdië, Katar, Kenia,
Kirgizistan, Koeweit, Liberia, de vroegere Joegoslavische Republiek Macedonië, Mali,
Marshalleilanden, Mauretanië, Micronesië, Mozambique, Namibië, Niger, Oeganda,
Palau, Republiek Congo (Brazzaville), Rwanda, Sao Tomé en Principe, Saoedi-Arabië,
Seychellen, Somalië, Tsjaad, Turkmenistan, Vanuatu, Verenigde Arabische Emiraten.

3. Niet-kernwapenstaten met garantieovereenkomsten volgens INFCIRC/66:

Cuba, India, Israël, Pakistan.

4. Kernwapenstaten aangesloten bij het NPV met vrijwillig aanbod:

China, Frankrijk, Rusland, Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk.

Per 31 december 1996 waren 214 waarborgovereenkomsten van kracht met 13T landen
(met Taiwan, China). Daarvan hebben 68 Staten (met Taiwan) nucleaire activiteiten [27].

2.2.3. Het Verdrag op het Verbod op Kernwapens in Latijns-Amerika - het Tlatelolco Verdrag

Het Tlatelolco Verdrag creëert een kernwapenvrije zone op het Zuidamerikaanse
continent, en was het eerste regionaal Verdrag dat handelt over kernwapen-vrije zones.
Dit betekent dat de partijen bij het Verdrag er niet alleen van afzien zelf nucleaire
wapens te produceren, testen, gebruiken, of te verwerven, maar dat ze ook geen
ontvangst, opslag, installatie, ontplooiing of enige andere vorm van bezit van deze
wapens toestaan, ook niet door derden op hun grondgebied of op welke wijze dan ook.
Elk nucleair w a p e n wordt dus van het Zuidamerikaanse grondgebied gebannen. De
partijen verplichten er zich ook toe af te zien van elke vorm van aanmoedig ing of
goedkeuring van produktie, verwerven, enz. van nucleaire wapens.

Het Tlatelolco Verdrag werd opengesteld voor ondertekening en ratificatie op 14 februari
1967 en trad in werking o p 22 april 1968 toen 11 Staten geratif iceerd hadden en ook
gebruik hadden gemaakt van hun recht op de niet-toepassing van artikel 28, dat voorziet
dat het Verdrag pas in werking treedt als alle landen van het continent en d e 5 KWS
(China, Frankrijk, Rusland, VK, VSA) geratif iceerd hebben. Deze voorwaarde is ondertussen
vervuld: Argentinië en Chili ratif iceerden in 1993, Brazilië in 1994. Cuba heeft
aangekond igd da t het nu ook zal toetreden. Eenmaal Cuba het Verdrag ratificeert treedt
Tlatelolco in werking voor het volledige continent.

Het Verdrag van Tlatelolco verbiedt de ondertekenaars om kernwapens te verwerven en
roept Latijns-Amerika uit tot kemwapenvrij geb ied.
In een bi jkomend protocol I hebben westerse landen die de jure of de facto
verantwoordeli jkheid hebben voor het Zuidamerikaanse territorium ook de verplichting
van het Verdrag onderschreven. Staten die hef bi jkomend protocol I hebben
ondertekend zijn Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd
Koninkrijk.
In bi jkomend protocol II verplichten de 5 KWS er zich toe de nucleaire wapenvri je status
van het continent te respecteren en tegen geen enkele partij van het Verdrag te dreigen
met het gebruik van nucleaire wapens of effectief tot gebruik over te gaan . Staten die
het bi jkomend Protocol II hebben ondertekend zijn de Volksrepubliek China, Frankrijk,
Rusland, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk.

Het Verdrag is onderworpen aan d e controles van het speciaal hiervoor opger ichte
OPANAL en het IAEA, gelijksoortig met deze in het Non-Proliferatie Verdrag. Tevens is er
een voorziening voor speciale inspecties die kunnen uitgevoerd worden in geval van
inbreuk.
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Staten die het Verdrag geratificeerd hebben, zijn [14]:
Antigua en Barbuda, Argentinië, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivie, Brazilië, Chili,
Columbia, Costa Rica, Domenica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador,
Grenada, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Sint Lucia, Sint Vincent en de Grenadinen, Suriname, Trinidad en Tobago,
Uruguay, Venezuela.

2.2.4. Het Verdrag over de nucleair wapenvrije zone in de Stille Zuidzee - het Verdrag van
Rarotonga

Het Verdrag van Rarotonga werd ondertekend op 6 augustus 1985 en werd van kracht op
11 december 1986. Het creëert een nucleaire wapenvrije zone die het grootste gedeelte
bestrijkt van het gebied in de Stille Zuidzee beneden de evenaar. De ondertekenaars
worden uitgesloten van het bezit, gebruik, opslag of testen van nucleaire wapens (ook
niet door derden), en van het dumpen van nucleair afval in zee.
Het staat de ieden van het Verdrag vrij zelf hun nationaal beleid te bepalen betreffende
het aanmeren van schepen met kernaandrijving of met kernbewapening.

De ondertekenaars trachten - gelijkaardig met deze van het Verdrag van Tlatelolco - drie
protocols af te sluiten met de wapen-staten om de Stille Zuidzee kemwapenvrij te maken.
Protocol I voorziet in een verplichting voor Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten, na ondertekening en ratificatie, om in de gebieden onder hun
jurisdictie in de zone niet over te gaan tot produktie, opslag of testen van kernwapens (tot
voor kort gingen de Franse ondergrondse kernproeven nog steeds door in de zone).
Tot nog toe zijn enkel de voormalige USSR en China toegetreden tot protocol II (verbod
kernwapens te gebruiken of daarmee te dreigen tegen de leden van het Verdrag) en
protocol 111 (verbod wapens te testen binnen de gehele kern wapen vrije zone van de Stille
Zuidzee), die open staan voor ondertekening door alle kernwapenstaten.

De landen die het Verdrag hebben ondertekend, zijn [13]:
Australië, Cook Eilanden, Fidji, Kiribati, Nauru, Nieuw-Zeeland, Niue, Papua Nieuw Guinea,
Salomon Eilanden, Tuvalu, Westelijk-Samoa.
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3 Waarborgsystemen voor

splijtstofcontrole

3.1 Algemeen

in hoofdstuk 2 is een historisch overzicht gegeven van de verschillende initiatieven die
hebben geleid tot het afsluiten van internationale verdragen, die op hun beurt controles
in het vooruitzicht stelden. Deze initiatieven hebben geleid tot de oprichting van de
internationale controleorganismen, IAEA en Euratom (en nog andere), met hun eigen
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, binnen het kader van hun eigen
oprichfingsverdragen.
Die historische opbouw heeft ervoor gezorgd dat waarborgen kunnen worden toegepast
volgens verschillende grondbeginselen.
In dit hoofdstuk willen we nagaan hoe de splijtsfofcontroles worden uitgevoerd, door
welke internationale organisaties, en volgens welke modaliteiten.
In de paragraaf 3.2. wordt het IAEA systeem uiteengezet.

Inzake splijtstofconfrole hebben de landen van de Europese Unie een speciale
ontwikkeling meegemaakt door de bijna gelijktijdige ontwikkeling van twee parallelle
controlesystemen: dat van Euratom en dat van het IAEA. Dit betekent dat inzake
waarborgen de landen van de Europese Unie op dit moment onderworpen zijn aan twee
waarborgsystemen, het Euratom systeem (dat gecreëerd is door het Verdrag van Rome
van 1957) en de IAEA controle door de toetreding tot het NPV.
In de paragraaf 3.3. wordt het Euratom systeem uiteengezet.

Na de inwerkingtreding van het NPV is een gedwongen samenwerking ontstaan tussen
beide systemen. In paragraaf 3.4. wordt dit samengaan verder uitgediept.

3.2 Autoriteit voor IAEA waarborgcontroles

De bevoegdheden van het IAEA vloeien voort uit het bij haar oprichting in 1957
goedgekeurde statuut. Dit statuut [2] vormt dan ook de wettelijke basis voor het gehele
waarborgensysteem.

Artikel II van het statuut vermeldt de promotionele rol van het Agentschap: "hef
bevorderen en vergroten van de bijdrage van nucleaire energie tof vrede, gezondheid
en welvaart in de wereld".
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Artikel 111.5 vermeldt dan d e controlerende rol van het Agentschap: "hef instellen en
uitvoeren van waarborgen ter bevestiging dat speciale splijtstoffen en andere materialen,
diensten, uitrusting, installaties en informatie, ter beschikking gesteld door hef Agentschap
of op zijn vraag of onder zijn supervisie of controle, niet gebruikt worden voor enig militair
doel; en controles uit te voeren, op vraag van de lidstaten, bij een bilaterale of
multilaterale overeenkomst, of op verzoek van een Staat, op eender welke van de
activiteiten van de Staat op hei gebied van de atoomenergie".

Staten aanvaarden controles door verschillende types overeenkomsten:

"projectovereenkomsten" voor levering van specifieke materialen, uitrusting die ter
beschikking worden gesteld door het IAEA;
"transferovereenkomsten" waardoor Staten hun controleverantwoordelijkheden zoals
gesteld in de samenwerkingsovereenkomsten afstaan aan het IAEA;
"eenzijdige onderwerping" door een Staat aan IAEA controles van bepaalde instellingen,
nucleaire materialen of van alle nucleaire activiteiten.
Dit betekent in concreto dat het IAEA borg staat voor het correct gebruik van geleverde
materialen, voor het niet misbruiken van getransfereerde goederen tussen lidstaten, en
dat het inspecties kan uitvoeren in installaties waarvoor een overeenkomst bestaat.

De modaliteiten van dit waarborgsysteem zijn vervat in het IAEA document INFCIRC/óó
[3].
Dit document vormt de basis voor projectovereenkomsten, transferovereenkomsten en
unilaterale onderwerpingsovereenkomsten, welke betrekking hebben op uitrusting,
installaties, nucleair materiaal, ander materiaal en informatie.

Op 1 juli 1968, na het onderschrijven door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties, werd het NPV opengesteld voor ondertekening en het werd van kracht in maart
1970.
Zoals vermeld is in paragraaf 2.2.2. is onder het NPV iedere toetredende niet-
kemwapenstaat (NKWS) verplicht een overeenkomst af te sluiten met het IAEA voor de
toepassing van waarborgen op al zijn vreedzame nucleaire activiteiten.
Het "exclusieve doel" van deze waarborgen is, volgens artikel lll.l van hef NPV, te
verifiëren dat de Staat in kwestie geen "nucleaire energie onttrekt van het vreedzaam
gebruik naar de aanmaak van kernwapens of andere nucleaire explosieve tuigen".
Onder het NPV is de Staat niet weerhouden om nucleaire energie te gebruiken voor niet-
explosieve militaire toepassingen (zoals het nucleair aandrijven van schepen of
onderzeeërs). Geen enkele NKWS evenwel is hiertoe overgegaan.

De modaliteiten van dit waarborgsysteem zijn vervat in document INFCIRC/153 [4].
Dit document vormt de basis voor alle overeenkomsten met niet-kernwapenstaten die
ondertekenaar zijn van het NPV, en waarbij alle nucleair materiaal in alle vreedzame
activiteiten van de Staaf is onderworpen aan controle.

Het fundamenteel engagement door een Staat onder NPV waarborgovereenkomst is
"waarborgen te accepteren, in overeenstemming met de clausules van de overeenkomst,
op alle splijtgrondsfoffen of speciale splijtstoffen in alle vreedzame nucleaire activiteiten
binnen het territorium van de Staat, onder zijn jurisdictie of uitgevoerd onder zijn controle
waar dan ook, met het exclusieve doel om te verifiëren dat dit materiaal niet werd
onttrokken voor de. aanmaak van kernwapens of andere nucleaire explosieve tuigen".

In hetgeen volgt wordt dieper ingegaan op de specifieke vereisten van de twee
documenten INFCIRC/ÓÓ en INFCIRC/153.

INFCIRC/153 (conform NPV waarborgen) definieert het objectief van splijtsfofcontrole en
verplicht het IAEA een technische conclusie te formuleren aangaande het eventuele
"onboekbaar materiaal" (MUF genoemd) met betrekking tot elke boekhoudkundige
eenheid (materiaalbalansgebied genoemd), en dit gebaseerd op de verificatie-
activiteiten.
INFCIRC/66 vereist niet dat soortgelijke conclusies worden opgesteld, maar het IAEA is
verplicht door zijn statuut verslag uit te brengen over de naleving van de akkoorden en, in
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geval van niet-naleving, dit te rapporteren aan de Raad van Gouverneurs. INFCIRC/óó
geeft het IAEA wel een aantal middelen om met betrekking tot splijtbaar materiaal
conclusies ie trekken gelijkaardig als voor INFC1RC/153. Het IAEA moet voor iedere
afzonderlijke situatie zelf evalueren of de toepassing van zijn verificatieprocedure voor
splijtbare materialen toelaat zijn verantwoordelijkheden inzake controles uit te oefenen.

De technische objectieven van splijtstofcontrole zijn in de overeenkomsten ([4] paragraaf
28) verder gedefinieerd als het "tijdig ontdekken van een onttrekking van een significante
hoeveelheid splijtstoffen uit de vreedzame nucleaire activiteiten naar de aanmaak van
kernwapens of andere nucleaire explosieve tuigen of voor onbekende doeleinden, en
afschrikking van zulke onttrekking door het risico van een tijdige ontdekking".

De noties "tijdige ontdekking" en "significante hoeveelheid" werden gekwantificeerd in de
loop der tijden, mede steunend op de praktijkervaring.

Een "significante hoeveelheid" komt overeen met "de benaderende hoeveelheid splijtstof
waarmee de mogelijkheid van de aanmaak van een kernwapen niet kan uitgesloten
worden, aile conversieprocessen in acht genomen". Zij wordt onder andere gebruikt voor
de selectie van doelwaarden van boekhoudkundige verificatie. Significante
hoeveelheden moeten niet verward worden' met kritische massa's; zij nemen de
onvermijdelijke verliezen in beschouwing die te wijten zijn aan conversie- en
fabricageprocessen ([1] paragraaf 107).

Tabel 2 geeft waarden voor de nu toegepaste significante hoeveelheden voor
verschillende categorieën van materialen.

Significante hoeveelheden (IAEA)

Materiaal Significante hoeveelheid Safeguards van toepassing op

Direct gebruiksklaar nucleair materiaal

Pu 8 kg

2 3 3 U 8 kg

> 20%) 25 kg

totaal element

totaal isotoop

hoeveelheid 235U

Niet direct gebruiksklaar nucleair materiaal

U(23su<20%) 75 kg

Th 201

hoeveelheid 235U

totaal element

Tabel 3 geeft voor verschillende materiaalcategorieën de "drempelwaarden", die
gedefinieerd zijn als d e benaderende hoeveelheid speciaal splijtbaar materiaal nodig
voor de aanmaak van een kernwapen.
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Drempelwaarden

Materiaal

Pu (239Pu > 95%)

U (235U > 90-95%)

233(J

Drempelwaarde

8 kg239Pu

25 kg U

8 kg 233U

ij?

De IAEA tijdslimieten ("timeliness criteria") zijn afhankelijk van de materiaalvorm en zijn
weergegeven in tabel 4 ([1] paragraaf 109). Ze worden ook detectietijden genoemd, en
zijn gekoppeld aan de tijd nodig voor de conversie van een bepaalde vorm van
uitgangsmateriaal naar de vorm geschikt voor een kernwapen.
Dit betekent, bij wijze van voorbeeld, dat men inschat dat het 3 maanden duurt om
plutonium uit bestraalde splijtstof af te scheiden, en ook dat men verwacht dat het 1 jaar
in beslag neemt om natuurlijk uranium een passende verrijkingsgraad te geven.

Geschatte tijden voor de omzetting naar plutonium of uranium metaal eindproduct (IAEA)

Vorm van het uitgangsmateriaal

Pu, HEU of ^ U metaal

PuO2, Pu(NO3)4 of andere zuivere Pu componenten

HEU of 233U oxyde of andere zuivere U componenten

MOX of andere niet bestraalde zuivere mengsels
van Pu, U (233U + 235U > 20%);
Pu, HEU en/of 233U in scrap of andere verscheidene
onzuivere mengsels

Pu, HEU of 233U in bestraalde brandstof

U met <20% ,23su en 233U; Th

Omzeftingstijd

grootte orde : dagen (7-10)

grootte orde: weken ( 1 -3)

idem

idem

grootte orde: maanden (1-3)

grootte orde: 1 jaar

Het hierboven uiteengezette systeem is dus het door het IAEA wereldwijd toegepaste
systeem van waarborgcontroles.

3.3 Autoriteit voor Euratom waarborgcontroles

De autoriteit voor Euratomcontroles vloeit voort uit het Verdrag van Rome van 1957, en
meer bepaald het Euratom Verdrag.
Het Euratom Verdrag is één van de drie Verdragen gesloten door dezelfde 6 Staten, die
de basis vormden voor de Europese Gemeenschap (de andere Verdragen zijn het Kolen
en Staal Verdrag en dat van de Economische Gemeenschap).

Het Euratom Verdrag bevat een hoofdstuk over nucleaire waarborgen.

Het eerste artikel van dit hoofdstuk ([7] artikel 77) stelt dat:
"Overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk moet de Commissie zich ervan
vergewissen of op het grondgebied van de Ud-Staten:
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a) de ertsen, grondstoffen en de bijzondere splijtstoffen niet voor andere doeleinden worden
aangewend dan waarvoor de gebruikers verklaard hebben ze te bestemmen,

bj de bepalingen met betrekking tot de voorziening en elke bijzondere verbintenis
betreffende controle, die de Gemeenschap heeft aangegaan in een akkoord met
eenderde Staat of een internationale organisatie, worden nageleefd".

Artikel 77 van het Verdrag, dat hierboven is geciteerd, bevat 2 verschillende bepal ingen:

* dat materialen niet onttrokken worden voor een ander gebruik dan verklaard door de
gebruiker;

* dat voldaan wordt aan de verplichtingen, aangegaan door de Commissie onder een
bepaa lde overeenkomst met een derde Staat ot met een internationaal organisme.

Het is nuttig te beklemtonen dat het waarborgstelsel van Euratom niet enkel de
onttrekking van nucleair materiaal omvat voor de potentiële aanmaak van een
kernwapen (wat eveneens de zorg van het IAEA is binnen de NPV waarborgen) maar ook
vele andere aspecten betreffende het eigenlijke gebruik van die materialen, normaal
bepaa ld in bevoorradingscontracten waarbij de gemeenschap garandeert specifieke
verplichtingen na te komen.

