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Samenvatting 

De gebruikte splijtstof uit de Nederlandse kerncentrales wordt opgewerkt in Frankrijk (Borssele) 
en in de nabije toekomst in het Verenigd Koninkrijk (Dodewaard). Nu de snelle kweekreactor 
niet levensvatbaar is gebleken, wordt men geconfronteerd met een groeiend overschot aan opge
werkt (gesepareerd) plutonium. In enkele landen wordt noodgedwongen plutonium hergebruikt 
in MOX-splijtstof, om de opslagkosten van het in Frankrijk opgeslagen opgewerkte plutonium 
te ontlopen door er een tijdelijke bestemming aan te geven. Als alle opwerkingscontracten 
doorgang vinden, zal het Nederlandse plutoniumsurplus uiteindelijk ongeveer 3200 kg bedragen. 

Het civiele plutoniumoverschot geeft aanleiding tot proliferatiegevaar. Dit plutonium is niet 
ongeschikt om te verwerken tot kernwapens, 3200 kg zou kunnen volstaan voor 600 kernkop
pen. Het is gebleken dat de splijtstofbewaking van het internationale atoomagentschap (IAEA) 
onvoldoende garanties biedt ten aanzien van horizontale proliferatie met betrekking tot plutoni
umopwerking en MOX-fabricage. Ten aanzien van verticale proliferatie is met name de rol van 
Frankrijk van belang. Het Franse atoomcommissariaat heeft in het verleden niet geschroomd 
om civiele en militaire toepassingen te combineren. De opwerking is niet controleerbaar doordat 
er onvoldoende inspectiemogelijkheden zijn voor het IAEA en de Fransen hebben conform de op
werkingscontracten de vrijheid om plutonium van verschillende klanten onderling te verwisselen. 

De hoofdconclusie luidt dat de problematiek van civiele plutoniumoverschotten enkel de wereld 
uit kan worden geholpen door de opwerking radicaal (en mondiaal) te beëindigen en bestaande 
voorraden zo snel mogelijk te immoblisiseren, eventueel met MOX, maar bij voorkeur door het 
plutonium als afval te beschouwen en als zodanig te verwerken. Meervoudig hergebruik van 
plutonium is onhaalbaar, de mate van plutoniumversplijting in MOX is laag en de 'once through' 
methode is veel meer proliferatiebestendig omdat hierbij de splijtstofelementen integraal worden 
opgeslagen. Ook in economische zin zijn opwerking en MOX-gebruik niet verdedigbaar en ten 
aanzien van veiligheid en afvalkwaliteit is de methode van directe opslag tevens favoriet. Het 
creëren en hergebruiken van afgescheiden plutonium moet daarom zoveel mogelijk ontmoedigd 
worden. 
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1 

De achtergronden van de 
problematiek 

1.1 Inleiding 

In opdracht van Greenpeace Nederland is een studie verricht naar het Nederlandse plutonium
probleem. De Nederlandse problematiek staat uiteraard niet los van de inte~nationale problemen 
op dit gebied. Door het afscheiden van plutonium uit verbruikte splijtstof- hetgeen in Frankrijk 
uitgevoerd wordt- is zich een Nederlandse plutoniumberg aan het vormen. Dit scheidingsproces, 
waarbij gevormd plutonium en resterend uranium wordt afgescheiden van het kernsplijtingsafval, 
wordt opwerking genoemd. Het centrale probleem is dat de mogelijkheden tot verkoop van het 
opgewerkte plutonium nihil lijken en dat men na het mislukken van de snelle kweek-optie enkel 
op een niet-rendabele wijze een beperkte hoeveelheid plutonium kan hergebruiken in normale 
licht-waterreactoren, feitelijk uit noodzaak om het weer in roulatie te brengen en daarmee de 
kosten van opslag bij de opwerkingsfabrieken te beperken. 

De droom van plutonium als onuitputtelijke energiebron is ten einde, de nachtmerrie van pluto
nium als vernietigingswapen echter niet. Zeker nu er sprake is van een groeiend plutoniumover
schot met een negatieve handelswaarde, is het sluipende gevaar van proliferatie alles behalve 
bezworen. De aanleiding van deze studie is het proliferatie-aspekt. Er komen echter ook tal 
van andere problemen aan de orde die soms direct verbonden zijn aan de proliferatiekwestie 
en die onontbeerlijk zijn voor een correcte beeldvorming van de problematiek. Het wel en wee 
van de opwerkingsindustrie en de toepassingsmogelijkheden van plutoniumhergebruik in MOX
splijtstof zijn daarom van groot belang voor het opmaken van een rationele balans en de mate 
van urgentie van een herziening van de Nederlandse keuze voor opwerking. Alleen al omdat de 
huidige sitatie zoveel anders is dan de context waarin zich in 1980 het laaste grote debat over 
opwerking afspeelde, is het de hoogste tijd om de opwerkingskwestie opnieuw ter discussie te 
stellen. Het feit dat in een grote meerderheid van landen, zoals de Verenigde Staten, wordt 
afgezien van opwerking en de ontwikkeling dat een land als Duitsland steeds terughoudender 
wordt, illustreren dat ook Nederland de problematiek niet langer voor zich uit kan schuiven. 
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Wij hebben ons vooral tot doel gesteld om de huidige problematiek zo helder mogelijk uiteen te 
zetten. Om te beginnen wordt er een min of meer historische lijn gevolgd om de ontwikkelingen 
op het gebied van opwerking en hergebruik duidelijk te maken. In dit eerste hoofdstuk wordt de 
situatie in de (vooral Franse) opwerkingsindustrie geschetst en wordt er in algemene zin op de 
proliferatiekwestie ingegaan. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk de positie van Neder
land besproken en ter discussie gesteld. Een belangrijk aspect hierbij is dat het Franse streven 
naar opwerking en kweekreactoren zowel een militaire als een civiele zijde heeft. De praktijk in 
La Hague gaat ook Nederland aan, want hier worden Nederlandse splijtstofstaven opgewerkt. 
In dit eerste hoofdstuk komt tevens tot uitdrukking welke overwegingen geleid hebben tot het 
- zeer beperkt - gebruik van MOX-splijtstof, vooruitlopend op een kritische discussie over de 
voors en tegens van MOX in hoofdstuk 3. Het laatste hoofdstuk bestaat uit een opsomming 
van de conclusies en een evaluatie van de mogelijkheden om tot een oplossing van het pluto
niumprobleem te komen. Uit de conclusies en de opties volgen tot slot een aantal aanbevelingen. 

De eigenlijke studie - met name de delen met een technisch-fysische inslag - vindt men in 
de appendices. Het streven is dat dit rapport leesbaar moet zijn zonder de appendices als men 
bereid is sommige zaken voor kennisgeving aan te nemen. In de appendices vindt men uitge
breide literatuurreferenties (in voetnoten), zodat dit in het rapport tot een minimum beperkt 
kan worden. Met name bij eigen afleidingen en berekeningen wordt echter wel verwezen naar 
de appendices, zodat men in stàat gesteld wordt om desgewenst sommige kwesties met meer 
diepgang te bestuderen. 

1.2 Opwerking en hergebruik 

Bij het opwerkingsprocédé wordt het plutonium en uranium dat zich in gebruikte splijtstof be
vindt afgescheiden. Het primaire doel van de commerciële opwerking was het verkrijgen van 
plutonium dat als splijtstof voor toekomstige snelle kweekreactoren zou dienen. Van secundair 
belang was de mogelijkheid om het splijtbare uranium dat zich nog in de splijtstof bevond 
te hergebruiken. De commerciële opwerkingsindustrie in West-Europa kent haar oorsprong in 
een multilateraal samenwerkingsverband. De opwerkingsfabriek Eurochemie in het Belgische 
Mol moest echter in 1974 sluiten, vanwege een afnemende animo bij een aantal deelnemers en 
België hield er een hoeveelheid afval en een te ontmantelen fabriek aan over. Het is niet voor 
niets dat volgens de daarop volgende contracten al het afval (inclusief de resten van de fabriek) 
naar rato wordt verdeeld en teruggestuurd naar de buitenlandse klanten. 

Het commerciële gebruik van kernenergie stelde een aantal nieuwe eisen aan het bestaande 
PUREX-proces, waarmee reeds plutonium voor militaire doeleinden werd afgescheiden in de 
Verenigde Staten, de voormalige Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het civ~ele 
circuit maakt, met uitzondering van het Britse Magnoxsysteem, gebruik van oxidesplijtstof die 
lang bestraald wordt en daardoor een hoge opbrand heeft. Vanuit commerciëel oogpunt wordt 
gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrand. Dit in tegenstelling tot het militaire circuit, waar 
meestal metallische splijtstof gebruikt werd, met een zeer lage opbrand. Hoe hoger de opbrand 
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van de splijtstof is, hoe moeilijker het opwerken, want de concentratie van allerlei radioactieve 
splijtingsprodukten is dan veel groter (3 à 4%, tegenover zo'n 1% plutonium). 

Frankrijk begreep als geen ander land dat de opwerkingsindustrie op commerciële basis zou 
moeten kunnen funktioneren, wilde men ooit met kweekreactoren de nucleaire cyclus kunnen 
sluiten. Dit werd wereldwijd gevoeld als een absolute noodzaak gezien de verwachte groei van 
de nucleaire industrie en de beperkte winbare uraniumreserves. Daarbij kwam dat in een aantal 
Europese landen, waaronder Nederland, het besef bestond dat er ook een vorm van afvalverwer
king nodig was en dat dit in de toekomst een aanzienlijk probleem zou gaan vormen. Het idee 
om middels opwerking lange tijd verlost te zijn van de noodzaak van een definitief afvalbeleid, 
was aantrekkelijk. De Fransen zagen het gat in de markt en sprongen erin door een opwer
kingsservice aan het buitenland aan te bieden. Het CEA (Commissariat à l'énergie atomique) 
richtte daarom Cogéma (Compagnie générale des matières nucléaires) op. 

Omstreeks 1978 werden er baseleadcontracten afgesloten tussen Cogéma en buitenlandse klan
ten, waarin de opwerking van de splijtstof uit de jaren tachtig geregeld is alsmede de financiering 
van de derde 'usine de plutonium' (UP3) in La Hague voor de uitvoering van deze contrac
ten. Ook Groot-Brittannië - de andere Europese kernmacht - zag brood in de opwerking van 
oxidesplijtstof en BNFL (British Nuclear Fuel Ltd) wist op gelijksoortige wijze baseleadcon
tracten af te sluiten voor de nieuwe opwerkingsfabriek THORP (THermal Oxide Reprocessing 
Plant). De Britten waren minder succesvol dan de Fransen: THORP zal naar verwachting pas 
in 1997 op volle capaciteit in bedrijf zijn, terwijl Cogéma erin slaagde om de reeds bestaande 
UP2-fabriek succesvol om te bouwen en de UP3-fabriek op tijd gereed te krijgen. De uitvoering 
van Cogéma's baseleadcontracten vindt momenteel plaats. De opwerkingscontracten worden 
terecht 'wurgcontracten' genoemd. 