Door artikel 77 van dit Verdrag wordt het Euratom inspectoraat (Euratom DCS -
Luxemburg) verplicht controles uit te voeren in de verschillende installaties binnen de
Europese Unie die splijtstoffen in hun bezit hebben, teneinde zich ervan te verzekeren dat
"de mineralen, splijtgrondstoffen en speciale splijtstoffen niet zijn afgevoerd van het
gebruik dat door de gebruiker voorzien was".

De volgende artikels van dit hoofdstuk specifiëren hoe die doelstellingen bereikt zouden
moeten worden:

* de operatoren moeten aan de Commissie de fundamentele technische kenmerken van
hun installaties meedelen en zij moeten regelmatig stocks en bewegingen van nucleaire
materialen rapporteren;

* de Commissie zendt inspecteurs naar de verschillende installaties, en die inspecteurs
hebben toegang tot alie plaatsen waar nucleaire materialen aanwezig zijn;

* d e Commissie kan sancties opleggen aan die operatoren die zich niet schikken naar de
bepal ingen, enz. en kan bijvoorbeeld een installatie onder de leiding van een inspecteur
plaatsen, zoals bij Exxon-Duitsland.

Bijzonder interessant in deze context is dat de Commissie, voor de toepassing van zijn
waarborgensysteem, rechtstreeks onderhandelt met de operatoren en niet met d e
regeringen van de lidstaten. Het Euratomsysteem is daarom een supranationaal systeem,
waarbi j zekere soevereiniteitsrechten door de Staten zijn overgedragen aan de Europese
Commissie. Zij heeft nochtans geen pol i t iebevoegdheid en een beperkte bevoegdheid
op het vlak van fysische bescherming.

Na de ondertekening van de waarborgovereenkomsten met het IAEA werd het voor de
Commissie nodig een nieuwe waarborgen reglementering aan te nemen, die inspeelt op
de nieuwe vereisten; die nieuwe reglementering [9] moest toepasbaar zijn op nucleaire
materialen en installaties van de 9 lidstaten (inclusief de fwee kernwapenstaten) en was
bedoe ld om d e Commissie toe te laten om van de operatoren de informatie te bekomen
die nodig was voor het IAEA en voor de eigen doelstellingen. Zij is van kracht sinds januari
1977.
De modaliteiten van die synergie zijn weergegeven in document INFCIRC/193 [5], dat in
grote lijnen analoog is aan het hoger besproken document INFCIRC/153.

Zonder in detail te gaan worden hier enkele belangrijke punten opgesomd:

* de verplichting de fundamentele technische kenmerken mee te delen aan de
Commissie,

* de verplichting tot mededelen van de rapporten over materiaalstocks en -bewegingen
aan de Commissie,
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* het opstellen door de Commissie van de "Bijzondere bepal ingen inzake de
Veiligheidscontrole"; deze bepalen in detail de procedures waardoor de operatoren hun
waarborgverpl icht ingen kunnen nakomen, en definiëren in het bijzonder de
materiaalbalansgebieden (MBG), de hoofdmeetpunten (HMP), inspectiefrequenties,
rapportformaten en maatregelen voor insluiting (verzegeling) en toezicht (camera
bewaking). De bijzondere bepal ingen zijn specifiek voor de installatie en zijn verwant met
de Facility Attachments van het IAEA, met nochtans ook de specifieke verschillen (bv. de
oorsprong van d e nucleaire materialen).

Euratom heeft analoge waarden voor "significante hoeveelheid" en "tijdige ontdekking"
als het IAEA. Deze waarden zijn niet echt gepubl iceerd maar meegedee ld op
conferenties en enkel als voorbeeld. Zo werd een waarde van 6,2 kg vermeld in verband
met plutonium [10] in vergelijking met de 8 kg volgens het IAEA.

De andere belangrijke parameter is de tijdlimiet op de ontdekking van een onttrekking
van splijtbaar materiaal.
De Euratom tijdlimieten zijn gelijkaardig aan die van het IAEA [10].

3.4 Synergie lAEA-Euratom

De verschillende niet-kernwapenstaten van de Europese Unie hebben gezamenlijk het
NPV ondertekend en hebben een gezamenlijke overeenkomst gesloten met Euratom en
het IAEA voor het nakomen van de NPV verplichtingen die voortvloeien uit de
ondertekening.
Na de ratificatie verscheen die overeenkomst samen met het NPV in het Belgisch
Staatsblad [8],

Dit document vormt de basis van de inspecties die in België worden uitgevoerd.

De overeenkomst tussen de zeven niet-kernwapenstaten, de Europese Gemeenschap en
het IAEA [5], ondertekend in april 1973, werd van kracht in februari 1977 na ratif icatie door
de betrokken lidstaten en nadat de Commissie de wettelijke instrumenten had ingesteld
die nodig zijn voor de implementering. In zijn structuur en bepal ingen volgt het van
dichtbij het model van INFCIRC/153 [4], maar het houdt terdege rekening met het
bestaan van het waarborgsysteem van Euratom, vooral via het protocol en de bijzondere
bepal ingen [5].

Later, in 197ó, werd een geli jkaardige overeenkomst gesloten tussen het IAEA, de
Europese Gemeenschap en het Verenigd Koninkrijk (dat evenals Frankrijk onderhevig is
aan Euratomcontroles) in uitvoering van het vrijwillig aanbod van het VK om IAEA
waarborgen te aanvaarden op zijn civiele nucleaire installaties.
Frankrijk trad toe tot het NPV in 1992, maar had reeds een overeenkomst met d e Europese
Unie en met het IAEA waarin analoge waarborgen waren voorzien als in de andere
overeenkomsten, met dien verstande da t de waarborgen beperkt waren tot die
materialen welke Frankrijk onder controle wi lde plaatsen.

Artikel 14 van het protocol bij dit document bepaal t dat het IAEA zijn inspecties zal
uitvoeren samen met de inspectiewerkzaamheden van Euratom door observatie van de
inspectiewerkzaamheden van de inspecteurs van de Gemeenschap (Europese Unie). In
de loop der tijden is, met betrekking tot het plutonium aanwezig in België (Belgonucléaire
en de plutoniumlaboratoria van het SCK«CEN] de inspectieformule gewijzigd naar een
gezamenlijke inspectie inspanning (joint team). Heden ten dage is die formule terug ter
discussie, vooral gestimuleerd door kost-efficiëntie beschouwingen die aan het IAEA zijn
opgedrongen.

De inspectiemodaliteiten worden bepaa ld door de Euratomwetgeving terzake [9].
Onafhankelijk van de modaliteiten die momenteel bediscussieerd worden, blijft er in
België, evenals in de overige niet-kernwapenstaten van de Europese Unie, een dubbe le
nspecfie van d e twee internationale inspectieorganen bestaan, hetzij in een
gezamenlijke of in een afzonderlijke formule.
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In een geest van verdere rationalisering van de controle inspanningen van het IAEA werd
op 28 april 1992 een nieuwe partnerschaps-overeenkomst afgesloten tussen de directeur-
generaal van het IAEA en de EU Commissaris. De overeenkomst is bedoe ld om bepaa lde
activiteiten van de basisovereenkomst (INFCIRC/193J te stroomlijnen, met als doel de
effectiviteit van waarborgen te versterken en de efficiëntie te verbeteren.
Onder de partnerschaps-overeenkomst worden inspectieactiviteiten uitgevoerd op basis
van het principe één-job-één-man, aangevuld met maatregelen van kwaliteitscontrole
om aan ieder van de organisaties toe te laten hun eigen onafhankelijke conclusies te
trekken en de voor hen vereiste garanties te bereiken. De overeenkomst beoogt da t een
onnodige duplicatie van inspanning vermeden wordt. Zij voorziet in het
gemeenschappeli jk gebruik van analysemiddelen teneinde het aantal stalen, en het
transport ervan te beperken, samenwerking op het vlak van onderzoek en ontwikkeling,
en van training van inspecteurs, met het oog op standaardisatie van producten en
procedures.
De overeenkomst heeft geen betrekking op de KWS van de EU.

3.5 Opsporing van illegale activiteiten - versterking van de
waarborgen

Het waarborgensysteem van het IAEA heeft als hoeksteen de boekhouding van nucleaire
materialen.
Sinds zijn invoering (nu meer dan 30 jaar geleden) is dat systeem versterkt door de
invoering op regelmatige tijdstippen van nieuwe methodes en technieken, die hebben
bijgedragen tot zijn doelmat igheid en tot zijn doeltreffendheid in het ontdekken van de
onttrekking van nucleaire materialen waarop waarborgen van toepassing zijn.
Na de ontdekking van de Iraakse clandestiene nucleaire wapenact iv i te i ten, en de
moeili jkheden die het IAEA ondervond bij zijn verificatieactiviteiten in de Democratische
Volksrepubliek Korea, werd al vlug duidelijk dat het belangrijk is zekerheid te hebben dat
geen niet-gedeclareerde activiteiten aanwezig zijn in Staten met NPV verplichtingen.
Algemeen werd aangevoeld dat er nood was aan een upgrading van het
waarborgsysteem door toevoeging van maatregelen die toelaten niet-gedeclareerde
materialen en activiteiten te detecteren.

Naar aanleiding van die nieuwe situatie werd dus eigenlijk een lacune vastgesteld in het
mandaat van het'IAEA, en de Raad van Gouverneurs gaf het Agentschap opdracht de
mogeli jkheden te onderzoeken om een act ieve opsporing van clandestiene activiteiten
te integreren in de inspectieactiviteiten.

Sinds d e Golfoorlog heeft het opsporen van illegale activiteiten in een land onder IAEA
inspectie, een heel bijzondere aandach t gekregen. Binnen het IAEA zijn discussies
gevoerd inzake de "versterking" van de waarborgmaatregelen.

Deze behelzen [6] :

* het gebruik van speciale inspecties;
* de verplichting tot het verschaffen, in een vroeg stadium, van de planning aangaande

nieuwe activiteiten en constructies;
* het rapporteren van de produktie, export en import van nucleair materiaal en de

verificatie ervan;
* het rapporteren van export en import van uitrusting en materialen, speciaal bedoe ld voor

gebruik in nucleaire activiteiten en de verificatie ervan.

De maatregelen werden voorgelegd dan de Raad van Gouverneurs van het IAEA.

Begin 1992 werden een aantal beslissingen (in verband met speciale inspecties,
ontwerpinformatie en rapportering van nucleair materiaal en specifieke uitrusting en niet-
nucleair materiaal) aangenomen door de Raad van Gouverneurs; er werd her-bevestigd
dat IAEA waarborgen zekerheid verschaffen over correctheid en vol ledigheid van de
verklaringen van een Staat, en de Raad vroeg de Directeur Generaal concrete
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maat rege len voor te stellen ter versterking van waarborgen en ter verbeter ing van de
kost-effectiviteit. Het an twoord van het IAEA is bekend als het "Programma 93+2", dat tot
doe l had binnen d e 2 jaar d e technische, f inanciële en legale aspecten van een ruime
set maat rege len te evalueren.

O p d e vergader ing van de Raad van Gouverneurs van juni 1995 werd een ruime set van
maatrege len voorgesteld, ingedee ld in 2 delen: deel 1 beva t te de maat rege len die,
volgens de visie van het IAEA, konden toegepast worden binnen het bes taand wetteli jk
kader, en waarvan het wenselijk was da t zij op korte termijn ook werkelijk zouden
toegepast worden, en deel II waarvan het IAEA de toepassing zag binnen een
aanvul lend wetteli jk kader.

Maa i rege len vo lgen dee l I werden goedgekeurd , en om het wettelijk kader voor d e dee l
II maat rege len voor te bereiden werd het Comité 24 opger icht b innen de Raad van
Gouverneurs van het IAEA, da t f inaal een protocol voorstelde [38] dat complementa i r is
aan de bestaande waarborgovereenkomst.

Onder deel I maatregelen wordt verstaan:

een ruimere toegang tot informatie:

omgevingsmonitor ing (met staalname) op plaatsen waar het IAEA reeds t oegang had

(voor verif icatie van de ontwerp-informatie); in die context werd gestart met initiële
omgevingsmonitor ing, rond verrijkingsinstallaties en hete cel len, met als doe l een basislijn
(of nullijn] te bepa len ;
recht van het IAEA tot de informatie a a n g a a n d e activiteiten die plaats g repen voordat
het waarborgakkoord van kracht werd ;
een vragenlijst over sti lgelegde of ontmante lde installaties, en over installaties d ie we l
g e b o u w d werden maar waar in nooit nucleair materiaal gebracht is;
het oppuntstel len van software voor d e informatieverwerking;
het opstellen van procedures ter bescherming van vertrouwelijke informatie;

een ruimere t oegang tot de installaties:

inspecties zonder voora fgaande verwitt iging ("no-notice") op strategische punten van alle
nucleaire installaties;

het op t imaal gebruik van het bestaand systeem:

gebruik van geavancee rde technolog ieën (die onbemand kunnen werken) voor
monitoring en gegevenstransmissie naar het IAEA hoofdkwartier,
verhoogde samenwerking met lidstaten of andere inspectie organizaties ;
training van d e inspecteurs, bv. staalname van d e omgev ing.

Onder deel 11 maatregelen wordt verstaan:

een ui tgebreide verklaring die informatie verschaft over activi teiten die verband houden
met d e nucleaire splijtstofcyclus, om het IAEA een beter begrip te geven van d e nucleaire
programma's, d e toekomstige ontwikkeling en de mogeli jke ondersteuningsprogramma's
en infrastructuur.

toegang tot om het even welke plaats op een nucleaire site, tot iedere on tmante lde
installatie, en tot iedere plaats waa r nucleair mater iaal aanwezig is; tot iedere nucleair-
verwante constructieplaats en tot andere plaatsen die door de Staat geïdent i f iceerd
werden in de ui tgebreide verklaring; en tot andere plaatsen geïdent i f iceerd door het
IAEA.

het gebruik van omgevingsmonitor ing en andere maatregelen op die plaatsen.
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Het nieuwe protocol [38], dat betrekking heeft op het invoeren van een wettelijk kader,
wordt met de lidstaten onderhandeld, wa t betekent dat het uiteraard enkele jaren zal
duren voor het nieuwe systeem operationeel zal zijn.

De versterking van de waarborgmaatregelen vormen een toch wel ernstige ingreep in de
bestaande praktijk:

* een Staat wordt gevraagd verklaringen af te leggen over zijn nucleaire installaties, en de
consistentie van die verklaringen wordt nagetrokken;

* de ruimere toegang tot de installaties kan voor België wel geen al te ingrijpende wijziging
zijn omdat die al soepel is, mede door het Euratom regime, maar voor vele landen kan
dat toch een hinderpaal worden;

* omgevingsmonitoring (water en lucht) door staalname en wrijfmonsters moet een
indicatie geven over de activiteiten die in een bepaa lde installatie hebben plaats
gehad ; een vergelijking met de basislijn kan een idee geven over een gewijzigde
activiteit, en deze zou in principe deel moeten uitmaken van de verklaringen van de
Staat.

Als echter in een bestaande installatie ongeveer alle activiteiten hebben plaatsgehad,
kan de basislijn niet erg selectief zijn en kan de interpretatie van latere activiteiten moeilijk
zijn.
Vermits de in de natuur genomen stalen extreem lage concentraties van nucleaire
materialen bevatten, moet de analyse gebeuren in een stofvrije kamer.

De maatregelen hebben tot doel een grotere transparantie teweeg te brengen, wa t op
zich een vertrouwenwekkende maatregel is, met grotere vrijheden voor de inspecteurs en
inspecties, al dan niet in aanwezigheid van de inspecteurs, zodanig gep land dat "illegale"
activiteiten een heel stuk moeilijker en minder aantrekkelijk worden.

Euratom treft geen speciale maatregelen voor het opsporen van illegale activiteiten,
maar heeft door artikel 77 van het Verdrag van Rome een controle o p in- en uitvoer in en
uit de EU en op het gebruik van de splijtstoffen. Dit houdt tevens een controle op illegale
activiteiten in. Er is dus geen enkel probleem om de inspecties gezamenlijk te blijven
uitvoeren.

3.6 Smokkel van splijtbaar en radioactief materiaal

De laatste jaren verschijnen in de pers regelmatig berichten over het onderscheppen van
splijtbare en/of radioact ieve materialen die blijkbaar in een circuit van illegale transacties
zijn opgenomen.
Dit is nieuw want in de voorbije eeuwen werd smokkel beschouwd als een ietwat
esoterische bezigheid, een manier om taksen te ontwijken of om goederen te verkrijgen
die langs de wet t ige kanalen moeilijk te bekomen waren. Vanaf 1970 betekende de
illegale handel in drugs een aanzienlijke verzwaring van het probleem, maar de handel in
uranium en plutonium vanaf 1990 was noch min noch meer een nooit geziene bedreiging
voor de internationale veiligheid.
De aard en de ernst van die bedreiging vormt het onderwerp van een aanzienlijke
controverse. De omvang van het probleem wordt duidelijk door de gegevens die door de
Duitse autoriteiten zijn vrijgegeven: het aantal gevallen van echte of vermeende smokkel
bedraagt 41 in 1991, 158 in 1992,241 in 1993, 267 in 1994.

Hierbij kunnen een aantal a lgemene opmerkingen gemaakt worden:

* het gaat meestal om kleine hoeveelheden;
* waar het nucleair materiaal betreft (U en Pu) is het meestal geen wapen-kwaliteit ;
* de radioact ieve materialen die in het Westen onderschept zijn, zijn meestal niet

ondubbelzinnig traceerbaar naar w a p e n activiteiten;
* sommige van het plutonium dat te koop werd aangeboden , is afkomstig van

rookdetectoren;
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Datum

1/maart 1993

2/October 1993

3/ 10 mei 1994

4/ 10 augustus 1994

5/ 14 december 1994

6/midden 1994

soms zijn stabiele elementen aangeboden, die eerst onderworpen waren aan een
kortstondige bestraling, en daardoor tijdelijk radioactief;
soms worden materialen aangeboden die totaal waardeloos zijn of waarrond zeer
geheizinnig gedaan wordt (zoals bijvoorbeeld rood kwik), en waarvan de werkelijke
toedracht onduidelijk is en moeilijk ie achterhalen.

Sommige van die gevallen zijn beschreven [26] en enkele voorbeelden zijn in het kort
weergegeven in tabel 5. Zij ondersteunen niet noodzakelijk de algemene opmerkingen.
De gevallen 1, 2 en 3 bevestigen dat het gaat om materiaal dat wapen-kwaliteit of -
hoeveelheid op verre na niet benaderd, maar de gevallen 4, 5 en 6 geven eerder het
bewijs van het tegendeel.

Enkele voorbeelden van smokkel

Hoeveelheid

6 kg verrijkt (?) U

2,5 kg U-238

6 g Pu-239

363,4 g high grade Pu
201 g Li-Ó

2,7 kg U-235 (87,7%)

gelijkaardig

Uitvoer

Rusland

Duitsland (?)

Rusland, Bulgarije (?)

Moscou

Rusland, Witrusland (?)

invoer/onderschept

Turkije

Istanboel, mogelijks via
Duitsland
Tengen (D)

Munchen via Lufthansa - met
betrokkenheid Duitse
inlichtingendienst

Praag

Landshut (Beieren)

De vraagtekens in de tabel wijzen op onduidelijkheden of onzekerheden bij het bepalen
van het land van herkomst, of van de kwaliteit van het onderschepte materiaal.

Vele van die smokkelaars hebben inderdaad een zeer amateuristische indruk nagelaten
van mensen die amper of zelfs helemaal niet weten waarmee ze bezig zijn, en dus ook
geen benul hebben van minimale veiligheidsmaatregelen. De enige motivatie van de
smokkelaars is grof geld.
De gevallen die op regelmatige tijdstippen in de zelfs gespecialiseerde pers verschijnen,
lijden over het algemeen aan verregaande onduidelijkheid, en in vele gevallen worden
die berichten later nog herroepen. Een dergelijke situatie draagt natuurlijk bij tot een nog
groter wantrouwen.

Niettemin kan gesteld worden dat die materialen blijkbaar beschikbaar zijn, ten minste
indien de mogelijke betrokkenheid van inlichtingendiensten kan geëvalueerd worden,
want in dit geval ligt de situatie wel een stuk eenvoudiger om een smokkelgeval te
simuleren.

In ieder geval is de zaak ernstig te nemen, want smokkel blijft één van de mogelijke routes
voor het verwerven van nucleair materiaal door een Staat met twijfelachtige intenties.

De problematiek heeft dan ook de aandacht weerhouden van hef IAEA en Euratom, en
er is een aanvang gemaakt met inspanningen om smokkel het hoofd te bieden [33,34].
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Samenvatting : Waarborgsystemen

IAEA

1) Volgens Statuut: document INFCIRC/66

» Controle heeft betrekking op individuele installaties, transacties.

» Controle van uitrusting, installaties, nucleair materiaal, ander materiaal,
informatie

2) Volgens NPV: document INFCIRC/153

» Controle op ALLE splijtstoffen in ALLE activiteiten van de toegetreden Staat

EURATOM

Volgens Verdrag van Rome - Modaliteiten in verordening nr. 3227/76

EURATOM - IAEA Synergie

Volgens document INFCIRC/193
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4 Proliferatierisico's

4.1 Algemeen

Een land dat opteert voor elektriciteitsproductie langs de nucleaire weg, is er uiteindelijk
toe gehouden te beslissen wat er met de bestraalde splijtstof dient te gebeuren. Hierbij
zijn er twee mogelijkheden: men kan de splijtstof heropwerken, en het gerecupereerde
uranium en plutoniun opnieuw gebruiken (we laten hier buiten beschouwing hoe dikwijls
die recyclage gebeurt), of men kan van heropwerking afzien en de bestraalde splijtstof
bergen in een geschikt medium zoals bijvoorbeeld klei (we laten hier buiten beschouwing
of die berging definitief is, of men de splijtstof later nog wil recupereren voor eventuele
verdere behandeling).

Er zijn een aantal landen die een duidelijke keuze gemaakt hebben, en wij citeren er
enkele van [37]:

* keuze voor heropwerking: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk;
* keuze voor berging: Canada, Tsjechië, Slovakijë, Zweden, Finland, USA, Spanje;

Het is duidelijk dat een gemaakte keuze niet definitief hoeft te zijn, en dus niet meer zou
kunnen wijzigen, maar éénmaal grote infrastructuurwerken gestart zijn, krijgt de
bestemming van bestraalde splijtstof een toch wel min of meer definitief karakter.

Teneinde zijn energievoorziening veilig te stellen had België lange termijn contracten met
Cogéma (F) voor de heropwerking van zijn bestraalde splijtstof, wat op een duidelijke
keuze wees ten voordele van heropwerking en hergebruik van het gerecupereerde
uranium en plutonium. Het bestaan van een degelijk ontwikkelde en uitgebouwde
nucleaire industrie wees eveneens in die zin.

Om rekening te houden met een wijzigende economische situatie en ten volle de
wetenschappelijke en technologische vooruitgang te benutten, werd in het begin van de
jaren negentig door het Parlement gestimuleerd dat de Regering niet verder
heropwerking als referentie scenario zou beschouwen maar ook aandacht zou hebben
voor directe berging als alternatief.
De adviezen zijn weergegeven in de verslagen van de Kamer-541/6-91/92.

Als antwoord werd aan Synatom opdracht gegeven een studie te maken van een
conditionerings-installatie voor bestraalde splijtstof, een eerste en noodzakelijke stap in
een proces van mogelijke geologische berging.
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Het SCK'CEN nam deel aan de SAGOR taak van het IAEA die tot doel had de waarborg-
aspecten van de finale berging van bestraalde splijtstof te onderzoeken binnen zowel
nieuwe als lopende projecten, en onderzoek en ontwikkeling te definiëren dat nodig is
voor een effectieve implementatie van waarborgen. Hieraan werd deelgenomen door
verschillende landen, met name België, Canada, Finland, Frankrijk, Hongarije, de
Verenigde Staten van America, het Verenigd Koninkrijk en Zweden via de
steunprogramma's van die landen aan het IAEA.
België nam ook deel aan verschillende werkgroepen en adviesgroepen van het IAEA.
Deze aspecten komen verder aan bod in paragraaf 4.3.

4.2 Waarborgen in België

In deze paragraaf willen we nagaan hoe waarborgen momenteel worden toegepast in
België.
Het nucleair park van België, waarop waarborgen toegepast worden, is weergegeven in
tabel 6 [27].

Nucleaire installaties in België

Nucleaire installaties in België
Installatie Lokalisatie

Vermogensreactoren
BR-3
Doel 1+2
Doel 3
Doel 4
Tihange 1
Tihange 2
Tihange 3

Mol
Doel
Doel
Doel
Tihange
Tihange
Tihange

Waarborgovereenkomst
van kracht (31.12.96)

X

X

X

X

X

X

X

Onderzoeksreactoren en kritische assemblages
BR1-CEN
BR2-CEN-BR-02
CEN-Venus
Thetis

Mol
Mol
Mol
Gent

Splijtstoffabricage
BN-MOX
FBFC
FBFC-MOX

Dessel
Dessel
Dessel

X

X

X

X

X

X

-

Onafhankelijke Stockages
Belgoprocess
Ëlbel

Dessel
Beveren

X

-

Andere Installaties
1RMM Geel
CEN-Labo
CEN-Waste
l.R.E.
CEN-lab.Pu

Geel
Mol
Dessel
Fleurus
Mol

X

X
-

X

X

Het algemeen kader van de verificatie-activiteiten en waarborgmaatregelen voor het
IAEA resp. Euratom zijn vermeld in de paragrafen 3.2. resp. 3.3.; die maatregelen zijn niet
verschillend voor België en de inspectieactiviteiten gedurende een routineinspectie [25]
zijn samen te vatten als volgt:

boekhouding van het splijtbaar materiaal (BSM), door middel van document audits,
telling en identificatie van de stukken, observatie, enz., het regelmatig afsluiten van de
materiaalbalansen door het houden van een fysische inventaris; de boekhouding gebeurt
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per materiaal balans geb ied (MBG), vertrekkend van een initiële inventaris en rekening
houdend met de inventariswijzigingen;

insluiting en toezicht als complementaire maatregelen

om gedurende flux en inventaris verificatie te verzekeren dat iedere batch slechts
éénmaal
geteld wordt, en om de integriteit van de stalen te verzekeren;
om de integriteit te verzekeren van instrumenten, apparatuur, werkdocumenten, enz.;
om de verificatie te beperken van containers waarvan de integriteit niet veranderd is, en
die vroeger geverifieerd werden;
om specifieke situaties te vereenvoudigen.

onafhankelijke maatregelen, zowel destructief als niet-destructief ter staving van de
materiaal- identif icatie;
een effectieve monitoring van de flux van nucleair materiaal door het gebruik van
instrumenten en andere technieken op bepaa lde strategische punten, hoofdmeetpunten
genoemd.

Op basis van de activiteiten legt de operator op regelmatige tijdstippen
boekhoudkundige rapporten voor, met name:

rapporten van inventariswijziging (sinds de laatste rapportering);
rapporten over materiaalbalansen, vergezeld van de fysische inventarislijst, voorgelegd
na een fysische inventaris, die de MUF-analyse bevatten.

De fequentie van die inspecties wordt bepaa ld door de schatting van conversietijden, en
zijn weergegeven in tabel 4 (tijdslimieten).

Het doel van verificatie is te verzekeren dat een Staat zijn non-proliferatie engagement
nakomt. Inspecfiebevindingen zijn enkel geloofwaardig indien de verificatie activiteiten
zo volledig zijn dat het niet-nakomen van het engagement (door bi jvoorbeeld het
onttrekken van nucleair materiaal, het misbruiken van installaties, enz.) zou gedetec teerd
worden met een hoge kans.
Bij de ontwikkeling van een effectieve verif icatiemethodologie wordt als a lgemene
werkhypothese aangenomen dat het niet-nakomen niet kan worden uitgesloten en dat
een onttrekkingsrisico bestaat voor alle landen, hoe laag dat ook mag zijn.
Verificatie kan aldus beschouwd worden als het testen van onttrekkingshypothesen.
In d e analyse moeten een brede waaier aan potentiële onttrekkingsstrategieën
beschouwd worden met hun mogelijke verbergingsmethodes, en dit in verband met alle
types nucleair materiaal en installaties.
De analyse van d e onttrekkïngsscenario's houdt rekening met de karakteristieken van
nucleaire installaties, het type en locatie van het materiaal.
De verschillende waarborgbenader ingen worden dermate ontworpen dat verificatie-
activiteiten in staat zijn om op een tijdige wijze anomalieën te ontdekken, en hun oorzaak
vast te leggen.

Als voorbeeld worden de ontrekkingsscenario's voor een kritische opstelling (dit is een nul-
vermogen reactor) besproken in tabel 7, met verbergingsmogelijkheden, anomal ieën en
inspectieactiviteiten, maar voorbeelden van andere installaties zijn eveneens uitgewerkt
[25].
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Onttrekkingsscenafio's voor een kritische opstelling

Ontrekking

1. wegnemen van
splijtstof uit de kern

2. wegnemen van
splijtstof uit de

stockage of
assemblagezalen

Verberging

vervalsing documenten

verkeerde presentatie
v/h materiaal

substitutie met dummy

uitwisseling van
splijtstof uit stockage

vervalsing documenten

substitutie met dummy

uitwisseling van
splijtstof uit stockage

Anomalieën

inconsistentie in
documenten

incorrecte kernstructuur

incorrecte samenstelling
of verrijking

ontbrekende splijtstof in
stockagezaal

inconsistentie in
documenten

incorrecte samenstelling of
verrijking

ontbrekende splijtstof in
stockagezaal

Inspectieactiviteiten

BSM

BSM,
fysische metingen

BSM,
fysische metingen

BSM, gelijktijdige
inspectie, C/S

BSM

BSM,
fysische metingen

BSM, gelijktijdige
inspectie, C/S

De kern van de verificatieactiviteiten is hef recht om inspecties ter plaatse uit te voeren:
routine, speciale of ad-hoc inspecties, afhankelijk van de onderschreven overeenkomst
en d e situatie.
Het overgrote deel van de inspectieinspanning wordt besteed aan routineinspecties,
terwijl de twee andere categorieën eerder uitzondering blijven, alhoewel zij terug onder
d e aandach t gekomen zijn door de gebeurtenissen in Irak en Noord-Korea, en door de
Raad van Gouverneurs bevestigd zijn als volwaardig inspectiemiddel.

Waarborgen in een installatie starten met een initiële inspectie ter nazicht van d e juistheid
en volledigheid van de begininventaris, en voor nazicht van d e ontwerpinformatie.
Inspectiemodaliteiten worden dan vastgelegd in twee documenten (waarborg-
overeenkomst), de bijzondere controlebepalingen door Euratom, en een gelijkaardig
document (genoemd "Facility Attachment") voor het IAEA, die de wederzijdse
verplichtingen van operator en inspectieorganismen vastleggen.

De verificatieactiviteiten voor verschillende installaties zijn voor het IAEA vastgelegd in de
waarborgcriteria 1991-1995 en aanvullingen [29]. Criteria zijn uitgewerkt voor de volgende
installaties:

licht-water reactoren;

- on-load reactoren;
- andere types reactoren;

onderzoeksreactoren en kritische opstellingen;
natuurlijk en licht-verrijkt uranium conversie en fabr icage installaties;
fabr icage installaties voor direct-bruikbaar materiaal;
heropwerkingsinstallaties;
verrijkingsinstallaties;

- opslag installaties;
- andere installaties;
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plaatsen buiten installaties;
installaties voor d e productie van zwaar water;
criteria voor de volledige Staat.

Dit betekent dat voor de vermelde installaties waarborgcriteria bestaan, die een
beschrijving geven van de uit te voeren activiteiten, zowel bij de routine-inspecties als bij
de jaarlijkse fysische inventaris. De. gegevens uit de inspecties worden verwerkt en
getoetst aan de vooropgestelde criteria, te weten de significante hoeveelheid (de "MUF"
kleiner dan 8 kg voor plutonium) en de tijdslimieten (zie paragraaf 3.2.). De evaluatie van
de inspectiegegevens geeft dan een maat voor de effectiviteit van de inspecties, dit wil
zeggen in welke mate de doelstellingen bereikt werden, en de resultaten worden door
het IAEA voorgelegd aan de Raad van Gouverneurs (bekend als het "Safeguards
Implementation Report").
In dit rapport zijn een aantal redenen gegeven waarom bepaa lde doelstellingen niet
gehaald werden en die zowel van technische als van administratieve aard kunnen zijn
(bijvoorbeeld gebrek aan geschikte apparatuur voor on-load reactoren, moeili jkheden bij
de verificatie van bestraalde splijtstofelementen onder water, maar ook visum
beperkingen voor inspecteurs). Dit betekent niet dat er anomalieën zijn vastgesteld,
alleen maar dat de objectieven niet zijn bereikt.

Euratom is in het bovenstaande niet vermeld omdat de relevantie van een onttrekking
zich eerder buiten Europa situeert, en minder pertinent is voor de landen van de Europese
Unie, die tevens onderworpen zijn aan de controles van Euratom.

De haalbaarheid van de doelstellingen werd in sommige gevallen bekritiseerd [30],
bijvoorbeeld met betrekking tot een MOX fabricage fabriek en een heropwerkings-
installafie (waarbij vooral de grotere installaties zoals UP3 in la Hague en Thorp in Sellafield
beoogd werden). Bij dergelijke beweringen steunde men zich op beschouwingen rond
de "MUF" of het verschil tussen de fysische voorraad en de boekhoudkundige gegevens.
MUF kan evenwel ontstaan uit meetonzekerheden of andere technisch verklaarbare
redenen.
Het IAEA geeft toe dat zijn verificatiesysteem niet kan verhinderen dat een onttrekking
plaats grijpt of dat een niet-gedeclareerd of clandestien kernwapenprogramma wordt
opgestart; maar het systeem kan helpen een onttrekking te detecteren, en het systeem
van versterkte waarborgen kan bijdragen tot het vaststellen van clandestiene activiteiten.
De resultaten worden dan meegegeeld aan de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties. Voor de landen van de Europese Unie kan Euratom actie ondernemen naar het
Europees Gerechtshof toe.

4.3 Waarborgen bij directe berging van bestraalde splijtstof

De directe berging van bestraalde splijtstof is, vanuit het standpunt waarborgen, een
relatief nieuwe situatie, en de waarborgen-benadering kan niet ge-ent worden op een
bestaande situatie. Waarborgen zijn immers een noodzaak als men beseft dat een
bestraald splijtstofelement, afhankelijk van een aantal parameters (zoals bijvoorbeeld
initiële verrijkingsgraad, bestralingsgeschiedenis, koeltijd sinds ontladen), tot 20 kg
plutonium kan bevatten, en dat een geologische berging eigenlijk tot een plutoniummijn
kan herleid worden. Vanuit proliferatie-oogpunt is enige controle dus wenselijk.

Om aan die onbekende situatie het hoofd te bieden heeft het IAEA twee initiatieven
genomen:

a) zij heeft een reeks vergaderingen van adviesgroepen georganiseerd (in de jaren 1988,
1991, 1995, 1997) waarin experten van verschillende landen (en Euratom) gevraagd
werden na te gaan hoe het probleem kon worden aangepakt ;

b) tevens werd binnen het kader van de technische steunprogramma's aan het IAEA [36] de
"SAGOR" taak gestart met als doel om tijdig te identificeren:

1°/ welke waarborgvereisten in acht moeten genomen worden tijdens het initiële
ontwerp van d e installaties;
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2°/ welk onderzoek en ontwikkeling vereist is voor een effectieve implementat ie van
waarborgen bij de finale berging van bestraalde splijtstof.

Binnen het Belgisch Steunprogramma aan het IAEA voor technische bijstand inzake de
toepassing van waarborgen, is deelgenomen aan dit internationaal project met als doel
om advies te verstrekken inzake waarborgmaatregelen bij de directe berging van
bestraalde splijtstof [36],

De installaties waarover sprake zijn de volgende:

de conditioneringsinstallatie, waar de splijtstof klaargemaakt wordt voor berging,
eventueel geconsolideerd, in bergingscontainers geplaatst en in transportcontainers,
afhankelijk van het ontwerp;
de act ieve berging, met de ondergrondse tunnels en schachten, met het voortdurend
aanvoeren van verpakte splijtstof, en het terug buitenbrengen van transportcontainers;
de gesloten berging, waarbi j de tunnels en schachten terug zijn opgevuld (veelal met het
oorspronkelijke opgegraven materiaal), en waar het landschap is hersteld in zijn
oorspronkelijke staat.

Voor elk van de drie installaties zijn waarborgsystemen voorgesteld, gebaseerd op
ontrekkingsscenario's, verbergingsmethoden, anomalieën, en finaal le idend tot
waarborgmaatregelen, precies zoals in paragraaf 4.2. werd beschreven.
Daarbij werd nagagaan welke technische middelen beschikbaar zijn voor de
verificafieactiviteiten. De maatregelen die door de adviesgroepen en door de SAGOR-
leden werden voorgedragen zijn hieronder in het kort weergegeven.

Een conditioneringsinstallatie kan beschouwd worden als een klassieke installatie, waarop
klassieke maatregelen kunnen toegepast worden. Dit betekent dat naast BSM en C/S de
volgende maatregelen in aanmerking komen:

verificatie van de ontwerpinformatie;
niet-destructieve meetmethodes (NDA);
insluiting (zegels);
optische, stralings of andere monitoring systemen.