De opwerkingscontracten worden gekenmerkt door een veelheid aan eisen en bepalingen van 
technische aard. Door het voortdurende streven naar een hogere splijtstofopbrand blijft de 
spanning tussen de commerciële wensen van de markt en het technisch kunnen van de op
werker aanwezig. De klant wordt hierdoor niet alleen 'aan banden gelegd', maar wordt tevens 
min of meer meegesleurd op de technologische trajecten die de opwerkingsindustrie kiest. Het 
meest sprekende voorbeeld is de verwerking van het- afgescheiden - kernsplijtingsafval, waarbij 
vitrificatie wordt toegepast. Deze techniek werd pas ontwikkeld nadat de baseleadcontracten 
getekend waren. De contracten bevatten dan ook 'ontsnappingsclausules' onder meer voor het 
geval dat vitrificatie zou falen. Andere methoden om met het kernsplijtingsafval om te gaan, 
hebben daardoor bij voorbaat geen kans gekregen. Er wordt hierdoor niet alleen een technische 
keuze aan de klant opgedrongen, het schept ook afhankelijkheid. letsdergelijks geldt ook voor 
de conversie van uranylnitraat, de verwijdering van americium uit opgewerkt plutonium en voor 
de verwerking van gebruikte MOX-splijtstof. Cogéma is uitgegroeid van een betrekkelijk klein 
staatsbedrijf tot een machtige multinational, met activiteiten op alle terreinen van de nucleaire 
industrie. De specialistische nucleaire markt is er één van technische mono- en oligopolies en 
Cogéma en BNFL zijn daardoor eerder bondgenoten dan concurrenten. 
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Het is inmiddels zeer duidelijk geworden dat de snelle kweekreactor niet levensvatbaar is. De 
SNR-300 in Kalkar werd niet in bedrijf genomen en ook de ambitieuze Franse Superphénix, die 
met haar 1200 MW( e) de eerste grote commerciële kweker had moeten worden, is een stille 
dood gestorven. De technische problemen waren van dien aard dat de centrale tussen 1986 
en 1992 in totaal nog niet eens het equivalent van een half bedrijfsjaar op nominaal vermogen 
heeft gefunktioneerd, dat wil zeggen dat de bedrijfstijd gemiddeld slechts 8% is geweest. Nadat 
Superphénix vanwege problemen met de natriumkoeling tussen 1990 en 1992 volledig stillag, 
werd door de Franse overheid de vergunning alleen verlengd indien de reactor omgebouwd 
zou worden van 'kweker' tot 'burner'. Met de status van een wel zeer grote researchreactor 
is Superphénix in 1994 herrezen. Ondanks de grote inspanningen en dito investeringen is de 
kweekreactortechnologie duidelijk nog niet volwassen en mede gezien de verlaagde animo voor 
kernenergie in het algemeen en voor kweken in het bijzonder is het de vraag of dat ooit wel zo 
zal worden. 

Door het mislukken van de kweekoptie viel de afzetmarkt voor opgewerkt plutonium weg. 
Opgewerkt uranium wordt - ondanks de optimistische ideëen hierover - vanwege de slechte 
kwaliteit ten gevolge van straling en de hoge concentratie van het neutronengif U-236 nauwe
lijks hergebruikt. Het wordt net als plutonium vrijwel volledig opgeslagen in La Hague en vormt 
als zodanig zelfs een kostenpost. Voor het wegwerken van plutonium werd de MOX-optie op
nieuw uit de kast gehaald. MOX is een mengoxide van plutonium en uranium. Kweeksplijtstof 
is ook een soort MOX met 20 tot 35% plutonium. Thermische MOX voor licht-waterreactoren 
bevat zo'n 8% plutonium. Het was in de jaren zeventig door voornamelijk Belgisch onderzoek 
al duidelijk geworden dat MOX verre van ideaal is. Toen er echter geen andere bestemming 
voor gesepareerd plutonium meer te vinden was, werd er in een Frans-Belgisch samenwerkings
verband (COMMOX, 60% Cogéma en 40% Belgonucléaire) een MOX-produktielijn met een 
nominale capaciteit van 35 ton per jaar opgezet. Cogéma heeft inmiddels MELOX geopend. 
Deze MOX-fabriek in Marcoule zal, eenmaal op volle capaciteit, met 115 tot 120 ton per jaar de 
grootste MOX-producent van Europa worden. BNFL - opnieuw in het kielzog van de Fransen 
- is nu voornemens om in Sellafield rond de eeuwwisseling ook een MOX-fabricatielijn met een 
nominale output van 100 tot 120 ton per jaar te openen. 

De keuze voor MOX is niet rationeel, omdat het op alle relevante punten (kosten, afval, 
grondstofbesparing, reactorveiligheid en proliferatie) negatief of hoogstens neutraal uitkomt. 
Bovendien wordt er met MOX maar weinig plutonium vernietigd en zijn de mogelijkheden tot 
meervoudig hergebruik nihil. Wij hebben het gevoel dat dit onvoldoende duidelijk is bij de poli
tiek en het publiek. Daarom worden deze punten in hoofdstuk 3 verder toegelicht. Het inzetten 
van MOX is dus een direct gevolg van de afhankelijkheid van het opwerkingskartel en niets meer 
dan een noodmaatregel om toch nog iets met het reeds geproduceerde plutonium te kunnen 
doen. Doorgaan op deze lijn betekent enkel continuering van de problematiek. Kennelijk is een 
relatief klein deel van de kernindustrie erop uit om door instandhouding van zoveel mogelijk 
facetten van deze industrie het 'bolwerk' onneembaar te maken tegen de negatieve invloeden 
op kernenergie. Ons inziens doet een irrationeel streven naar plutoniumhergebruik het toch al 
beschadigde imago van kernenergie geen goed, wat ook blijkt uit de verdeeldheid in de sector. 
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Met name Duitsland is gestrikt voor MOX, dat wil zeggen sommige deelstaten. Duitsland zit als 
grootste buitenlandse klant van Cogéma in haar maag met tonnen plutonium en de opslagkosten 
werden zo hoog dat men wel MOX moest gaan inzetten. Een eigen MOX-fabriek van Siemens 
heeft geen groen licht gekregen, omdat er onder de elektriciteitsbedrijven onvoldoende animo 
was voor een groot MOX-programma. Centrales waar noodgedwongen wel MOX-splijtstof 
wordt ingezet, zijn daarom voor de produktie van MOX op het buitenland aangewezen. Het is 
veelzeggend dat men voor een aantal centrales wel de licentie heeft, maar er toch geen MOX 
gebruikt wordt en dat men in centrales waar wel MOX wordt ingezet structureel beneden de 
vergunningen (30 tot 50% van de reactorkern) blijft. De betreffende Duitse exploitanten hebben 
reeds te kennen gegeven op termijn de MOX-optie weer te willen verlaten. Plutonium heeft in 
feite een negatieve handelswaarde, want het kost veel geld om het af te scheiden en op te slaan, 
terwijl er de verkoopmogelijkheden nihil lijken. Het Franse energiebedrijf Electricité de France 
(EdF) kende in 1995 een waarde van nul toe aan haar eigen gesepareerde plutonium. 

Anno 1996 is directe opslag van integrale splijtstofelementen een volwaardig alternatief voor 
opwerking en de tendens is bovendien dat deze wijze van afvalbeheer niet alleen minder riskant 
en milieubelastend is, maar ook goedkoper. Eigenlijk is deze methode mondiaal gezien veruit 
favoriet, te meer omdat ze tevens relatief zeer proliferatiebestendig is. Alleen Nederland, Duits
land, België, Zwitserland en Japan laten op dit moment nog splijtstof opwerken in Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk. MOX-gebruik is beperkt tot Duitsland, België en Frankrijk. Er wordt 
wel beweerd dat directe opslag een voorlopig karakter heeft en dat de uiteindelijke opberging 
van het afval nog onderwerp van studie is. Dat is waar, maar voor het afval na opwerking 
geldt precies hetzelfde. De kans is groot dat de landen die nog opwerking toepassen straks 
toch overstappen naar directe opslag en dan nog de nodige expertise moeten importeren uit 
buurlanden die al veel verder zijn. In 1993 kwam de Duitse Rekenkamer tot de conclusie dat 
opwerking als afvalbeheer tweemaal zo duur is als directe opslag en daardoor niet economisch 
te verantwoorden is. De wettelijke verplichting tot opwerking werd daarom opgeheven. Duitse 
exploitanten neigen nu overwegend naar directe opslag in de toekomst. 

Ook in België wordt slechts een deel van alle splijtstof opgewerkt en gebruiken slechts twee 
drukwaterreactoren MOX (20% van de kern), waarvoor de vergunning alleen geldt voor herge
bruik van het plutonium van de nu lopende baseleadcontracten tussen Cogéma en Synatom. 
Zelfs in plutoniumstaat Frankrijk zijn exploitanten van kerncentrales zeer terughoudend; van 
de - sleçhts - 16 reactoren met licensies voor MOX, wordt er tot nu toe maar in enkele daad
werkelijk MOX ingezet. Het beleid van EdF is nu om opgewerkt plutonium direct in MOX te 
verwerken en te hergebruiken, zodat er geen plutoniumvoorraad ontstaat. In Dodewaard heeft 
men enkele jaren als proefneming een kleine hoeveelheid MOX gebruikt, maar verder is men 
vooralsnog niet van plan om in Nederland op grote schaal MOX-splijtstof te gaan gebruiken. 
Alleen Zwitserland zal waarschijnlijk nog in een of twee reactoren MOX gaan inzetten, opnieuw 
om het eigen plutoniumsurplus een bestemming te geven1

. 

1Tot slot is er ook Japan, nu nog klant van Frankrijk, maar aangezien men daar de opwerking (en 
daarna ook MOX-produktie) in de nabije toekomst zelf ter hande neemt, kan dit als een apart geval 
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1.3 Plutonium en proliferatie 

Opwerking heeft een militaire oorsprong; het is een onmisbare schakel bij het verkrijgen van 
plutonium als bommateriaal en dit is de meest toegepaste weg naar 'de bom'. De plutonium
opwerking en het hergebruik in de civiele sector is daarom inherent proliferatiegevoelig. Ook 
de kweektechnologie werd - tenminste in sommige kringen - vanwege een dubbel doel verwel
komd, zodat de bijzonder hoge investeringen in de kweekprojecten en de onderschatting van 
de technische complicaties zich ook in een ander perspectief dan alleen maar de toekomstige 
energievoorziening laten plaatsen. 

Zogenoemd 'weapon grade' plutonium bestaat voor meer dan 90% uit het isotoop Pu-239. 
Het plutonium dat in de ver opgespleten splijtstof uit civiele reactoren komt, is echter geenszins 
onbruikbaar als bommateriaal, in tegenstelling tot de ontkennende geluiden die tot op de dag 
van vandaag soms nog te horen zijn. De kritische massa van dergelijk plutonium (7 kg) is 
slechts een factor anderhalf groter dan die van plutonium dat als 'weapon grade' bestempeld 
wordt2 . Naar schatting kan men dan met zo'n 5 kg (of minder) een kernkop maken. Het is 
wel zo dat de hogere concentratie van de isotopen Pu-238, 240 en 242 in 'civiel' plutonium de 
explosiekracht van een kernwapen waarin dit plutonium verwerkt is minder voorspelbaar maakt 
en de verwachtingswaarde ervan verlaagt. Niettemin moet rekening gehouden worden met een 
explosieve kracht in de orde van een kiloton TNT-equivalent voor een rudimentair ontwerp, 
terwijl een technologisch goed ontwikkeld land in staat geacht wordt om met 'reactor grade' 
plutonium een kernwapen te produceren dat overeenkomt met de Nagasaki-bom van 20 kilo
ton. Ter vergelijking: De gedeeltelijke verwoesting van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog 
was het gevolg van in totaal ongeveer 0,1 kiloton TNT. De termen 'weapon grade' en 'reac
tor grade' zijn derhalve nogal misleidend en zeggen alleen iets over de samenstelling en de 
beoogde toepassing. Overigens zijn er minstens twee (gedocumenteerde) kernproeven bekend 
waarmee de Britten en de Amerikanen de bruikbaarheid van 'reactorplutonium' succesvol getest 
hebben. Het plutonium dat gedurende de levensduur van Borssele en Dodewaard gevormd is en 
nog wordt, zou naar schatting voldoende kunnen zijn voor de produktie van 750 kernwapens! 
De Verenigde Staten hebben vanwege deze inzichten de opwerkingsstap uit de civiele nucleaire 
cyclus gehaald en daarmee de weg naar kweekreactoren en thermische MOX bewust afgesloten. 