Waarborgen op een act ieve berging omvatten BSM, verificatie van de stroom van
nucleair materiaal, en verificatie van de ontwerpinformatie; deze laatste wordt toegepast
boven en onder de grond en kan gebruik maken van geofysische technieken.
Omgevingsmonitoring is bruikbaar voor de detect ie van niet-gedeclareerde activiteiten,
en kan worden toegepast binnen de versterkte waarborgmaatregelen.
De analyse en evaluatie van satelietbeelden kan een nuttige manier zijn voor de detect ie
van onttrekkingen.
Hierbij werd aangedrongen op zowel een verbetering van geofysische technieken als op
het gebruik van satelietbeelden.

Een gesloten berging ziet eruit als een in zijn oorspronkelijke staat hersteld landschap.
Indien men er kan van uitgaan dat de splijtstof ondergronds is geborgen, volstaat het een
mogelijke onttrekking te detecteren. Technieken die hiervoor kunnen gebruikt worden zijn:
satelietmonitoring (beelden) met vliegtuig- of helicopterverkenning als alternatief,
geofysische methoden, en een occasioneel bezoek van een inspecteur ter plaatse,
volgens de noodzaak.

Een oordeel vellen over de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen is moeilijk en
enige ervaring zou tot een concreter beeld kunnen leiden.

Enige a lgemeenheden kunnen evenwel gegeven worden:

een conditioneringsinstallatie wijkt qua waarborgen niet noemenswaardig af van
bestaande en gekende installaties, en dit geldt ook voor hef proliferatierisico;
een act ieve of operationele berging is vanuit waarborg-oogpunt het gevoel ige gedeel te
wegens de continue bewegingen; verificatie bestaat in dit geval in een controle en
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inventarisatie op ingaand materiaal en een controle dat uitgaande containers leeg zijn;
het proliferatierisico is hier gekoppeld aan de effectiviteit van de technische
controlemiddelen, die nu als onvoldoende beschouwd werder en waarvoor verder
onderzoek gesuggereerd is;
een gesloten berging is slechts voorzien voor over 70 jaar, en de verificatieactiviteiten
komen neer op het vaststellen van de afwezigheid van iedere activiteit die zou kunnen
wijzen op een onttrekking van splijtstof.

Het afwegen van de proliferatierisico's van de twee scenario's voor bestraalde splijtstof, te
weten, directe berging en heropwerking met hergebruik van plutonium is quantitatief niet
mogelijk, en is beperkt tot de hoger vermelde qualitatieve beschouwingen. Beide
scenario's hebben hun eigen proliferatierisico's, en het ene scenario lijkt qualitatief niet
risicovoller dan het andere.
Maar er zijn bij de evaluatie nog andere evaluatiecriteria betrokken, zoals veiligheid.
Tevens is de huidige heropwerkingscapaciteit in de wereld onvoldoende om alle
bestraalde splijtstof te behandelen, en is de bestaande MOX productiecapaciteit
onvoldoende om het afgescheiden plutonium te verwerken [39]. Er zal dus wel ergens
aan directe berging moeten gedacht worden, en een gedeelte van het afgescheiden
plutonium is aangewezen op stockage.

SCK.-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Proliferafierisico's 37

5 Fysische bescherming van

splijtstoffen

5.1 Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal

Op 3 maart 1980 werd het "Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal" [18]
voor ondertekening opengesteld voor alle Staten van de UNO. Het werd door België
geratif iceerd op 24 juli 1984 [19].
Het Verdrag omvat 23 artikels en 2 bij lagen. Het concentreert zich voornamelijk op de
bescherming van kernmateriaal tijdens internationaal nucleair transport, a lhoewel enkele
bepal ingen betrekking hebben op de bescherming van kernmateriaal bij binnenlands
gebruik, opslag en transport.

Krachtens het Verdrag betekent "internationaal nucleair vervoer" het vervoer met om het
even welk vervoermiddel van een zending kernmateriaal dat de grenzen moet
overschrijden van de Staat waar ze haar oorsprong heeft, vanaf hef vertrek uit een
installatie van de expediteur in die Staat tot de aankomst in een installatie van de
geadresseerde op het grondgebied van de Staat van eindbestemming.
De term "installatie" komt in het Verdrag slechts in deze context voor. Bovendien is
"installatie" niet gedefinieerd en wordt de interpretatie van dit begrip overgelaten aan de
ondertekenaars van het Verdrag. Dit gemis aan definitie was opzettelijk en is een
compromis voortvloeiend uit de noodzaak om, voor wa t de installaties op hun
grondgebied betreft, de nationale bevoegheid inzake externe beveil iging ten volle te
behouden bij de Staat zelf.

Artikel 3 stelt da t elke Verdragsluitende Staat, overeenkomstig zijn nationale wetgeving en
het internationaal recht, de nodige maatregelen moet nemen om, tijdens een
internationaal nucleair vervoer, het kernmateriaal dat zich op zijn grondgebied bevindt,
of aan boord van een schip of vliegtuig dat zich onder zijn jurisdictie bevindt, in d e mate
van het mogelijke te beveil igen overeenkomstig de vastgelegde niveaus die zijn
weergegeven in tabel 8.
Elke partij stemt er eveneens in toe om in-, uit- en doorvoer van nucleair materiaal enkel
toe te laten mits zij de verzekering heeft gekregen dat het kernmateriaal zal beschermd
worden volgens de overeengekomen niveaus.

De partij moet ook de overeengekomen niveaus van bescherming toepassen op
materiaal dat tijdens doorvoer van één plaats op zijn grondgebied naar een andere
plaats, en daarbi j doorheen internationale wateren of luchtruim passeert (artikel 4). De
partij die verantwoordelijk is voor de ontvangst van hierboven beschreven verzending
moet op voorhand die Staten in kennis brengen van de doorvoer van het kernmateriaal
over hun grondgebied.
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Materiaal

l .Pu°

4. Bestraalde splijtstof

De partijen gaan akkoord om, ingeval van diefstal, overval of enige dreiging, samen te
werken en hulp te verlenen aan elke Staat die erom verzoekt, inzake de bescherming en
het terug verkrijgen van zulk materiaal. Voorzover nodig kunnen Staten die geen partij zijn
bij dit Verdrag, het voordeel inroepen van de samenwerkingsvoorzieningen. Hiertoe zijn
de partijen het eens om elkaar in te lichten, direct of via het IAEA, over hun
respectievelijke gezagsorganen die verantwoordelijk zijn voor de externe bescherming
van kernmateriaal en voor elk antwoord of herwinningsoperaties inzake ontoelaatbare
verwijdering, gebruik of verandering.
De partijen zijn het er ook over eens om direct samen te werken en elkaar rechtstreeks of
via internationale organisaties te raadplegen, teneinde het ontwerp en onderhoud van
systemen voor beveiliging van kernmateriaal voor internationaal vervoer, te verbeteren.

Een belangrijk onderdeel van het Verdrag vinden we in Artikel 7.
ledere partij is verplicht om bepaalde daden als strafbaar feit te beschouwen volgens zijn
nationale wetgeving en schendingen te bestraffen volgens de ernst van het strafbaar feit.
Hieronder vallen diefstal, verduistering en afpersing inzake kernmateriaal. Tevens
ressorteren hieronder ongeoorloofde daden met kernmateriaal "om eender welk persoon
te doden of hem ernstig lichamelijk letsel toe te brengen of aanzienlijke schade aan
goederen te veroorzaken".

Indeling van nucleaire materialen

Vorm

Niet bestraald6

Niet bes1raaldb

Uranium verrijkt tot 20%
a5U of meer

Uranium verrijkt tot 10%
235U of meer maar
minder dan 20%

Uranium verrijkt boven
het natuurlijk gehalte
maar minder dan 10%
235|J

Niet bestraald13

Klasse

!

2 kg of meer

5 kg of meer

-

2 kg of meer

ii

meer dan 500 g maar
minder dan 2 kg

meer dan 1 kg maar
minder dan 5 kg

10 kg of meer

meer dan 500 g maar
minder dan 2 kg

verarmd of natuurlijk
uranium, thorium of laag-
verrijkte splijtstof (minder
dan 10% splijtbare
materie)de

Illc
IN

meer dan 15 g maar
minder dan 500 g

meer dan 15 g maar
minder dan 1 kg

meer dan 1 kg maar
minder dan 10 kg

10 kg of meer

meer dan 15 g maar
minder dan 500 g

toelichting

Alle plutonium uitgezonderd dit waarvan de isotopenconcentratie in plutonium-238 de
80% overschrijdt.
Niet in een reactor bestraald materiaal of materiaal bestraald in een reactor, maar niet
met een stralingsniveau gelijk aan of minder dan 100 rad/uur (1 Gray/uur) op één meter
afstand, onafgeschermd.
Hoeveelheden welke niet onder klasse III vallen, alsook natuurlijk uranium, dienen
beveiligd te worden overeenkomstig de gebruiken van toepassing bij voorzichtig beheer.
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d Ofschoon dit beveiligingsniveau wordt aangeraden, is het de Staten veroorloofd om, na
evaluatie van de specifieke omstandigheden, er een verschillende fysische-
beveiligingsklasse aan toe te kennen.

e Andere splijtstof die uit hoofde van haar oorspronkelijk gehalte aan splijtbare materie
ondergebracht is bij klasse I en II voor bestraling, mag bij de onmiddellijk lagergelegen
klasse ingedeeld worden indien het stralingsniveau van de splijtstof méér is dan 100
rad/uur op één meter afstand, onafgeschermd.

Naast de introductie van soortgelijke bepalingen in het interne strafrecht, is elke
Verdragsluitende Staat er krachtens Artikel 8 eveneens toe gehouden de nodige
maatregelen te treffen teneinde zijn bevoegdheid vast te leggen om kennis te nemen
van de in Artikel 7 bedoelde strafbare feiten.
Aldus is de rechter van een Verdragsstaat bevoegd wanneer:

(1) het strafbaar feit wordt begaan op het grondgebied van deze Staat of aan boord van
een schip of vliegtuig dat geregistreerd is in dat land;

(2) de vermoedelijke dader een onderdaan is van die Staat;
(3) de vermoedelijke dader zich op het grondgebied van het land bevindt en niet wordt

uitgeleverd;.
(4) bovendien kan elke Verdragsluitende Staat die bij internationaal vervoer van

kernmateriaal betrokken is als in- of uitvoerende Staat, zijn bevoegdheid voor de
bedoelde strafbare feiten vaststellen, overeenkomstig het internationaal recht.

Het Verdrag voorziet ook in de gepaste nationaalrechtelijke maatregelen (vervolging of
uitlevering, gevangenschap inbegrepen) met het oog op de beschikbaarheid van de
vermoedelijke dader. Het schema van vervolging of uitwijzing en aanverwante
procedures zijn bedoeld om te verzekeren dat geen asiel verleend wordt aan daders van
terroristische of andere ernstige misdadige handelingen met kernmateriaal. Ze zijn
gebaseerd op analoge voorzieningen van de zogenaamde "Kaping Verdragen" en het
Verdrag inzake bescherming en bestraffing van misdaden begaan tegen internationaal
beschermde personen met inbegrip van diplomaten.

5.2 De rol van het IAEA

Als dusdanig is het IAEA geen partij bij het Verdrag.

Het oorspronkelijke exemplaar van het Verdrag werd neergelegd bij het IAEA. De functie
van het Agentschap is de bewaring van het origineel en de mededel ing van elke
informatie betreffende ondertekening, ratificatie, amendering, voorbehoud, klachten,
van kracht worden of uittreding van Staten.

Het IAEA heeft een bemidde lende taak door:

* de Staten te informeren betreffende de nationale wet ten en regelingen die uitwerking
hebben op het Verdrag;

* de Staten in te lichten over het resultaat van de maatregelen inzake de vervolging van
vermoedeli jke daders;

* informatie te geven inzake de desbetreffende nationale gezagsorganen verantwoordeli jk
voor de externe bescherming van kernmateriaal en voor de co'rdinat ie van antwoord en
terugwinningsacties.

Het IAEA zal ook de samenwerking tussen de Staten vergemakkelijken bij de ontwikkeling
en de verbetering van systemen voor de externe bescherming van kernmateriaal bij
internationale transporten.
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5.3 De betekenis van het Verdrag

Het is duidelijk dat een verbetering in het systeem van externe bescherming, de
eenvormige toepassing van de niveaus van externe bescherming van kernmateriaal, de
internationale samenwerking in geval van diefstal of verkeerd gebruik en het vastleggen
van een standaard reeks van strafbare feiten voortvloeiend uit het Verdrag, bijdragen tot
de veiligheid van kernmateriaal gebruikt voor vreedzame doeleinden.

Deze verhoogde beveiliging van kernmateriaal gebruikt voor vreedzame doeleinden
tracht terrorisme of sabotage van kernmateriaal fe verhinderen, waardoor de kans dat de
bevolking blootgesteld wordt aan straling, afneemt.
Aldus draagt een doeltreffende fysische bescherming van kernmateriaal bij tot de
aanvaarding van kernenergie zowel vanwege de bevolking als van de regeringen door
het afzwakken van de publieke bezorgdheid omtrent de risico's van nucleaire proliferatie
en de nadelige effecten van blootstelling aan radioactieve straling.
Bovendien kan een doeltreffend Verdrag de tot standkoming versnellen van de afspraken
inzake nucleaire bevoorrading tussen de Staten die partij zijn bij dit Verdrag, aangezien
het niet langer nodig is om afzonderlijk te onderhandelen over voorzieningen inzake de
externe bescherming van kernmateriaal.
Ook moet het opnemen van de niveaus van externe bescherming in het Verdrag volgens
de aanbevelingen van het Agentschap, de aanvaardbaarheid vergemakkelijken van
deze aanbevelingen door de Staten die geen partij zijn bij dit Verdrag, dit in zowel de
bilaterale als de multilaterale Verdragen over de nucleaire bevoorrading.
Het Verdrag draagt daardoor bij tot de vermindering van de mogelijke oorzaken van
wrijving tijdens de onderhandelingen over de nucleaire bevoorrading.
Op deze manier kan dit Verdrag dienen als deel van de eerste stappen naar het herstel
van vertrouwen in de uitvoerbaarheid van de internationale Verdragen inzake nucleaire
bevoorrading,

5.4 Externe beveiligingsniveau's

Hierna volgen de externe beveiligingsniveaus van toepassing bij internationaal transport
van nucleair materiaal volgens de klassenindeling van tabel 7.

1. Tijdens opslag ter gelegenheid van een internationaal nucleair transport, ge lden de
volgende externe beveiligingsniveaus:

(a) Materialen van klasse III worden opgeslagen in een zone waarvan de toegang onder
controle staat;

(b) Materialen van klasse II worden opgeslagen in een zone die onder permanent toezicht
staat, ui tgeoefend door bewakers of met behulp van elektronische toestellen, omgeven
door een afsluiting met een beperkt aantal uitgangen onder aangepaste controle, ofwel
elke andere zone die een geli jkwaardig peil van externe beveiliging biedt;

(c) Materialen van klasse I worden opgeslagen in een zone die op dezelfde wijze beveil igd is
als deze voor de hiervoor vernoemde klasse II, maar waarvan de toegang bovendien
beperkt is tot personen waarvan de betrouwbaarheid bewezen is en die onder toezicht
staat van bewakers d ie in nauwe verbinding staan met de gepaste interventie-
eenheden. De in dit verband genomen specifieke maatregelen zullen ertoe strekken, elke
aanval , elke ongeoorloofde toegang of elk ongeoorloofd wegnemen van materialen op
te sporen of te voorkomen.

2. Tijdens internationaal transport gelden de volgende externe beveiligingsniveaus voor
nucleair materiaal:

(a) Materialen van klasse II en III zullen vervoerd worden met inachtneming van bijzondere
voorzorgen. Deze omvatten onder meer het treffen van voorafgaande schikkingen tussen
verzender, bestemmingen en vervoerder, en een voorafgaand akkoord tussen natuurlijke
of rechtspersonen onderworpen aan de jurisdictie en reglementen van de uitvoerende en
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invoerende Staten, waarbij de datum, de plaats en procedure van overdracht van de
verantwoordelijkheid over het vervoer bepaald worden;

(b) Materialen van klasse I zullen vervoerd worden met inachtneming van de bijzondere
voorzorgen zoals voorzien voor materialen van klasse II en III, en daarenboven, onder
bestendig toezicht van een escorte en onder voorwaarden die een nauwe verbinding
met gepaste interventie-eenheden waarborgen;

(c) Voor natuurlijk uranium anders dan in de vorm van erts of ertsafval, behelst de
transportbeveiliging, voor hoeveelheden groter dan 500 kilogram U, de voorafgaandelijke
kennisgeving van de verzending met de vermelding van de wijze van vervoer, het
verwachte uur van aankomst en de ontvangstbevestiging van de verzending.

Lijst van de lidstaten, per 31 december 1996 [18]:

Antigua en Barbuda, Argentinië, Armenië, Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Canada,
Chili, China, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, Estland, Euratom,
Filipijnen, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Haïti, Hongarije, Ierland, Indonesië,
Israël, Italië, Japan, Joegoslavië (Servië en Montenegro), Koreaanse Republiek, Kroatië,
Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Macedonië (ex-Joegoslavië), Marokko, Mexico,
Monaco, Mongolië, Niger, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Panama,
Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tadjikistan, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk,
Wit-Rusland, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland.

In overeenstemming met artikel 102 van het Euratom Verdrag, en .volgens beslissing
7390/80 (29 mei 1980) van de Raad, hebben de lidstaten en Euratom samen het Verdrag
geratificeerd wat voor België gebeurde door de Wet van 24 juli 1984 [19].
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6 Handel in splijtstoffen

Splijtstoffen en andere gevoelige materialen vormen een essentieel onderdeel voor de
aanmaak van een kernwapen. In een geest van Non-proliferatie is het dan niet
opportuun een vrije handel in die materialen toe te laten.

Om de handel in splijtstoffen en andere gevoelige materialen onder controle te houden
zijn via verscheidene kanalen meerdere inspanningen geleverd. Deze behelzen vooral
hef Zangger Comité, de nucleaire bevoorradingsgroep (NSG), COCOM en het MTCR. Elk
van deze internationale afspraken en informele overeenkomsten worden hier verder
besproken en in hun historische context verklaard.

COCOM (CO-ordinating COMmittee consultative group) was een overeenkomst tussen
Westerse landen in verband met de toelevering van industrieel materieel en technologie
met mogelijk militaire waarde aan de voormalige USSR en zijn bondgenoten en aan
China. Het was een informele intergouvernementele overeenkomst, maar geen Verdrag;
het werd voor de eerste maal goedgekeurd in 1949 en werd gecoördineerd vanuit Parijs.
Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de internationale relaties omgegooid en de
vroegere COCOM beperkingen zijn niet meer geldig. De overeenkomst werd in 1994
opgeschort. Er wordt dan ook verder geen aandacht aan geschonken.