Het internationale atoomagentschap (IAEA) in Wenen heeft de dubbele, in feite tweeslachtige 
taak om enerzijds de nucleaire energieopwekking te promoten en internationale verspreiding 
te stimuleren maar anderzijds ook te voorzien in de splijtstofbewaking in staten die het Non
Proliferatie Verdrag (NPV) hebben ondertekend. Het dualisme in deze doelstellingen zal altijd 
leiden tot afwegingen, waarbij het non-proliferatiestreven het onderspit kan delven. Met name 
Artikel IV van het NPV- de commerciële belangen van de industrie dienen zo weinig mogelijk 
gehinderd te worden - kan hieraan bijdragen. Daarnaast maakt het IAEA er geen geheim van 

beschouwd worden. Mogelijk gaat Japan op termijn in Zuid-Oost Azië een zelfde rol spelen als Frankrijk 
in West-Europa. 

2 Zie appendix D, sectie D.4, voor berekeningen. 
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dat er budgettaire problemen zijn en dat het waarborgenstelsel daardoor onder toenemende 
druk staat. Het safeguardsysteem berust op de vooronderstelling dat civiel en militair gebruik 
van atoomenergie principiëel te scheiden zijn. Door aktief nucleaire installaties te controleren 
dient deze scheiding in stand te worden gehouden. De overdracht van kennis is echter nooit 
te vermijden. Bij materiële safeguards moet men denken aan verzegeling, camera's en het bij
houden van materiaalbalansen in grote procesinstallaties. De routine-inspecties worden altijd 
vooraf aangekondigd en vinden doorgaans jaarlijks plaats. 

Het succes van de materiële waarborgen hangt in hoge mate af van de coöperatie die het 
IAEA krijgt van de eigenaars van zulke installaties. In de Franse UP2 en UP3 opwerkings
fabrieken worden niet altijd en overal inspecties toegestaan. Frankrijk is als kernwapenstaat 
daartoe gerechtigd; conform het NPV zijn de safeguards niet verplicht. Het IAEA kan daar 
weinig meer dan de _opslagfaciliteiten van splijtstof uit het buitenland waarborgen, terwijl juist 
bij de opwerking zelf het plutonium in afgescheiden vorm voorkomt. Maar ook bij toepassing 
van 'full scope' safeguards kan er plutonium weggenomen worden. De hoeveelheid materiaal 
die op de materiaalbalans ontbreekt (MUF) kan oplopen tot 3,3% van de doorvoer zonder dat 
er alarm wordt geslagen3 . Bovendien heeft het IAEA zelf geen politionele bevoegdheden. Als 
het IAEA meent te hebben gedetecteerd dat er materiaal verdwenen is, is het verder een zaak 
voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dan pas kan besloten worden tot een speciale 
onaangekondigde inspectié. Daarbij komt nog dat een dergelijke balans slechts jaarlijks wordt 
opgemaakt terwijl een kernwapen (mits goed voorbereid) reeds op een termijn van weken ver
vaardigd kan worden en elk NPV-Iid het recht heeft om zich op een termijn van drie maanden 
uit het verdrag terug te trekken. De eigenaar van een opwerkings- of MOX-fabriek zal zelf de 
meeste mogelijkheden hebben om plutonium door te sluizen naar het militaire circuit, maar ook 
criminele elementen in het personeelsbestand kunnen materiaal stelen zonder dat dit (bijtijds) 
opgemerkt wordt. Dat het plutonium niet in de gewenste metallische vorm voorkomt, maar 
als nitraat (oplossing) of als oxide (vast), is geen serieus technisch obstakel te noemen. In 
oxidevorm kan het plutonium overigens ook direct in een kernkop gebruikt worden. Het spreekt 
verder voor zich dat het transporteren van plutonium altijd een zeker, maar nauwelijks kwanti
ficeerbaar risico inhoudt. 

Een duidelijke conclusie uit het voorgaande is dat de safeguards niet adequaat zijn, ook al 
worden ze volledig toegepast. De 'pakkans' is misschien nog wel aanzienlijk in het geval van 
een incidentele diefstal van een corrupte werknemer- of het materiaal nog teruggevonden wordt 
is een andere kwestie- maar het voortdurend wegnemen van kleine hoeveelheden materiaal kan 
gemakkelijk de toets der statistiek doorstaan. Dit probleem wordt veroorzaakt doordat het hier 
geen geïsoleerde hoeveelheid materiaal betreft - zoals in een kerncentrale - maar een lopend 
proces met een materiaalstroom. Intensievere pseudo-continue controles zijn in principe mo
gelijk, maar dat zou de eigenaar ernstig remmen in de exploitatie van de fabriek en staat op 

3 Zie appendix D, sectie D.3. 
4Tot nog toe is dat slechts gebeurd in het geval van Irak. Een dergelijke maatregel is bijna als een 

politieke oorlogsverklaring te beschouwen en zal daarom alleen maar worden toegepast wanneer er een 
breed draagvlak in de internationale gemeenschap voor is. 
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gespannen voet met Artikel IV van het NPV. Bovendien zou voor zulke dure maatregelen het 
toch al krappe safeguard-budget van het IAEA moeten worden verveelvoudigd. Afgescheiden 
plutonium is alleen volledig proliferatiebestendig als opwerkingsfabrieken continu en gedurende 
alle processtappen volledig onder controle van het IAEA zouden staan. Omdat dit onmogelijk 
is, horen staten die het non-proliferatiestreven hoog in het vaandel dragen afstand te nemen 
van 'de opwerking, te meer omdat dit ook op grond van economische argumenten, gezondheids
bescherming en milieubeheer de voorkeur geniet. 

Hoewel het safeguardstelsel en daarmee het IAEA terecht ondoelmatigheid verweten kan wor
den, liggen de oorzaken hiervan voornamelijk in het compromiskarakter van het NPV zelf. Het 
tegengaan van proliferatie enerzijds (Artikel I, 11 en VI) en het bevorderen van civiele aktivitei
ten anderzijds (Artikel IV) maken in feite alles geoorloofd behalve de eigenlijke montage van 
kernwapens. De voorbereidende stappen van opwerking of verrijking (van uranium) zijn toe
gestaan, hoewel met name de Verenigde Staten zich heftig verzetten tegen politiek gevoelige 
leveringen die in feite met het NPV in de hand niet te ontzeggen zijn aan NPV-Ieden. De 
levering van kerncentrales aan Iran is hier een sprekend voorbeeld van. De vrees van de VS 
is evident: Op zeker moment besluit een land als Iran over te gaan tot opwerking onder het 
mom van civiele toepassingen. Irak en Noord-Korea zijn voorbeelden van landen waar althans 
een deel van de uitgevoerde aktiviteiten als zodanig niet in strijd met het NPV waren en zij 
tonen de betrekkelijkheid van het bestaande stelsel aan. Het onttrekken aan of weigeren van 
controles is uiteraard wel in strijd met het NPV, maar eenmaal in dat stadium is het mogelijk · 
reeds te laat. Voor niet-kernwapenstaten berust het waarborgstelsel dan ook vooral op goed 
(politiek) fatsoen en de periodieke controles van het IAEA dienen als aansporingen daartoe. 
Een ander groot politiek twistpunt is het discriminatoire karakter van het NPV, hetgeen een 
gevolg is van het delicate compromis tussen het streven naar non-proliferatie enerzijds en de 
overwegend strategische condities van de erkende kernwapenstaten anderzijds, dat het N PV 
feitelijk is. De kernwapenstaten bezitten hierdoor een status aparte die het mogelijk maakt 
zich te onttrekken aan safeguards en zelfs om civiele en militaire doeleinden te combineren. In 
de secties 2.3 en 2.4 wordt uiteengezet op welke wijze Frankrijk met deze vrijheden is omgegaan. 

Gemiddeld bezien wordt de nucleaire markt niet gekenmerkt door expansie. Ze is echter wel in 
toenemende mate aan het verschuiven naar nieuwe groeieconomieën, met name in Zuid-Oost 
Azië. Door opwerking in West-Europa toe te passen wordt tevens een precedent geschapen voor 
een verschuiving van deze markt naar potentiële drempellanden (of groeperingen). BNFL is de 
Aziatische markt reeds aan het verkennen, nadat Duitse klanten te kennen gaven de Duits-Britse 
post-baseleadcontracten niet uitgevoerd te willen zien en de contracten af te willen kopen. Het 
gaat hier om de helft van BNFL's totale aanbod onder de post-baseloadcontracten! Zo'n ver
troebeling van de markt voor opwerking is precies wat de Verenigde Staten wilden voorkomen en 
op grond waarvan de commerciële opwerking werd verboden door president Carter5

• Bovendien 
ziet het er naar uit dat militaire conflicten zich in toenemende mate afspelen tussen regionale 

5 Later werd deze ban door president Reagan opgeheven, maar om economische redenen toonde de 
Amerikaanse nucleaire markt nauwelijks interesse. 
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groeperingen, vaak zelfs op het niveau van guerilla-oorlogen waarin terrorisme een strategisch 
wapen is. De dreiging die uitgaat van enkele betrekkelijk kleine kernwapens in handen van 
onvoorspelbare fanatici, misschien zelfs al van het bezit van plutonium op zich, is groot genoeg 
om een klein conflict te laten escaleren en de vrede in veel bredere kringen te ontwrichten. Ook 
nucleaire chantage is een reëel gevaar. 
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2 

De positie van Nederland 

2.1 De opwerkingscontracten 

EPZ (tot 1990 de PZEM), eigenaar van de drukwatercentrale Borssele, heeft drie opwerkings
contracten afgesloten voor de opwerking van verbruikte splijtstof in het Franse La Hague. Het 
eerste contract werd afgesloten met United Reprocessors (een multilateraal samenwerkingsver
band) en overgenomen door Cogéma. De opwerking vond plaats in de fabriek U P2 (Usine de 
Plutonium 2), toen nog gebruikt voor zowel de Franse als de buitenlandse behoefte. In het kader 
van dat eerste contract is ongeveer 79 ton splijtstof opgewerkt en er is berekend dat hieruit circa 
600 kg plutonium herwonnen is1 . Met dit eerste contract was de opwerkingsbehoefte van 1973 
tot 1980 zo goed als gedekt. Het tweede contract is het zogenoemde baseleadcontract voor de 
behandeling van aanvankelijk 120 en sinds 1983 van 140 ton splijtstof in de nieuwe UP3-fabriek. 
Hiermee is de opwerkingsbehoefte tot na 1990 gedekt. Dit is het controversiële (publiek) ge
heime contract van 20 maart 1978, waarover in het verleden uitgebreid gediscussiëerd is. Er is 
berekend dat in het kader van dit contract ongeveer 1200 kg gesepareerd plutonium vrijkomt2 . 

Het derde contract geldt ook voor de UP3-fabriek. Het betreft de splijtstof die verder tot aan 
het einde van de levensduur van de centrale (1-1-2004) ontladen wordt. We verwachten dat 
hierbij nog eens 1600 kg plutonium vrijkomt3 . 