6.1 Het Zangger Comité

Het Zangger Comité (meer formeel het NPV-uitvoerders comitJJ werd gesticht in 1971 en is
genoemd naar zijn eerste Zwitserse voorzitter Claude Zangger. Het Comité is belast met
het opvolgen van procedures binnen de NPV verplichtingen in verband met export van
nucleaire materialen en uitrusting. Het NPV voorziet dat splijtgrondstoffen en speciale
splijtstoffen, of uitrusting, of materialen speciaal ontworpen voor de produktie, gebruik of
verwerking van speciale splijtstoffen, niet aan niet-kemwapensfaten mogen geleverd
worden, tenzij de splijtgrondstoffen of speciale splijtstoffen onderworpen zijn aan de IAEA
waarborgen ([6]-Art.lll.2). Het Comité stelde in 1974 een "trigger" lijst samen van artikelen
nucleaire uitrusting en materiaal waarvoor de transfer afhankelijk dient te zijn van IAEA
waarborgen in het ontvangende land [15].
Deze lijst wordt regelmatig aangepast.

Lid-Staten van het Zangger Comité zijn [13]:

Australië, België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Noorwegen,
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Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigde
Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland.

6.2 De Nucleaire Bevoorraders Groep (NSG)

De Nucleaire Bevoorraders Groep (ook informeel de Londen Groep of de Londen
Bevoorradersgroep genoemd) groepeert de landen van de Europese Unie en andere
bijzondere nucleaire uitvoerende landen.
In tegenstelling tot het Zangger Comité is het mandaat van de NSG niet verbonden met
het NPV zodat deze groep een ruimere waaier van exportcontrole initiatieven kan
nemen, ook bijvoorbeeld voor goederen voor niet-uitsluitend nucleair gebruik (de
nucleair-verwante dubbel-gebruik goederen).

Het doel van de NSG is te verzekeren dat nucleaire exporten slechts gebeuren enkel en
alleen als aan d e passende maatregelen van waarborgen, externe protect ie, non-
proliferatie voorwaarden en andere beperkingen is voldaan.
De groep tracht ook alle export te beperken van gevoel ige artikelen die kunnen
bijdragen tot de proliferatie van kernwapens. De exportregels werden in 1976 gebunde ld
en aan het IAEA medegedee ld in januari 1978 [16] en voorzien enkele aanvul lende
exportcontrole beperkingen bovenop deze voorzien door het NPV: de uitvoer zou nooit
mogen uitmonden in om het even welke nucleair explosief tuig.

De richtlijnen betreffen exporten naar iedere niet-kemwapenstaat van materialen of
uitrusting die vermeld zijn op een "trigger" lijst (gelijkaardig als de Zangger Comité "trigger"
lijst) maar ook transfer van verwante nucleaire technologie.
De bevoorrading van artikelen is afhankelijk gemaakt van de verzekering van vreedzaam
gebruik, toepassing van de IAEA waarborgen, doeltreffende fysische protectie en het
aanvaarden door d e ontvanger dat iedere re-transfer het voorwerp is van dezelfde
beperkingen.
In aanvulling is sedert de Golfoorlog in Irak (1990) een zogenaamde nucleair-verwante
dubbel-gebruik artikelenlijst opgesteld welke een 65-tal artikelen vermeldt die voor de
aanmaak van kernwapens nuttig of nodig zijn, maar ook niet-nucleaire toepassingen
hebben. De lijst van nucleair-verwante dubbel-gebruik artikelen omvat de meeste
artikelen die op de COCOM lijst voorkwamen en de exportcontrole wordt geregeld door
de specifieke vereisten van de NSG overeenkomst ([17] delen 1+2).

De Warschau plenaire vergadering van de NSG groep in 1992 nam ook full-scope
waarborgsystemen onder IAEA toezicht aan als een voorwaarde voor export, d.w.z.
waarborgen op alle splijtgrondstoffen en speciale splijtstoffen bij de ontvanger. Concreet
betekent dit da t de NSG landen niet langer exporteren naar landen waar geen full-scope
waarborgen toegepast worden.
Op de NSG plenaire vergadering van Luzern in 1993 werd een vernieuwde versie
aangenomen van de "trigger" lijst, inclusief de nucleair-verwante dubbel-gebruik artikelen
([17] delen 1+2).

Enkele voorbeelden van nucleair-verwante dubbel-gebruik artikelen, zijn:

1. Industriële uitrusting: draai- en freesmachines, gereedschapswerktuigen (numerieke
besturingseenheden), afmetingen controlerende machines, vacuüm-inductiesmeltovens,
isostafische persen, robots en "end-effectors", vibratietestapparatuur, smeltovens;

2. Materialen: aluminium, beryllium, bismut, boor, calcium, chloortrifluoride, kroezen
(bestand tegen vloeibare actiniden), materialen vervaardigd van vezels en draden,
hafnium, lithium, magnesium, maraging staal, radium, f i taanlegeringen, wol f raam,
zirkonium;

3. Uitrusting voor het scheiden van uraniumisotopen en onderdelen daarvan;
4. Uitrusting voor de produktie van zwaar water;
5. Ontwikkelingsapparatuur voor implosiesystemen;
6. Explosieven en bi jbehorende apparatuur;
7. Nucleaire testapparatuur en onderdelen;
8. Diversen.
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De 31 Lid- Staten van de Nucleaire Bevoorraders Groep zijn [13, 35]:

Australië, Argentinië, België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Nieuw-
Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland.

6.3 Het controleregime aangaande rakettechnologie - MTCR

De principiële doelstelling van het controleregime aangaande rakettechnologie is de
verspreiding te beperken van raketten en niet-bemande luchttransport systemen
(ballistische-, kruis- en grote grond-lucht raketten, enz.) die in staat zijn een vrije last van
500 kg te verplaatsen en een minimale reikwijdte hebben van 300 km, teneinde het risico
van nucleaire proliferatie te verminderen.
Het controleregime aangaande rakettechnologie (MTCR) is een informele niet-
verdragsgebonden associatie van regeringen die gemeenschappelijke belangen delen

• in de non-proliferatie van raketontwikkeling .

Formele discussies over de controle van de proliteratie van rakettechnologie zijn
begonnen in 1983 tussen Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten van Amerika.
Later namen ook Canada en Japan deel en in 1985 werd een interim akkoord bereikt op
de controle van de proliferatie van ballistische raketten, inclusief de dubbel-gebruik raket-
onderdelen.
Sindsdien is het lidmaatschap uitgebreid tot 28 landen [35].

De landen die de overeenkomst hebben onderschreven, zijn [13, 35]:

Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Nieuw-
Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Spanje, Verenigde Staten van
Amerika, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland.

Sommige andere Staten, zoals China en Israël hebben beloofd zijn richtlijnen na te leven.

SCK-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Prolif eratierisico ' s 45

Samenvatting: Handel in Splijtstoffen

Zangger Comité

Opgericht in 1971
29 leden
Uitvoering van artikel 111.2 van het NPV

Nucleaire Bevoorraders Groep

Opgericht in 1976
29 leden
Niet gebonden aan het NPV

MTCR

Opgericht in 1987
25 leden
Rakeftechnologie
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7 Probleemlanden,

de-facto kernwapenstaten, etc,

In paragraaf 2.2.2. is een overzicht gegeven van de status van verschillende landen met
betrekking tot de verschillende non-proliferatieverdragen. Hieruit mag blijken dat de
meeste landen een engagement genomen hebben door ondertekening, ratificering van
één of meer van die verdragen, zelfs als de waarborgovereenkomst met het IAEA nog
niet van kracht is.

Niettemin worden verschillende landen worden ervan verdacht kernwapens te willen
verwerven, en act ieve stappen te ondernemen om plutonium of hoog verrijkt uranium
aan te maken, die buiten de internationale splijtstofcontrole l iggen [31,32]. Het is dus
duidelijk da t een non-proliferatie-engagement geen garantie biedt voor een "behoorlijk"
gedrag van een staat.

Irak, Noord-Korea en Iran staan bovenaan de lijst van verdachte naties, zelfs al zijn zij
ondertekenaar van het NPV. Algerije heeft geheime nucleaire activiteiten ontwikkeld, en
heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid aangaande zijn uiteindelijke ambities, hoewel
die de laatste tijd enigszins gereduceerd zijn door de toetreding tot het NPV.
Andere landen, meer bepaa ld Libië en Cuba, werden er op verschillende momenten van
verdacht de mogeli jkheden te ontwikkelen voor de aanmaak van nucleair explosief
materiaal, maar die programma's schijnen heden ten dage niet veel vorderingen
gemaakt te hebben.
Zuid-Korea heeft in de jaren 70 stappen ondernomen om kernwapens te verwerven, maar
heeft onder internationale druk zijn activiteiten in die zin gestopt . Vandaag wordt het niet
verdacht van enig i l legaal nucleair wapenprogramma.

Naast de vijf officiële kernwapenstaten erkend door het NPV zijn er ook drie niet-leden
van het NPV welke we de facto kernwapenstaten kunnen noemen: Israël, Indië en
Pakistan. Officieel beschikken zij niet over kernwapens, maar meer dan waarschijnlijk
hebben zij er wel . Van Israël wordt a lgemeen aangenomen dat het kernwapens
ontwikkeld heeft. Indië en Pakistan hebben minstens de mogelijkheid om heel vlug
kernwapens te ontplooien.
Wegens de geheimhouding rond de nucleaire programma's in die landen, is er weinig
definitieve en open informatie aangaande het aantal wapens dat zij bezitten, en over de
voorraden aan plutonium of hoog verrijkt uranium.
Nochtans is de laatste jaren nogal wa t informatie gepubl iceerd, die hierna voor elk van
die landen onder de loep wordt genomen [21].

Er zijn tevens landen die kernwapenambit ies gehad hebben, maar daar inmiddels vanaf
gestapt zijn: Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië. Tot voor kort zouden al deze landen vermeld
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geweest zijn onder d e voorgaande rubriek. In het geva l van Zuid-Atrika blijken er ook
effectief nucleaire wapens geproduceerd geweest te zijn.

In het vo lgende worden enkele probleemlanden iets verder onder d e loep genomen .

7.1 Irak

Irak is lid van het NPV sinds 1969, zodat het IAEA al sinds jaar en d a g inspecties uitvoert
onder het waarborgenakkoord da t Irak krachtens het NPV had afgesloten. In juni 1981
had Israël nochtans reeds een luchtaanval ui tgevoerd op een door Frankrijk a a n Bagdad
geleverde onderzoeksreactor, d ie buiten gebruik werd gesteld. Lang voor de Golfoorlog
bestonden er dus al twijfels over het vreedzame karakter van het Iraaks nucleaire
programma, zonder da t de IAEA inspecties enige reden tot wan t rouwen h a d d e n
opge leverd . Tijdens de Golfoorlog werden dan de twee onderzoeksreactoren in Tuwaitha
evena ls twee andere vermoedeli jke nucleaire sites door geal l ieerde luchtaanval len
verniet igd.

Aan het e inde van d e Golfoorlog, op 3 april 1991 stemde d e VN Vei l igheidsraad resolutie
687, die het IAEA ver regaande autoriteit ver leende om in Irak zowel bekende als
vermoedel i jke nucleaire sites te inspecteren. Het Agentschap werd ook g e m a c h t i g d al le
mater iaal en uitrusting da t in aanmerking komt voor de produktie van nucleaire wapens
te vernietigen of te verwijderen. Tenslotte d iende het Agentschap ook een p lan uit te
werken voor toekomstige verificatie en opvolg ing van het Iraaks nucleair p rogramma. De
werkzaamheden van het Agentschap in Irak gaan vanaf die da tum door onder d e
autoriteit van d e VN Veil igheidsraad en met de medewerk ing en bijstand van d e
Speciale Commissie in New York die ook instaat voor vergeli jkbaar werk inzake chemische
en biologische wapens en rakettechnologie.

Van mei 1991 tot mei 1994 vonden in Irak 24 inspecties plaats. De IAEA inspecties voor d e
Golfoorlog bleven beperkt tot de controle van het door Irak a a n g e g e v e n nucleair
mater iaal in d e twee reactoren, een pilootinstallatie voor splijtstofproduktie en een
opslagruimte o p de Tuwaitha site en waren duidelijk niet effectief om het Iraaks
clandest iene programma op te sporen. Het na de oorlog door het Agentschap
samengestelde "Action Team" beschikt nu echter over ver regaande inspectie
bevoegdheden en we rd versterkt met experten uit de nucleaire wapensta ten . Voor het
eerst kreeg het Agentschap ook toegang tot satellietfoto's en vertrouwelijke informatie
van nat ionale geheime diensten. Die combinat ie van verpl ichte transparantie van Iraakse
zijde en beter geïnformeerde inspecteurs aan d e zijde van het Agentschap le idde tot het
ontrafelen van een zeer omvangrijk clandestien nucleair programma.

Een belangrijke vaststelling daarbi j is da t Irak tegelijkertijd o p industriële schaal
investeerde in verscheidene procédés voor d e produktie van mater iaal voor nucleaire
wapens. Eén van die procédés (de electromagnet ische isotopen scheidingsmethode of
EMIS methode) , ooit gebruikt voor het Amerikaanse Manhat tan project, we rd al lang als
totaal verouderd beschouwd, maar was wel bruikbaar in de Iraakse context. Even
belangrijk was hef feit dat zolang in al deze installaties geen nucleair mater iaal
geïntroduceerd of geproduceerd werd , de Iraakse autoriteiten ook niet formeel verplicht
waren ze te onderwerpen a a n d e inspecties van het agentschap (het type INFCIRC/153
garanties akkoord heeft immers technisch gezien enkel betrekking o p de controle van
nucleaire materialen en niet op nucleaire installaties).

In september 1991 wisten d e "Action Team" inspecteurs dankzij d e t ip van e e n Iraaks
"overloper" beslag te leggen op documenten die gedetai l leerde informatie op leverden
over het eigenlijke w a p e n ontwikkel ingsprogramma van Bagdad (ontwikkeling van
explosieven en onderdelen). De drie dagen durende krachtmeting tussen inspecteurs en
Iraaks autoriteiten voor het o o g van d e televisiecamera's was één van d e meer
spectaculaire aspecten van deze nucleaire inspecties onder Vei l igheidsraad-mandaat.
De huidige activiteiten voor verif icatie en opvolg ing van het niet herbeginnen van hef
Iraaks nucleair p rogramma zijn minder spectaculair maar daarom niet minder belangrijk:
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nucleair materiaal en uitrusting zijn immers wel verwijderd, maar de wetenschappers en
ingenieurs evenals de verworven know-how blijven nog altijd beschikbaar.
Die inspecties gaan inmiddels nog steeds door, met hoogten en laagten, en soms in een
spel van kat en muis. De economische sancties die aan het land zijn opge legd , vooral
door de beperking van de olieverkoop, wegen immers zwaar door en treffen het ganse
land en niet alleen het regime.

Ondertussen zijn er lessen getrokken uit de Iraakse ervaring, die de start betekende voor
de versterking van het internationale proliferatie regime, met aanvul lende maatregelen
en bevoegdheden voor het IAEA.
De situatie die zich heeft voorgedaan is een voldoende aanwijzing voor de noodzaak
van een volgehouden aandacht .

7.2 Noord-Korea

Noord-Korea trad toe tot het NPV in 1985, precies op het moment dat zijn nucleair
programma een grootschaliger karakter begon aan te nemen. Indien het niet toetreden
van Noord-Korea voordien geen al te grote ongerustheid wekte, ontstond er nu ook druk
van Noordkoreaanse bondgenoten (Rusland bijvoorbeeld). Noord-Korea wacht te
nochtans tot februari 1992 vooraleer met hef Agentschap een waarborgakkoord af te
sluiten, hoewel artikel 3 van het NPV uitdrukkelijk bepaalt dat zulks moet gebeuren binnen
de 18 maanden na ondertekening. Die ondertekening van het garantieakkoord volgde
na steeds toenemende internationale druk op Noord-Korea.

De aanvankelijke inspecties van het Agentschap vorderden goed en waren er op gericht
de door Noord-Korea overgemaakte initiële inventaris van nucleair materiaal te verifiëren.
Tegelijkertijd, als gevolg van de in 1990 begonnen politieke dialoog tussen Noord- en Zuid-
Korea, bereikten Noord- en Zuid-Korea in januari 1992 een akkoord over een gezamenlijke
verklaring over de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland (Joint Declaration on
the Denuclearization of the Korean peninsula). Dit principieel akkoord voorziet dat:

* Noord- noch Zuid-Korea nucleaire wapens zullen produceren, ontvangen, opslaan, enz.
(dit wil zeggen ook geen stationering van nucleaire wapens voor derde landen, zoals de
VSA bijvoorbeeld: na het einde van de Koude Oorlog voelde Noord-Korea zich immers
verzwakt ten aanzien van de nog steeds sterke militaire aanwezigheid van de VSA in Zuid-
Korea);

* Noord- noch Zuid-Korea zullen nucleaire opwerkingsinstallaties of uranium-
verrijkingsinstallaties bezitten (hetgeen veel verder gaat dan het NPV voorschrijft; deze
installaties zijn immers ook het onderdeel van de civiele nucleaire industrie);

* gemeenschappelijke verificatie door een nog op te richten "South-North Joint Nuclear
Control Commission".

Tijdens het najaar van 1992 bleek nochtans uit verificatie door het Agentschap van de
initiële inventaris aan nucleair materiaal dat er tegenstrijdigheden bestonden tussen
enerzijds deze verklaring en anderzijds de metingen van het Agentschap: in tegenstelling
tof wat men beweerde, werden in de Nyongbyon opwerkingsfabriek niet slechts één
maar wel meerdere opwerkingscampagnes gevoerd. De verdenking ontstond hierdoor
dat meer plutonium geproduceerd was dan opgegeven door de Noordkoreanen.
Luchtfotografie ter beschikking gesteld door de VSA toonde ook aan dat de
ondergrondse verdieping van een gebouw waar - naar het Agentschap vermoedt - afval
van deze campagnes ondergebracht werd, gecamoufleerd en ontoegankelijk werd
gemaakt.