GKN, eigenaar van de kokend-watercentrale Dodewaard, heeft ongeveer 8 ton splijtstof op 
laten werken door Eurochemie in Mol, de eerste experimentele opwerkingsinstallatie in West
Europa waar ook oxidesplijtstof werd opgewerkt. Berekend is dat hierbij circa 50 kg plutonium 
is vrijgekomen4 . Eurochemie is niet echt een succes geweest en moest in 1974 sluiten. Niette
min werd hier de basis gelegd voor wat later de Franse opwerkingsindustrie zou worden. Het 
is onduidelijk of het oorspronkelijke opwerkingscontract bij de sluiting van Eurochemie in 1974 
reeds geëxpireerd was of dat het nog niet volledig vervuld was. Mogelijk is een overblijvend 

1Zie appendix B, secties B.l.l en B.1.4. 
2Zie appendix B, secties B.l.2 en B.l.5. 
3 Zie appendix B, secties B.l.3 en B.1.5. 
4 Zie appendix B, secties B.2 en B.2.1. 
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deel elders opgewerkt5
. GKN sloot vervolgens in 1978 een contract met het Britse BNFL voor 

de opwerking van ongeveer 32 ton splijtstof, hetgeen in 1983 uitgebreid werd tot 45 ton. De 
opwerking zal plaats vinden in de nieuwe THORP-fabriek in Sellafield, die nog steeds niet op 
volle capaciteit in bedrijf is. Reeds in 1976 werd tot de bouw van dit nieuwe complex besloten, 
nadat een ombouw van de bestaande opwerkingsfabriek om deze geschikt te maken voor het 
opwerken van oxidesplijtstof in 1973 mislukt was en na een explosie opgegeven werd. Ook dit 
THORP-contract is een baseloadcontract: De klant betaalt een evenredig deel van de fabriek en 
van alle bijkomende kosten. Inmiddels heeft GKN ook te kennen gegeven gebruik te gaan maken 
van een extra post-baseleadoptie van 10 ton. In totaal zal nu bijna de opwerkingsbehoefte voor 
de volledige levensduur van de centrale Dodewaard gedekt zijn. Er is berekend dat er, exclu
sief het plutonium van de opwerking in Mol, in totaal ongeveer 400 kg plutonium vrij zal komen6 . 

Uit het bovenstaande is te concluderen dat de opwerking van splijtstof uit de kerncentrales 
Borssele en Dodewaard in totaal tot ongeveer 3850 kg plutonium zal leiden; 3400 kg uit Bors
sele en 450 kg uit Dodewaard. De afgeronde eerste contractperioden omvatten respectievelijk 
600 en 50 kg. Dit plutonium is destijds verkocht voor gebruik in de kweekreactoren SNR-300 
(Kalkar) en Superphénix. Omdat Nederland ook een aandeel in deze reactoren heeft, is een 
deel van dit plutonium nog Nederlands bezit. 

2.2 De huidige stand van zaken 

Het UP2-contract tussen de PZEM en Cogéma werd omstreeks 1984 afgerond. Het UP3-
baseloadcontract is nog in werking in die zin dat alle splijtstof inmiddels in La Hague is, maar 
het opwerken zelf nog plaatsvindt. In augustus 1990 werd de U P3-fabriek in gebruik genomen. 
In januari 1993 was er ongeveer 30% van de splijtstof opgewerkt en in juni 1995 was dat onge
veer 60%. De verwachting is dat in juni 1996 reeds 70% opgewerkt zal zijn. Er zal dan binnen 
dit contract reeds zo'n 900 kg plutonium zijn vrijgekomen. Hiervoor zal EPZ tot dan zo'n 
2 miljoen gulden aan opslagkosten kwijt zijn (ongeveer 50 gulden per kilo per weekf. Naar 
verwachting zal de opwerking eind 1998 afgerond zijn en dan zullen de opslagkosten reeds 3 
miljoen gulden bedragen. Als er geen bestemming voor het plutonium gevonden wordt, zullen 
daarna de kosten 3 miljoen gulden per jaar zijn. 

Het Britse opwerkingsprogramma wordt nog altijd gekenmerkt door tegenslagen: De THORP
fabriek is in 1994 even in bedrijf geweest, maar doordat er vrijwel direct een ongeluk met 
salpeterzuur plaatsvond, heeft de ingebruikname opnieuw vertraging opgelopen. De verwach
ting is nu dat de fabriek in 1997 pas op volle capaciteit zal draaien. Er is dus nog geen splijtstof 
uit Dodewaard in de THORP-fabriek opgewerkt en er bestaat daarvoor ook geen vastgesteld 
tijdschema. Indien dit opwerkingscontract verbroken zou worden, kunnen de splijtstofelementen 
alsnog in integrale vorm opgeborgen worden. 

5 Zie appendix B, secties B.2.1 en B.3. 
6 Zie appendix B, sectie B.2.2 
7 Dit ligt vast in de lopende contracten; zie ook appendix C, sectie C.4.2, voetnoot 41. 
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Als men, met uitzondering van het nu in uitvoering zijnde baselaadcontract tussen EPZ en 
Cogéma, zou afzien van verdere opwerking van de overige splijtstof, dan zou daarmee het 
afscheiden van 2000 kg plutonium voorkomen worden. Dit is is ruim de helft van het totaal van 
3850 kg en ruim 60% van het toekomstige totale overschot (exclusief de eerste geëxpireerde 
contracten) van 3200 kg. Voor beide Nederlandse kerncentrales samen geldt dat het huidige 
plutoniumsurplus pas zo'n 30% is van wat er in totaal verwacht kan worden onder de baselaad
en post-baselaadcontracten met Cogéma en BN FL. Als de lopende contracten verbroken zouden 
worden, zou hiermee ruim 70% van het uiteindelijke Nederlandse plutoniumoverschot voorkomen 
kunnen worden. Het is daarom uitermate zinvol om serieus te overwegen bestaande contracten 
op te zeggen, vooral die contracten waarvan de uitvoering nog niet begonnen is. De omvang van 
de problematiek kan hiermee danig beperkt worden. Daarnaast kan dit een uitstralingseffect 
hebben naar andere landen die met hetzelfde probleem tobben en internationaal beweging 
brengen in de balans pro en contra opwerking. 