Consultaties met Noord-Korea leidden niet tot een bevredigende oplossing en op
9 februari 1993 verzocht het Agentschap formeel onder artikel 73(b) van het
garanfieakkoord een speciale inspectie te mogen uitvoeren, in hef bijzonder in twee sites
van het Nyongbyon complex. Bovendien werd in het voorjaar van 1994 de bestraalde
splijtstof uit de 50 MWe onderzoeksreactor verwijderd, zonder dat het Agentschap de
nodige metingen kon uitvoeren. Hierdoor wordt het zeer moeilijk precies na te gaan
welke hoeveelheid plutonium tot op heden werd geproduceerd.
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Opeenvolgende oproepen tot medewerking van het Agentschap bleven zonder
resultaat aangezien Pyongyang enkel de VSA als volwaardige gesprekspartner in dit
nucleair dossier beschouwde. Op 12 maart 1993 meldde Noord-Korea dat hef zich
terugtrok uit het NPV. Die dreiging met terugtrekking werd ingetrokken nadat Washington
er in toestemde een bilaterale dialoog aan te gaan met Noord-Korea, maar leidde niet
tot het ' aanvaarden door Noord-Korea van volwaardige waarborginspecties. De
bemoeienissen van de Veiligheidsraad leidden evenmin tot enige oplossing, temeer daar
China zich zeer behoudend opstelde en steeds bleef aandringen op een voorzichtige
dialoog 'tussen alle betrokken partijen'.

Afvaardigingen van de regeringen van de VSA en Noord-Korea hielden gesprekken in
Genève van 23 september tot 21 oktober 1994, om te onderhandelen over een globale
oplossing van hef nucleaire probleem op het Koreaanse schiereiland.

De voornaamste besluiten zijn:

de twee partijen zullen samenwerken om de Noordkoreaanse grafiet-gemodereerde
reactoren en aanverwante installaties te vervangen door electrische centrales uitgereust
met lich-water reactoren;
de twee partijen zullen streven naar een volledige normalizatie van de politieke en
economische relaties;
de twee partijen zullen samenwerken voor vrede en veiligheid op het
gedenuclearizeerde Koreaanse schiereiland.
de twee partijen zullen samenwerken om het internationale nucleaire non-
proliferatieregime te versterken.

Op vraag van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, besliste de Raad van
Gouverneurs van het IAEA een permanentje van inspecteurs te installeren in de omgeving
van Nyongbyon, en dir sedert mei 1994. Zij gingen door met de controle van de
"bevroren" installaties.
Tegen eind 1996 was de helft van de bestraalde splijtstof van de stilgelegde 5 MWe
grafietreactor geborgen containers voor lange termijn stockage.
De informatieverstrekking naar het IAEA foe, teneinde de anomalieën op te lossen,
veloopt moeizaam en er wordt weinig vooruitgang geboekt, en ook het IAEA heeft nog
steeds geen toelating om bepaalde inspectiemaatregelen uit te voeren.

Het feitelijk buiten spel zetten van het Agentschap en het onderhevig maken van de
uitvoering van NPV verplichtingen aan een politieke onderhandeling is een gevaarlijk
precedent voor het non-proliferatie regime tijdens de komende jaren.

7.3 Iran

Iran wordt verdacht van wapenambities, en is onder een virtueel westers
handelsembargo van nucleaire uitrusting en technologie. Zo zijn er weigeringen voor
medewerking vanwege Duitsland en Frankrijk.
In tegenstelling tot Noord-Korea, hebben westerse inlichtingsdiensten geen bewijs van
geheime nucleaire installaties in Iran. Mediarapporten over een uranium verrijkingsfabriek
en andere installaties zijn speculatief.

Iran is lid van het NPV en is als dusdanig onderworpen aan IAEA controles op alle
activiteiten waarbij splijtstoffen betrokken zijn. Het heeft ook de mogelijkheid "speciale
inspecties" te vragen indien dit nodig is, bijvoorbeeld als vertrouwen scheppende
maatregel. Dit gebeurde om de situatie op te helderen in februari 1992, wanneer door
IAEA inspecteurs zes installaties bezocht werden die ze zelf hadden uitgekozen. De ploeg
rapporteerde dat de activiteiten op de sites volledig consistent waren met vreedzaam
gebruik.
Drie van de bezochte sites waren vroeger nooit gezien door IAEA inspecteurs. De selectie
was gebaseerd op spionagegegevens en mediarapporten. Een IAEA persmededeling
over dat bezoek meldde dat "de conclusies van de ploeg beperkt waren tot de bezochte
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sites en installaties, en eveneens beperkt tot de duur van het bezoek". In 1994 volgde een
gelijkaardig vrijwillig bezoek met dezelfde conclusies.

Iran bezit een onderzoeksreactor van 5MWth van VSA makelij, samen met de nodige hete
cellen, die toelaten gram-hoeveelheden plutonium van bestraalde splijtstof af te
scheiden.
Niettegenstaande de reactor onderworpen is aan IAEA controle, bestaat bezorgdheid
dat de reactor zou gebruikt worden voor de aanmaak van kleine hoeveelheden
plutonium. Dit zou kunnen leiden tot hetzelfde probleem zoals met Irak.

Inzake uraniumverrijking bezit Iran een klein calutron (elektromagnetische scheiding) van
Chinese makelij (wat een gedeelte was van de levering van een kleine 27 kW reactor)
met als doel isotopen te produceren voor gebruik in onderzoek en geneeskunde.
Dit calutron zou slechts minuscule hoeveelheden uranium kunnen verrijken, maar zou
evenwel bruikbaar zijn voor andere doeleinden zoals in Irak (bv. het testen van
isolatoren).
Volgens niet bevestigde mediarapporten zou Iran ook de weg van gascentrifuge
verrijking ontwikkelen op geheime plaatsen. Ook zou gewerkt worden aan laser verrijking.
Geen van deze berichten berust tot nog toe op hard bewijsmateriaal.

Het is moeilijk in te schatten wanneer Iran in staat zal zijn splijtstoffen aan te maken,
vermits maar weinig geweten is over het nucleaire programma. Wel verricht Iran intensief
aankopen in het buitenland: zo kondigde de iraanse regering in 1995 aan dat het
contracten getekend had met het Russische ministerie voor atoomenergie voor een
totaal bedrag van 940 millioen dollar [28]. Over een mogelijk militair programma is weinig
of niets geweten maar als wapenintenties aanwezig zijn, kan dat al blijken tegen het
einde van de eeuw [21].

7.4 Algerije

In april 1991 meldde de pers dat Algerije met behulp van China in het geheim een
reactor bouwde. Pas na onthulling van het bestaan van d e reactor, ging d e Algerijnse
regering akkoord om de reactor onder IAEA controle te plaatsen; het akkoord werd
ondertekend in februari 1992.
De reactor heeft een vermogen van 10-15 MWth, gebruikt laag-verrijkt uranium als splijtstof
en heeft zwaar water als moderator en koelmiddel. Dit betekent dat die reactor de
theoretische mogelijkheid heeft om 2 kg plutonium van kernwapen-kwaliteit aan te
maken.
Er zijn geen rapporten die bevestigen dat Algerije eveneens een scheidingsinstallatie voor
plutonium heeft verworven op dezelfde site.

Algerije was tot 1994 onder geen enkele internationale verplichting om zijn nucleaire
installaties te onthullen of om ze onder IAEA controle te plaatsen (tenzij zulks geëist wordt
door de bevoorraders van zijn materiaal en uitrusting), daar het geen partij was bij het
Non-Proliferatie Verdrag.
In 1994 heeft Algerije het NPV onderschreven waarmee de regering een nieuwe
belangrijke stap zette in de richting van een solied non-proliferatie engagement .
Daardoor komen alle splijtstoffen onder IAEA waarborgen.

Hiermee is een eind gekomen aan een onduidelijke toestand en aan een gebrek aan
openheid. Het recente waarborgakkoord met de bijhorende inspecties zou een groot
deel van de bestaande bezorgdheid moeten wegnemen. Uitsluitsel of het precieze
toedoen van het Algerijnse programma zal pas bekomen worden na IAEA inspecties. De
waarborgovereenkomst is ondertekend op 30 maart 1996, maar was nog niet van kracht
eind 1996 [27].

SCK-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Proliferatierisico's 51

7.5 Israël

Israël exploiteert verschillende uiterst geheime nucleaire installaties bij Dimona in de
Negev woestijn, met d e bedoel ing plutonium voor kernwapens te produceren [21]. De
site bevat een kleine produktiereactor en een clandestiene opwerkingsfabriek voor de
aanmaak van plutonium op basis van bestraalde brandstof. Alhoewel plutonium Israels
belangrijkste w e g naar kernwapens schijnt te zijn, werd uranium verrijking toch verder
gezet, tenminste als onderzoeksactiviteit.
Bovendien zijn er ook zeer duidelijke aanwijzingen dat Israël effectief beschikt over
operationele nucleaire wapens. De Israëlische bom moet gezien worden tegen de
achtergrond van de precaire geo-politieke en militaire situatie van dat land in het
Midden- Oosten.
Op termijn kan de nucleaire wapenstatus van Israël nochtans de hefboom zijn voor de
ontwikkeling van een nucleair wapen in de Arabische wereld. Het is geen toeval dat heel
wat van de landen met min of meer concrete nucleaire wapenambit ies eveneens in de
Arabische wereld moeten gesitueerd worden: Algerije, Irak, Iran, Libië, Syrië.
Israël meent nochtans dat het NPV onvoldoende waarborgen biedt en stuurt aan op een
Nucleaire Wapen Vrije Zone in het Midden-Oosten met een meer verregaand
inspectieregime. Dergelijke overeenkomst is allicht pas mogelijk in het kader van een
globale oplossing of tenminste een verbetering van de diplomatieke situatie in de regio.
Israël wordt er ook van verdacht 100 kg wapenkwaliteit uranium te hebben onttrokken
aan een VSA installatie in de jaren 60, alhoewel recent argumenten werden aangehaa ld
om die onttrekking te ontkennen.

Israels belangrijkste bron van plutonium is de reactor van Franse makelij van 24 MWth, die
in werking is sinds december 1963. Het reactorvermogen schijnt nu nochtans heel wat
hoger te liggen, met een aanzienlijk grotere mogelijkheid voor plutoniumproduktie. Het
gebrek aan eenduidige informatie betekent dat het eveneens gissen is naar de mogelijke
plutonium voorraad. Het enige gedetai l leerde verslag van de constructie en van de
originele grootte van de Dimona reactor werd gepubliceerd in 1982 door Pierre Pean [21].
In d e oorspronkelijke overeenkomst tussen Frankrijk en Israël van 1956 werd Frankrijk
gevraagd een kernreactor te leveren van het 'EL-3' type, d.w.z. een 18 MWth
onderzoeksreactor met zwaar water als moderator en gekoeld door zowel zwaar water
als door lucht. Wanneer het Franse team dat bezig was met de constructie van de
plutonium extractie installatie het originele plan van de reactor te zien kreeg, waren zij
verrast dat het reactorvermogen twee- tot driemaal hoger lag dan oorspronkelijk was
overeengekomen. Zij vonden ook dat de koelleidingen driemaal groter waren dan nodig
voor een 24 MW reactor. Door deze opwaarderingen van het origineel plan kon men
besluiten dat de Dimona reactor in staat zou kunnen zijn om zoveel plutonium te kunnen
aanmaken als de G l reactor in Marcoule, Frankrijk. Dit is een gasgekoelde grafiet
gemodereerde reactor van 38 MWth, in staat om ongeveer 13 kg plutonium van
kernwapen-kwaliteit per jaar aan te maken.

Algemene schattingen van het vermogen van de reactor schommelen tussen 70 en
150 MW. Die bovengrens is afgeleid uit de gegevens van de plutonium
scheidingsinstallatie in Dimona, die in 1986 werden bekend gemaakt door Mordechai
Vanunu, een gewezen technicus in de Dimona scheidingsinstallatie. Volgens een VSA
ambtenaar blijkt echter uit studies gebaseerd op de gegevens die Vanunu bekend
maakte, dat de reactor nooit het vermogen van 150 MW heeft bereikt. Het vermogen van
de reactor zou de 70 MW nooit overschreden hebben, hetgeen in overeenstemming is
met de informatie van Pierre Pean in verband met de afmetingen van de koelleidingen.
Amerikaanse specialisten geloven dat de reactor in het begin heeft gewerkt met een
vermogen van 40 MW wat daarna is opgevoerd tot 70 MW v.\ ,-.r 1977, datum wanneer
Vanunu aankwam in Dimona.
Indien men aanneemt dat deze gegevens juist zijn, kan de reactor 8,8 tot 15 kg plutonium
van kernwapen-kwaliteit aanmaken per jaar, indien hij in werking is tussen 40 en 70 MWth
en dat gedurende gemiddeld 60% van de tijd.

Vanunu heeft ook een beschrijving gegeven van de ondergrondse installatie voor
plutonium scheiding in Dimona, geleverd door Frankrijk, waar ook voorzieningen waren
voor de afscheiding van plutonium uit bestraalde splijtstof volgens het Purex procédé,
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waarbi j het plutonium wordt omgezet in metaal in de vorm van onderdelen voor een
bom.

De beste schattingen spreken van een produktie van ongeveer 230-400 kg kernwapen-
kwaliteit plutonium tot eind 1990. De maximum schatting is 590 kg, minimum 140 kg.
De schattingen voor de toekomst zijn onzeker omdat de reactor 30 jaar oud is en zou
kunnen gesloten worden om veiligheidsredenen. Bovendien hebben d e Verenigde Staten
druk uitgeoefend om de plutoniumproduktie te stoppen. Gebaseerd op de schattingen
van d e plutonium produktie zou Israël tussen de 52 en 94 kernkoppen aangemaakt
kunnen hebben tot eind 1990 en nog 2 tot 4 wapens in 1991.

Er is weinig geweten over het uranium verrijkingsprogramma van Israël. Men weet dat het
gestreefd heeft naar laser verrijking, maar de huidige status of hef juiste doel van deze
inspanning is onduidelijk. Volgens Vanunu zou Israël voor zijn uranium verrijking gebruik
maken van gas centrifuge. Ook daarover zijn geen details bekend.

7.6 Indië

Van al de ontwikkelingslanden heeft Indië het grootste nucleaire programma waarbinnen
een vrij grote inspanning wordt geleverd voor het verwerven van kernwapens op grond

van de produktie van plutonium.
Hoewel Indië bleef ontkennen dat het kernwapens ontwikkeld had, bestond er een
redelijke evidentie dat het snel een arsenaal aan fissiebommen kon ontplooien. Indië
baarde in 1974 opzien met zijn "vreedzame" nucleaire explosie van 12 kiloton. Sindsdien
heeft het zijn onderzoek en ontwikkeling van kernwapens verder gezet met een duidelijk
verhoogde inspanning in het midden van de jaren tachtig als antwoord op de
Pakistaanse inspanning. De overheid heeft steeds te verstaan gegeven hoe vlug zij over
een kernwapen zou kunnen beschikken. Het zou een kwestie van weken zijn. De
operationele status van zijn nucleaire wapens is dan ook duidelijk geworden op 11 mei
1998, toen Indië een reeks van drie ondergrondse kernproeven uitvoerde, waaronder een
waterstofbom van 43 kiloton, gevolgd door nog twee kernproeven op 13 mei. Hiermee
verschaft Indië zich een feitelijke status van kernwapenstaat. Hiermee is dan ook een
einde gekomen aan de twijfel en speculatie dat dit land het nodige in huis heeft om een
volwaardige kernmacht te worden, ook omdat het een gevorderde technologie
ontwikkeld heeft inzake rakefsystemen. Er is echter geen eind gekomen aan de spanning
in de regio, mede door de reactie van Pakistan, dat eveneens overging tot ondergrondse
kernproeven.

Het hart van het Indische kernwapenprogramma zijn twee kleine zwaar-water reactoren
en een plutonium scheidingsinstallatie.
De Indische civiele en militaire nucleaire programma's zijn niet duidelijk gescheiden. De
Indische regeringspolitiek is er steeds een geweest van minimalizatie van internationale
waarborgen op zijn nucleaire installaties, om de militaire w e g op te gaan indien nodig.
Resultaat hiervan is dat d e meeste van de zwaar-water reactoren en de
heropwerkingsinstallatie niet onder IAEA controle staan en aldus kunnen gebruikt worden
voo rde produktie van plutonium voor kernwapens.

De twee grootste onderzoeksreactoren Cirus en Dhruva zijn bronnen van plutonium van
wapen-kwaliteit, staan niet onder IAEA controle, en gebruiken natuurlijk uranium als
splijtstof en zwaar-water als moderator.
Cirus (40 MWth) startte in 1960 en kan per jaar 8.8 tot 10 kg wapen-kwaliteit plutonium
produceren in ongeveer 8.8 tot 10 ton splijtstof. Cirus werd door Canada geleverd voor
vreedzame doeleinden.
Dhruva (100 MWth) is gelijkaardig aan Cirus en is in werking sinds 1985. De
plutoniumproduktie wordt geschat op 22 tot 26 kg per jaar, bij 60% belasting.
Indië heeft ook nog zes vermogenreactoren, die evenmin onder controle staan en die
plutonium zouden kunnen aanmaken, alhoewel hiervoor geen harde bewijzen bestaan
dat dit inderdaad gebeurd is. Elke reactor van 235 MWe zou tot 150 kg plutonium per jaar
kunnen aanmaken, bij 60% belasting.
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Sinds 1964 heeft Indië een plutonium scheidingsinstallatie, die inmiddels werd aangepast
tot een capaci te i t voor de Cirus en Dhruva reactoren. Daarnaast bestaat sinds 1979 de
Prefre installatie met een capacitei t van 100 tot 150 ton bestraalde splijtstof per jaar.

Op basis van voorgaande gegevens kan de Indische voorraad aan wapen-kwali tei t
plutonium geschat worden op ongeveer 300 kg op het einde van 1991, goed voor 60
kernwapens, indien 5 kg per kernwapen wordt gerekend.

Men neemt aan dat Indië sinds het begin van de jaren zeventig bezig is met onderzoek
naar gas-centrifuge verrijking voor uranium en het zou sinds 1986 beschikken over een
grote installatie voor uraniumverrijking.

De reële omvang blijft echter onduidelijk.

7.7 Pakistan

Pakistan heeft programma's voor zowel plutonium scheiding als uraniumverrijking en
beide schijnen sterk gericht te zijn op het verwerven van materialen voor kernwapens.
Hef heropwerkingsprogramma is ondertussen stilgelegd en de enige vermogenreactor in
bedrijf is onder IAEA controle.
De uraniumverrijkingsfabriek in Kahuta bij Islamabad heeft wapen-kwali tei t uranium
geproduceerd, staat niet onder IAEA controle en is de spil van het
kernwapenprogramma.

Pakistan heef t in de jaren 1970-1980 een goed gefundeerd geheim bevoorradingsnetwerk
opgezet om in het Westen verrijkingstechnoiogie en -componenten en uitrusting aan te
schaffen om zelf centrifuges te bouwen. Dit programma was een succes en Pakistan
heeft een eigen verrijkingsindustrie, in staat om centrifuges te bouwen en de capaci te i t in
stand te houden.
In 1984 werd laag-verrijkt uranium aangemaakt en in 1988 werd aangenomen dat
Pakistan voldoende wapen-kwaliteit uranium had voor vier tot zes kernwapens.

Algemeen wordt aangenomen dat het ontwerp en de technische gegevens voor
verscheidene van hun centrifuges zijn "gestolen" van Urenco, het Engels-Nederlands-Duits
consortium voor verrijking in Almelo, Nederland. Ook de lijst van bevoorraders was
bekend, en werd ingebouwd in het vermelde netwerk.
Ook wordt geloofd dat Pakistan basis ontwerpinformatie had over de vroegere Duitse
centrifuges, bekend als G-1 en G-2.
Ondanks de geslaagde start had Pakistan tal van moeilijkheden in de namaak van de
Nederlandse centrifuges, maar had meer succes met de bouw van het G-2 ontwerp, dat
nu de basis uitmaakt van hun programma.

Op basis van de geschatte verrijkingscapaciteit komt men tot een mogelijke produktie
van 45 tot 75 kg wapen-kwaliteit uranium per jaar.
Tot eind 1991 wordt geschat dat Pakistan een gecumuleerde produktie van wapen-
kwaliteit uranium had opgebouwd van 130 tot 220 kg. Die schatting heeft nochtans een
zeer beperkte nauwkeurigheid, en een foutenmarge van 25% is niet overdreven.

Er is gerapporteerd dat Pakistan voldoende wapen-kwaliteit uranium bekwam van China
voor de aanmaak van twee kernwapens, maar de authenticiteit van die informatie kon

niet bepaa ld worden. Analoge rapporten melden dat China ook een wapenontwerp
leverde, maar men weet niet hoeveel uranium dit ontwerp vereist, maar dit zal niet hoger
zijn dan 20 kg. Bij deze aannames komt men aan zes tot tien kernwapens, al zal Pakistan in
de nabije toekomst zeker in staat zijn dit getal op te trekken.

Alhoewel er geen bestraalde splijtstof voorhanden is buiten het waarborgencircuit , heeft
Pakistan toch een kleine plutonium-scheidingsinstallatie opgestart in Pinstech bij
Rawalpindi.
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Als reactie op de Indische kernproeven heeft ook Pakistan op 28 mei 1998 vijf
ondergrondse kernproeven uitgevoerd, en zich op die manier de feitelijke status van
kernwapenstaat toebedeeld . Als verklaring hiervoor werd gesteld dat Pakistan geen
andere keuze had, rekening houdend met de "lauwe" reactie van de internationale
gemeenschap ten aanzien van de kernproeven van Indië.
Zowel de Indische als de Pakistaanse nucleaire wapencapac i te i t houden duidelijk
verband met de relatief onevenwicht ige situatie in de regio. Er is de gespannen
verhouding van Indië met zijn nucleaire buur China: het is niet toevallig dat Indië zich d e
meest uitgesproken tegenstander van het NPV toont en de nadruk legt op het
discriminerend karakter van dit Verdrag (dat de nucleaire wapenstatus van China
"legitimeert"). Er is ook de gespannen relatie tussen Indië en Pakistan (dit laatste land
verklaarde overigens uitdrukkelijk dat het zijn nucleaire wapencapac i te i t wil prijs geven
indien Indië hetzelfde doet).

7.8 Zuid-Afrika

Nadat Zuid-Afrika in 1991 toegetreden was tot het NPV, kondigde president De Klerk in
maart 1993 aan dat zijn land in de loop van de jaren '80 zes nucleaire projectielen had
geproduceerd, die ondertussen volledig ontmanteld waren. Het nucleaire materiaal uit
de wapens was sinds 1991 volledig onderworpen aan de inspecties van het Agentschap.
De waarborgenovereenkomst in van kracht sinds 16 september 1991, waardoor alle
installaties met nucleair materiaal onderworpen is aan de controles van het IAEA.
Het opstellen van de begin-inventaris van hef nucleair materiaal is een serieuze klus
gebleken, temeer daar veel informatie over de aanmaak ervan vernietigd was.

De politieke achtergrond van het prijsgeven van de nucleaire wapens door Zuid-Afrika is
enerzijds de algemene ontspanning in Zuidelijk Afrika (ontbinding van de USSR) en
anderzijds de opheffing van het apartheidsregime en de onzekerheid over de interne
politieke stabiliteit van Zuid-Afrika.

Historisch gezien betekent dit een belangrijke doorbraak: voor het eerst heeft een land
vrijwillig afstand gedaan van zijn nucleaire wapens vanuit een wel begrepen
eigenbelang en streven naar veiligheid.

7.9 Argentinië en Brazilië

Brazilië is tot op heden geen iid van het NPV, in hoofdzaak wegens d e kritiek op de
discriminatie tussen NWS en NKWS in dat Verdrag. Argentinië is tot het NPV toegetreden
op 10 februari 1995.
In Juli 1991 ondertekenden beide landen nochtans een akkoord voor de oprichting van
een "Gemeenschappeli jk Systeem voor Boekhouding en Controle van Nucleair Materiaal"
waarvan de inspecties uitgevoerd worden door ABACC (het Braziliaans-Argentijns
Agentschap voor Boekhouding en Controle van Nucleair Materiaal). Met het IAEA werd
een inspectieakkoord afgesloten dat nagenoeg identiek is aan het akkoord tussen
Euratom en het IAEA: de inspectierechten van het IAEA in de ABACC zone zijn dus
volwaardig en beantwoorden aan de vereisten van het NPV. Het akkoord werd van
kracht op 4 maart 1994, en wordt beshouv/d als een volwaardig waarborgakkoord met
het IAEA. De initiële IAEA inspecties, steeds in samenwerking met de ABACC inspecteurs
zijn ondertussen begonnen. Meteen werd ook de w e g geëffend voor de toetreding van
deze landen tot het Tlatelolco Verdrag (zie paragraaf 2.2.3.).

In geval van Brazilië en Argentinië is op dit ogenblik niet helemaal duidelijk welke mate
van ontwikkeling hun nucleaire programma's bereikt hadden. Het is onduidelijk hoe dicht
men bij een operationele kernmacht gekomen was, en de inspecties van het IAEA
hoeven hiervoor niet meteen uitsluitsel te brengen (de inspectieakkoorden verplichten
niet om volledig rekenschap te geven van de nucleaire activiteiten in het verleden, tenzij
dan van de produktie van nucleair materiaal). Argentinië heeft nu een verrijkingsinstallatie
en Brazilië heeft een zeer kleine heropwerkingsinstallatie.
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Ook hier ging het opgeven van de nucleaire wapenopt ie samen met de democratisering
op het gehele Zuidamerikaanse continent en wel in het bijzonder in Argentinië en Brazilië.
De ontwikkeling van een evenwicht ig en open democratisch systeem is o p termijn een
belangrijk vertrouwenwekkend element voor de internationale gemeenschap evenals de
wederzijdse controle die beide landen uitoefenen op elkaar via ABACC.
Argentinië is ondertussen verder gegaan door toe te treden tot de NSG (zie paragraaf
5.2.) en tot het NPV. In Brazilië lijkt de politieke consensus over non-proliferatie iets
moeizamer tot stand te komen.

7.10 De nieuwe onafhankelijke Staten van de voormalige USSR

De USSR was een kernwapenstaat waar de militaire en civiele splijtstofcyclus niet strikt
gescheiden waren. Bovendien was de controle over de nucleaire activiteiten in de
diverse republieken in Moskou gecentraliseerd. Als kernwapenstaat werden de Sovjet
installaties overigens op enkele uitzonderingen na niet gecontroleerd door het IAEA. Bij
het opbreken van de oude staatsstructuur ontstonden er dan ook heel wa t problemen.
De nieuwe onafhankelijke staten beschikken immers over substantiële nucleaire
installaties: kernreactoren (2 in Armenië, 2 in Litouwen, 16 in Oekraïne); een snelle
kweekreactor en een splijtstofelementenfabriek in Kazakstan en in een aanta l Staten
bevinden zich onderzoeksreactoren en -installaties waar hoog verrijkt uranium gebruikt
wordt .

Er bevonden zich ook nucleaire wapens op het grondgebied van Wit-Rusland, Kazakstan
en Oekraïne. In Artikel V van het Protocol van Lissabon bij het START I akkoord verplichtten
de nieuwe onafhankelijke Staten zich in mei 1992 weliswaar tot toetreding bij het NPV als
niet-kernwapenstaat, maar de eigenlijke toepassing van het Protocol van Lissabon loopt
heel moeizaam. Vooral in Oekraïne was er heel wa t protest. Het Oekrainse parlement
eiste in ruil voor afstand van kernwapens onder meer:

* veiligheidsgaranties van de KWS;
* bijstand voor de ontmantel ing van de kernwapens;
* compensat ie voor splijtstoffen in de wapens;
* economische bijstand in het a lgemeen.

Na moeilijke onderhandel ingen en druk van de internationale gemeenschap we rd op 14
januari 1994 een akkoord ondertekend door de presidenten van de VSA, Rusland en
Oekraine voor de verwijdering van kernwapens van het Oekrainse grondgebied, waarin
een gedeel te van die eisen werden vervuld. Ook met Kazakstan bereikte Rusland reeds
een principieel akkoord op presidentieel niveau over de verwijdering van de kernwapens,
hoewel de uitvoering van dat akkoord nog op zich laat wach ten . In Wit-Rusland en
Oekraine werd reeds een begin gemaakt met de verwijdering van de kernwapens.

Naast de kernwapenproblematiek is er het totaal ontbreken van maatregelen voor
mater iaalboekhouding en externe beveiliging van installaties. Het wegval len van de
centrale structuur wordt slechts moeizaam vervangen door de nieuwe administratie, waar
hoe dan ook de prioriteit niet onmiddellijk op veiligheid ligt. Van de 12 ex-Sovjet
republieken zijn er tien reeds tot het NPV toegetreden. Het blijft nog wach ten op Kirgistan
en Tadjikistan.

Met het oog op de uitbouw van nationale systemen voor mater iaalboekhouding en het
opzetten van externe beveiligingssystemen zijn een aantal steunprogramma's opgestart
op initiatief van de Europese Commissie, het IAEA, de VSA, Zweden, Finland, enz. Het is
niet gemakkelijk uit te maken of en wanneer die inspanningen vruchten zullen dragen. De
toenemende berichten over nucleaire smokkel nopen tot bezorgdheid. In de overgrote
meerderheid van de berichten blijkt het nochtans over louter oplichterij of over zeer
minieme hoeveelheden te gaan , die relatief vrij beschikbaar zijn in bi jvoorbeeld de
nucleaire geneeskunde. Deze stoffen zijn normaal niet het voorwerp van internationale
waarborgcontroles van het IAEA of Euratom.
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8 Conclusies

In de brochure is een overzicht gegeven van de inspanning die op wereldvlak en in
Europa worden geleverd om de proliferatie van kernwapens tegen te g a a n . Er is
geschetst hoe historisch verschillende internationale Verdragen en afspraken tot stand
gekomen zijn, welke Staten erbij betrokken zijn, en wat de gevolgen en verplichtingen zijn
van de toetredende Staat. België heeft zeker nuttige en interessante bi jdragen geleverd
bij d e totstandkoming van die verdragen.

Er mag zeker gesteld worden dat het Non-Proliferatie Verdrag één van d e meest
verregaande Verdragen is inzake nucleaire ontwapening: met zijn 179 Staten (en wegens
de voortdurende aanpassingen zijn het er 1S5 geworden in november 1997) die zijn
toegetreden is het zeker het meest universele Verdrag dat tot nog toe tot stand is
gekomen.
Het legt aan de lidstaten verplichtingen op inzake waarborgen door het IAEA; een
voornaam knelpunt was immers het waarborgen van de naleving van deze beginselen.

Het NPV heeft gezorgd dat het aantal reële of vermeende kernwapenstaten beperkt is
gebleven. Daarnaast is d e nagenoeg exponentiële groei van de kernwapenarsenalen in
de kernwapenstaten, die zich in de periode van de Koude Oorlog manifesteerde, een
halt toegeroepen, misschien meer om economische dan om politieke motieven.
Niettemin is de oproep van het NPV tot algehele ontwapening slechts zeer gedeelteli jk
opgevo lgd, al is er de laatste tijd wel enige evolutie merkbaar.

In 1995 was het NPV, na vier interim herzieningen om de vijf jaar, aan een definitieve
herziening toe. Er is toen een conferentie belegd waarop beslist is dat het Verdrag voor
onbeperkte tijd van kracht zal blijven. Het verder zetten kan enkel gezien worden als een
uiting van gezond verstand en kan alleen maar een noodzaak genoemd worden ten
aanzien van de problemen waarmee de mensheid in de nabije toekomst geconfronteerd
zal worden.

De ontwapeningsvoorstellen verwijzen immers naar de vernietiging van kernwapens, niet
naar de vernietiging van splijtstoffen. Dit leidt naar de vraag van de waa rde van de
splijtstoffen die momenteel vervat zitten in de strategische en tactische kernwapens in de
VSA en in Rusland, alsook in de strategische inventarissen aan hoog-verrijkt uranium.

Het ter beschikking komen van het plutonium van de kernkoppen op de nucleaire markt
zal waarschijnlijk minder effect hebben op de markt dan het geval is voor het HEU. De
reden voor de mogelijk lagere impact is dat indien er zelfs een MOX fabricatie capaci te i t
voorhanden is, er toch een relatief kleine potentiële besparing kan voorzien worden van
klassieke brandstof en dat de markt voor plutonium beperkt is. In de VSA zijn er
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bi jvoorbeeld polit ieke barrières tegen het gebruik van plutonium in d e civiele
splijtstofcyclus.

Deze factoren zowel als de proli feratiebezorgdheid zullen waarschijnlijk resulteren in een
permanente stockage van dit materiaal, of het voorbehouden ervan voor
kweekreactoren, onderzoek en slechts zeer gedeelteli jk in hergebruik door de landen d ie
MOX brandstof gebruiken.

Het vrijkomen van de HEU inventaris van d e militaire nucleaire markt in de VSA en d e GOS
zal waarschijnlijk polit ieke implicaties hebben vanuit sommige hoeken (vooral d e
mil ieubeweging) en zal stuiten o p hardnekkige weerstand van d e westerse
bevoorradingsindustrie van nucleaire splijtstof, in hef bijzonder d e uranium-, omzeftings- en
verrijkingssectoren. Omwil le van zijn substantiële f inanciële w a a r d e zou dit niettemin een
aanvang kunnen nemen in d e late jaren 90.

De non-proliferatie van kernwapens, en d e inherente controles op d e splijtstoffen, is één
van d e cruciale e lementen voor de ui tbouw en instandhouding van een civiele nucleaire
industrie.

Inzake splijtstofcontrole hebben de landen van de Europese Unie een speciale
ontwikkeling meegemaak t door d e bijna gelijktijdige ontwikkeling van t w e e parallel le
controlesystemen: da t van Euratom en dat van het IAEA. Dit betekent da t inzake
waarborgen de landen van d e Europese Unie op dit moment onderworpen zijn a a n twee
waarborgsystemen, het Euratom systeem (dat gecreëerd is door het Verdrag van Rome
van 1957) en de IAEA controle door de toetreding tot het NPV.

Als land met een ver doorgedreven nucleaire infrastructuur is België m e e onderworpen
a a n d e non-proliferatieverplichfingen d ie het zelf heeff helpen opstellen.
Dit is conform d e IAEA opvat t ing da t het IAEA enkel fungeert als instrument d a t a a n een
Staat toelaat te bewijzen dat gehande ld wordt in conformiteit met zijn non-
proli feratieverplichtingen.
In d e Europese context fungeert Euratom als supra-nationale instelling met bevoegdhe id
over de splijtstoffen
Door d e overeenkomst tussen de twee controleorganismen wordt in België d e Euratom
wetgev ing toegepast , d ie trouwens vol ledig parallel verloopt met die van het IAEA, op
details na.

Het waarborgensysteem da t in internationale verdragen is ingeschreven, kan als relatief
succesvol beschouwd worden.
O p wereldvlak is d e horizontale proliferatie ingeperkt gebleven, en het aanta l dissidenten
zeer beperkt. De versterking van de waarborgmaat rege len , die hiervan onrechtstreeks
het gevog was, kan in de toekomst al leen een nog grotere garant ie b ieden a a n g a a n d e
conformiteit met internationale engagementen .
De landen van de Europese Unie, en dus ook België, zijn daarenboven onderworpen aan
d e controles van Euratom, w a t praktisch een dubbe le controle betekent.
Voor een nucleair geprofi leerd were ldeel betekent dit een last en een mogelijks
economisch impact , maar tevens een extra waarborg .

Gedurende d e laatste 25 jaar hebben waarborgen commerc ië le transacties m e d e
mogelijk gemaakt , zowel door het toestaan van handelsovereenkomsten mits
waarborgen van de controleorganismen, als door het verhinderen van de overdracht van
nucleaire materialen en uitrusting naar landen met kernwapenambit ies of d ie als dissident
aanzien worden .

Voorwaar een resultaat da t dient vervolgd te worden.
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B ijlage 1

Historiek

1945-46 Voorstel tot stichting van een VN Atoom Energie Commissie belast met de controle van
nucleaire materialen en alle vormen van nucleaire activiteit, bekend als het Baruch Plan.
Tegenvoorstel van Rusland: vernietiging van de oude wapens en verbod van nieuwe
wapens.
Wijziging van het Baruch plan: waarborgen op vreedzame activiteiten en bijkomend ook
internationaal beheer van gevoelige installaties (heropwerking en verrijking). Het voorstel
was niet haalbaar wegens het vermeende verlies van soevereiniteit; de besprekingen
komen op het einde van de jaren '40 in een impasse en de commissie wordt opgeheven
in 1952.

1953 De VSA doen een voorstel tot oprichting van het IAEA met als doel de verspreiding van de
weldaden van de nucleaire technologie, maar als tegenprestatie worden waarborgen
opgelegd.
Na 3 jaar onderhandelen is er een statuut (1956) dat stelt: het "invoeren van
waarborgmaatregelen op materialen, diensten, uitrusting, installaties en informatie".

1957 Het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(EURATOM) voor de landen van de Europese Gemeenschap (creëert een eigen
waarborgsysteem) wordt te Rome ondertekend op 25 maart 1957.

1957 Het IAEA statuut wordt van kracht en het Agentschap (Wenen) vangt haar
werkzaamheden aan. Er worden vele bilaterale overeenkomsten gesloten waarin het
aanvaarden van IAEA waarborgen verplicht wordt gesteld. Het statuut van het IAEA
wordt goedgekeurd op 23 oktober 1956 door de Conferentie over het statuut van het
IAEA, gehouden in de zetel van de VN te New York en geopend voor ondertekening op
2ó oktober 1956; de tekst werd van kracht op 29 juli 1957. Het statuut beklemtoont de
duale rol van het IAEA: promotie en controle.

1957-64 Er is weinig activering van de IAEA waarborgen.
Er zijn inmiddels 5 officiële kemmachten: VSA, USSR, VK, Frankrijk, China.
Strikte controles op transfer van nucleaire technologie hebben de verspreiding ervan niet
verhinderd.

1961 Het IAEA stelt zijn eerste waarborgensysteem op.

1965 Het IAEA waarborgsysteem conform het statuut wordt herzien en vastgelegd in document
INFCIRC/66. Er zijn herzieningen in 1966 (Rev.l) en in 1968 (Rev.2). Het laat de vrijheid toe

bepaalde installaties niet te onderwerpen aan IAEA waarborgen.
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1967 Goedkeuring van het Verdrag over het Verbod op Kernwapens in Latijns-Amerika
(Tlatelolco). Het is gelijkaardig aan het NPV maar het is ruimer doordat het streeft naar
een kernwapenvrije regio.

1968 Euratomverdrag treedt in werking (1 januari).
Goedkeuring van het Verdrag op de Niet-Verspreiding van Kernwapens (NPV), dat van
kracht wordt vanaf mei 1970. Het wordt onderschreven door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties (1 juli) en is open voor toetreding voor alle Staten.

De verplichtingen voor de partijen zijn:

Art.l: verbod op het doorgeven van kernwapens;
Art.2: verbod op het verwerven van kernwapens;
Art.3: het afsluiten van een waarborgakkoord met het IAEA;
Art.4: alle partijen krijgen toegang tot vreedzame nucleaire technologie;
Art.5: het ter beschikking stellen van de weldaden van kernenergie;
Art.ó: poging tot algehele nucleaire ontwapening.

Het is hoofdzakelijk een VSA-USSR Verdrag, met andere Staten, dat ontstaan is uit de
ontwapeningsgesprekken van Genève.
België ondertekent het NPV op 20 augustus 1968.

1970 Het NPV wordt van kracht. De overeenkomstige waarborgen omvatten de ganse
splijtstofcyclus in een land. Het waarborgsysteem wordt vastgelegd in document
INFCIRC/153.

1974 Een kernproef grijpt plaats in India, met een "vreedzaam" karakter.
Er rijzen niettemin ernstige vragen: hoe adequaat is het IAEA controle- systeem? India is
evenwel geen lid van het NPV: het gebruikte materiaal voor de kemproef valt niet onder
het IAEA waarborgsysteem.

1975 De overeenkomst tussen het IAEA en Euratom wordt afgesloten (INFCIRC/193).
De overeenkomst wordt door België geratif iceerd op 2 mei 1975.

1976 De overeenkomst tussen het IAEA en Japan wordt afgesloten.

1977 In werking treding van INFCIRC/193 op 22 februari 1977.
Goedkeuring van de richtlijnen van Londen (NSG) welke beperkingen voorzien op de
handel in nucleaire materialen en -uitrusting (21 september).

1978 In de VSA voorziet de "Non Proliferation Act" beperkingen op export en gebruik van
heropwerking en andere wapengevoel ige technologieën. Dit ligt zeer gevoel ig bij
ondermeer de Wesfeuropese landen die kiezen voor een gesloten splijtstofcyclus.

1980 Op VSA initiatief wordt de INFCE conferentie gehouden: uitgebreid onderzoek van alle
aspecten van de splijtstofcyclus met als voornaamste conclusies:

* er is geen eenvoudig technisch middel om te verhinderen dat nucleair materiaal wordt
verworven;

* het is onmogelijk verschillende splijtstofcycli te schikken naar proliferatierisico;
* proliferatie is een probleem van politiek en veiligheid samen: een oplossing moet

gevonden worden door institutionele en andere internationale maatregelen en een
verbetering van het internationaal waarborgsysteem.

1980-90 Verdere studies ter versteviging van het systeem met onderzoek naar:

* multinationale centra;
* activering van de maatregel voorzien in het lAEA-statuut (Art.XII.A.5.) IPS: Internationale Pu

opslag;
* internationale stockage van bestraalde splijtstof;
* herstel van de stabiliteit van bevoorrading door het comitJ CAS.
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Geen enkele van deze voorstellen leidt tot concrete maatregelen.

1987 MTCR - controleregime op rakettechnologie stelr richtlijnen op ( 16 april).

1990 Irak maakt zich schuldig aan overtreding van NPV verplichtingen.
Als gevolg van de Golfoorlog is er een reactie in de IAEA Raad van Gouverneurs:
maatregelen ter versterking van de effectiviteit van waarborgen, gekoppeld aan de
verbetering van de efficiëntie.

1991 Zuid-Africa treedt toe tot NPV (10 juli).
Argentinië en Brazilië stellen ABACC in (18 juli).

1992 China treedt toe tot NPV (9 maart).
Frankrijk treedt toe tot NPV (2 augustus).

1993 Noord-Korea maakt bezwaar tegen sommige vragen van het IAEA om inspecties uit te
voeren, wat leidt tot een gespannen sfeer in de internationale politiek.

1995 Herzieningsconferentie NPV: 17 april tot 12 mei in de zetel van de VN; het verdrag wordt
verlengd voor onbeperkte duur.

1996 De IAEA Raad van Gouverneurs keurt maatregelen ter versterking van de effectiviteit van
waarborgen, gekoppeld aan de verbetering van de efficiëntie goed. Deze maatregelen
worden langzaam in praktijk gebracht met de omgevingsmonitoring van reactoren en
hete cellen, met als bedoeling een nullijn vast te stellen.

1998 Op 11 mei voert Indië drie ondergrondse kemproeven uit, waaronder een waterstofbom
van 43 kiloton. Op 13 mei volgen nog twee aanvullende proeven. Als reactie hiertegen
voert Pakistan op 28 mei vijf ondergrondse kernproeven uit. Internationale sancties tegen
de twee landen worden in het vooruitzicht gesteld.
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B ijlage 2

Verklarende woordenlijst,
Afkortingen en acroniemen

ABACC

Calutron

Cerenkov-straling

COCOM

De facto

De jure

Drempellanden

EG

EU

Euratom

Facility At tachment

Argentinian-Brazilian Agency for Accounting and Control:
Argentijns-Braziliaans Agentschap voor Boekhouding en Controle van Nucleair Materiaal.

CALifornia University CycloTRON.
Een toestel voor elëctromagnetische verrijking van uranium.

Licht met een maximale intensiteit in het b lauwe spectrum-gebied, dat ontstaat wanneer
ge laden deeltjes zich bewegen in een transparant medium met een snelheid, die groter
is dan de lichtsnelheid in dit materiaal (v > c o /n ; co: lichtsnelheid in het luchtledige, n:
brekingsindex). De energiedrempel voor electronen in water (n=l,33J, waarbi j de
Cerenkov-straling optreedt, bedraagt 260 keV.
Observatie van deze g loed wordt gebruikt voor de kwalitatieve inspectie van bestraalde
brandstof in een koelingsbekken.

COrdinating c o m m i t t e e for Multilateral Export Controls: een controlecomité voor uitvoer
naar voormalige communistische Staten. Het comité werd opgeheven in 1994.

Feitelijk, volgens de feiten.

Volgens het recht.

Die landen waarvan men aanneemt dat ze over de technologie en het materiaal
beschikken nodig voor de aanmaak van nucleaire wapens en die in sommige geval len
ervan verdacht worden reeds wapens ontwikkeld te hebben.

Europese Gemeenschap.

Europese Unie (sinds het Verdrag van Maastricht 1993).

EURopean ATOMic Energy Community of Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
ingesteld door het Verdrag van Rome in 19ó0.

Het gedetai l leerde plan om splijtstofcontrole toe te passen op een bepaa lde installatie.
Meestal legt dit de materiaalbalans-gebieden vast en duidt de strategische punten aan
waar de IAEA inspecteur toegang mag hebben tijdens inspecties en waar controle
instrumenten mogen geplaatst worden.
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Full-scope safeguards

Garanties

GCR

GOS

Hete Cel

HEU

HMP

HWR

IAEA

INF

INFCE

INFCIRC

Insluiting & toezicht

Isotoop

Kritische massa

KWS

LEU

LWGR

Engelse term voor "alle splijtstof omva t tende waarborgen" ; dit begr ip heeft betrekking o p
IAEA waarborgcont ro les o p alle splijtstoffen b innen een Staat, partij bij het NPV, con fo rm
d e vereisten van het Verdrag.

Dikwijls gebru ik te term o m waa rbo rgen of waarborgcontro les a a n te du iden ; synoniem is
w a a r b o r g e n , d e Engelse term is safeguards.

Gas-gekoe lde, g ra f ie t -gemodereerde reactor, van het Engelse "Gas C o o l e d Reactor". Het
t ypevoorbee ld in het VK was d e Magnox reactor.

Gemenebes t van Onafhankel i jke Staten, ontstaan uit d e vroegere Sovjet-Unie.

Vertal ing van het Engelse "Hot Cell"; zwaar a fgeschermde, d ichte ruimte waar in hoog
radioact ieve stoffen door middel van op afstand bediende manipulatoren worden
gehanteerd. De werkzaamheden kunnen door een venster met loodglas gadegeslagen
worden, zodat er voor het bedienend personeel geen gevaar bestaat. Dit wordt ook soms
warme cel genoemd.

Highly Enriched Uranium of hoog-verrijkt uranium. Uranium waarbij het percentage 23SU
werd verhoogd tot meer dan 20%. Militair uranium heeft een verrijking van minimum 93%.

HoofdMeetPunt: onderverdeling van Materiaal Balans Gebied (MBG).

Zwaar-water gekoelde en gemodereerde reactor, van het Engelse "Heavy Water
Reactor".

International Atomic Energy Agency, vertaald als Internationaal Agentschap voor
Atoomenergie, ook wel het Agentschap genoemd.

Intermediate range Nuclear Forces. Het INF-Verdrag (1988) voorziet een reductie van het
aantal middel lange afstandsraketten.

International Nuclear Fuel Cycle Evaluation: een internationale evaluatie van de
splijtstofcyclus, vanuit proliferatie oogpunt, gestart door de VSA.

Afkorting van "Information Circular", een informatiefolder waarmee het IAEA de lidstaten
informeert over belangrijke zaken of overeenkomsten inzake waarborgen. In de brochure
wordt verwezen naar de volgende INFCIRC nummers: 66, 153, 193,209, 254, 274.

Vertaling van het Engelse "Containment and Surveillance"; dit omvat het geheel aan
verzegelingsmiddelen en optische bewakingssystemen, en vormt een belangrijk
aanvul lend middel bij de waarborgcontroles.

Atoomkern (of nuclide) met hetzelfde aantal protonen, maar met een verschillend aantal
neutronen. Isotopen behoren tot hetzelfde scheikundige element.

Kleinste massa splijtstof waarin onder bepaa lde voorwaarden van chemische en fysische
samenstelling, geometrie, moderatie, een kettingreactie kan ontstaan.

KemWapenStaten: deze zijn gedefinieerd in het Non-Proliferatie Verdrag als die staten
die voor 1 januari 1967 een kernwapen hadden vervaardigd en tot ontploffing gebracht,
en zijn dus beperkt tot China, Frankrijk, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van
Amerika.

Low Enriched Uranium of laag-verrijkt uranium. Uranium waarbi j het percentage 23SU is
verhoogd van het natuurlijk aandeel 0.7% tot maximaal 20%. De verrijking voor gebruik in
kerncentrales bedraagt meestal 3 tot 5%.

Licht-water gekoelde, grafiet gemodereerde reactor, van het Engelse "Light Water
cooled, Graphite moderated Reactor".
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LWR

MBG

MOX

MTCR

MUF

MW

NKWS

NPV

NSG

Nucleair-verwante
dubbe I-gebruik.

artikelen

Onttrekking

OPANAL

Plutonium

Pu

Proliferatie

Rad

Licht-water gekoelde en gemodereerde reactor die gebruikt maakt van laag-verrijkt
Uranium (LEU) als splijtstof.

Materiaal Balans Gebied: een eenheid van een bepaalde instel-latie waarvoor een
aparte boekhouding van de splijtstoffen wordt bijgehouden.

Mixed OXyde of mengoxide: een mengsel van uranium- en plutoniumoxide.

Missile Technology Control Regime: het controleregime aangaande rakettechnologie.

Material Unaccounted For: hef niet boekbaar materiaal binnen een materiaalbalans
gebied (MBG), of het verschil tussen de boekhouding en de fysische toestand van de
splijtstoffen.

MegaWaft: de eenheid van electrisch of thermisch vermogen, dikwijls aangeduid als
MWe respectievelijk MVfth.

Niet KemWapenStaten: alle Staten die geen kernwapens bezitten volgens de officiële
definitie van het NPV.

Non-Proliferatie Verdrag: Verdrag op de Niet-Verspreiding van Kernwapens (in het Engels
Non-Proliferation Treaty).

Nuclear Suppliers Group, vertaald als "Nucleaire Bevoorraders Groep": Staten met
nucleaire technologie die in aanmerking komt voor export.

Vertaling van de Engelse term "nuclear-related dual-use items": alle artikelen die enig nut
kunnen hebben bij de aanmaak van een kernwapen.

Vertaling van de Engelse ferm "diversion": het wegnemen van nucleair materiaal uit het
civiele circuit teneinde kernwapens aan te maken of om het te gebruiken voor een
onbekend doel. Ook kan het betekenen dat nucleair materiaal onttrokken wordt aan de
waarborgcontroles waaraan het onderworpen is.

Agentschap belast met de controles in het kader van het Verdrag van Tlatelolco. De
afkorting staat voor "Organizacion para la Prohibicion de Armas Nucleares en America
Latina", of "Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America".

Speciale splijtstof en direct bruikbaar materiaal voor de aanmaak van nucleaire
explosieve componenten. Ontstaat door bestraling van uranium. Symbool Pu.

Symbool voor het element Plutonium.

horizontale proliferatie

Verwerven van kernwapens door andere landen dan de 5 officiële kernwapenstaten.

verticale proliferatie

Vermeerdering van het aantal kernwapens binnen een Staat, of verbetering van hun
efficiëntie.

Radiation Absorbed Dose: (verouderde) eenheid van de geabsorbeerde energie. Een rad
komt overeen met de absorptie van een stralingsenergie van 1/100 joule per kilogram
materie. De nieuwe eenheid van de geabsorbeerde energie is de joule/kilogram. Deze
heeft de speciale naam gray, afgekort: Gy. Er geldt: 1 rad = 0,01 Gy.
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Safeguards

SALT

SCK-CEN

Significante
hoeveelheid

Engelse ferm die verwijst naar het geheel van internationale controles, waarnemingen,
verificaties, enz. die samen moeten uitmaken of nucleaire materialen (of, in sommige
internationale Verdragen, installaties of andere materalen) niet onttrokken werden aan
het civiele kernenergie programma waarvoor ze eigenlijk bestemd waren. Wordt vertaald
als 'waarborgen'.

Strategic Arms Limitation Talks: VSA - USSR Verdrag inzake ontwapening (SALT l 1972, SALT II
1979).

Studiecentrum voor Kernenergie/Centre d'Etudes de l'Energie Nucléaire: nucleair
onderzoekscentrum in België.

Benaderende hoeveelheid splijtstof met betrekking waartoe, alle conversieprocessen in
acht genomen, de mogelijkheid van de aanmaak van een nucleair explosief niet kan
uitgesloten worden. Afgekort SH.

SH Significante hoeveelheid.

Splijtstof Plutonium-239 (239Pu), Uranium-233 (233U), Uranium verrijkt in de isotopen 235 en 233 en elk
materiaal dat JJn of meerdere van voornoemde isotopen bevat. Het zijn materialen die
splijfing (fissie) kunnen ondergaan, en als dusdanig hef basiselement voor een kernwapen
vormen.

Splijtsfofcyclus Een reeks van processen van de splijtstof nodig voor de uifbating van kernreactoren.
Daartoe behoren het ontginnen en gebruiksklaar maken van uraniumerts, het verrijken
van het uranium, het voor de eerste maal fabriceren van splijtstofstaven en
splijtsfofelementen en hun gebruik in een reactor, de chemische opwerking om het in de
gebruikte splijtstof achtergebleven uranium en het onstane plutonium terug te winnen, en
het wederom fabriceren van nieuwe splijtstofelementen.

open splijstofcyclus Splijtsfofcycius waarin niet alie elementen aanwezig zijn.

gesloten
Splijtstofcyclus Splijtsofcyclus waarin alle elementen aanwezig zijn.

Splijtgrondstof Uranium dat het mengsel van isotopen bevat zoals het voorkomt in de natuur;
Uranium verarmd in het isotoop 235;

START Strategic Arms Reduction Talks: VSA - USSR (199IJ Verdrag over de beperking van de
strategische wapens.

SWU Separative Work Unit: een maat voor de inspanning die vereist is om in een
verrijkingsinsfallatie uranium met een bepaald 235U gehalte, te scheiden in twee fracties,
één met een hoger percentage 23SU en één met een lager percentage 235U.

Th Symbool voor het element Thorium.

Thorium Splijfgrondstof. Zoals hef voorkomt in de natuur bevat het slechts het isotoop Thorium-232
(232Th) dat door transmutatie kan worden omgezet in het splijtbare Uranium-233 (233U).
Symbool Th.

U Symbool voor het element Uranium.

Uranium Natuurlijk radioactief element met atoomnummer 92 en, zoals het gevonden wordt in erts,
met een gemiddeld atomair gewicht van 238. De 2 voornaamste natuurlijke isotopen zijn
uranium-235 (0,72 % van het natuurlijk uranium) en uranium-238 (99,28 % van het natuurlijk
uranium).

SCK-CEN Actuele vragen rond kernenergie - Questions actuelles sur l'énergie nucléaire sept 1998



Proliferatierisico's 67

Uranium-235

Uranium-238 (238U)

Uranium verrijking

USSR

VK

VN

VSA

VS-DOE

Waarborgen

Zangger Comité

Het enige natuurlijke splijtbare isotoop. Natuurlijk uranium bevat 0,72 % 235U; licht-water
reactoren gebruiken 3 tot 5 % 235U en wapen-kwaliteit uranium bevat meer dan 90 % 235U.

Natuurlijk uranium bevat ongeveer 99,3 % 238U. Door absorptie van neutronen wordt het
239Pu, wat een splijtstof is.

Bewerking waardoor het percentueel gehalte van het isotoop 235U in natuurlijk uranium
wordt verhoogd tot meer dan 0.7%.

Unie van Socialistische Sovjet Republieken.

Verenigd Koninkrijk.

Verenigde Naties (United Nations).

Verenigde Staten van Amerika.

Verenigde Staten - Departement van Energie (Department of Energy).

zie Safeguards.

Comité dat toezicht houdt op exportcontroles van splijtstoffen conform Artikel III. 2 van het
NPV.
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