2.3 Het Nederlandse kweekavontuur 

De Nederlandse SEP heeft met Duitsland en België het consortium SBK opgericht. SBK zou de 
exploitant worden van de nooit in bedrijf gekomen kweekreactor SNR-300 in Kalkar. Van het 
plutonium dat onder de eerste opwerkingscontracten is vrijgekomen is ongeveer 200 kg verkocht 
aan SBK ten behoeve van de SNR-300. Plannen om dit plutonium in de Britse kweekreactor te 
Dounreay te gebruiken, hebben door het stilleggen van die centrale geen doorgang gevonden. 
De huidige status van het plutonium is onduidelijk. 

SBK heeft ook een aandeel in NERSA, de exploitant van de Franse Superphénix. De ove
rige 450 kg plutonium uit de eerste contracten is verkocht voor hergebruik in Superphénix aan 
SBK, ENEL (Italië) en Cogéma. Een deel van dit plutonium is dus ook nog Nederlands bezit8

. 

Het is niet duidelijk wat er met de reeds bestraalde kweekmantel van Superphénix gaat gebeu
ren. Het ECN zal deel gaan nemen in het CAPRA-onderzoeksproject9

. De bedoeling hiervan 
is om Superphénix om te bouwen van kweekreactor tot plutoniumburner10

. Gezien de grote 
technische problemen met deze centrale in het verleden, wordt de haalbaarheid hiervan sterk in 
twijfel getrokken. Van belang hierbij is dat met name de natriumkoeling telkens voor moeilijk
heden zorgde. Het zal overigens om fysische redenen nooit mogelijk zijn om al het plutonium 
echt te versplijten en het resterende afval van een dergelijke reactor zal zeer gevaarlijk zijn. Wij 
vrezen dat er in plaats van plutonium vooral veel kapitaal vernietigd zal worden. 

Gekweekt plutonium is van een zodanige kwaliteit dat het zich bij uitstek leent voor het gebruik 
in kernwapens. Met commerciële kweekreactoren wordt het ideale precedent geschapen voor 
een verregaande vermenging van economische en militaire belangen. De kleine prototypen van 

8 Ter compensatie van het verlies van de potentiële energie die de splijtstof vertegenwoordigt maar die 
nooit benut is, krijgt Nederland Franse elektriciteit. 

9CAPRA: Consommation Accrué de Plutonium dans les Réacteurs RApides. 
1°Feitelijk een actinideburner; elk actinide is splijtbaar door snelle neutronen. 
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kweekreactoren, zoals de Franse Rhapsodie en Phénix en de Britse PFBR (Dounreay), hebben 
alle een dubbel doel gehad, elektriciteitsproduktie en plutoniumproduktie voor d.e (eventuele) 
verwerking in kernwapens. Frankrijk heeft ook toegegeven dat Superphénix een belangrijke 
rol was toebedeeld en als men de sluitingsdata van de militaire (Magnox-achtige) reactoren in 
Frankrijk bekijkt, blijkt ook dat er in de jaren _tachtig van militaire zijde veel verwacht werd van 
de kweekreactor die wel bestempeld werd als een 'wasmachine voor plutonium'. Het elektrici
teitsstaatsbedrijf EdF (Eiectricité de France) daarentegen is van meet af aan weinig enthousiast 
geweest, omdat men - terecht - vreesde dat de kosten niet terugverdiend zouden worden. In 
dit licht is het van belang dat het Franse atoomcommissariaat CEA, voor 88% eigenaar van 
Cogéma, ook een militaire tak heeft waaraan de helft van het budget wordt toegekend. Vanwege 
de kernwapenstatus van Frankrijk kan het CEA zich een 'dual use' politiek permitteren. De to
renhoge investeringen in de opwerkings- en kweektechnologie en de waas van geheimzinnigheid 
die bijna kenmerkend is geworden, zijn vanuit de Franse positie niet onbegrijpelijk. 

2.4 De praktijk in La Hague: Nederlands plutonium 
voor Franse kernwapens? 

De opwerkingsfabrieken UP2 (tegenwoordig gebruikt voor de Franse behoefte, voor MOX en 
voor problematische gevallen) en U P3 (voor de buitenlandse klanten van Cogéma) staan niet 
onder 'full scope' safeguards. Omdat Frankrijk als kernwapenstaat een 'dual purpose' beleid 
kan voeren, zijn juist de meest proliferatiegevoelige proceseenheden - daar waar gesepareerd 
plutonium voorkomt - niet altijd toegankelijk voor inspecties omdat deze ook voor militaire 
doeleinden aangewend kunnen worden. Dit houdt ook in dat de materiaalboekhouding van 
Cogéma niet verifiëerbaar is. De opslagbunkers voor plutonium zijn niet formeel gescheiden en 
worden voor de UP2 en UPJ-fabriek door elkaar gebruikt. Eigenlijk kan er in Frankrijk nau
welijks gesproken worden van enige serieuze splijtstofbewaking door het IAEA, waaraan zowel 
politieke als financiële redenen ten grondslag liggen. In de praktijk is in La Hague alleen de 
opslag van gebruikte splijtstofelementen uit het buitenland gewaarborgd. 

In de contracten wordt ondubbelzinnig gesteld dat Cogéma zich het recht voorbehoudt om 
aan klant 1 plutonium toe te kennen dat afkomstig is uit de splijtstof van klant 2. Omdat 
de 'waarde' van plutonium wordt bepaald door de hoeveelheid splijtbare isotopen, wordt wel 
gegarandeerd dat deze overeenkomt met de splijtbare plutoniummassa uit de oorspronkelijke 
splijtstof. De kwaliteit van het plutonium kan echter anders zijn, omdat het aandeel niet
splijtbare isotopen kan verschillen. Hoe begrijpelijk de economische en praktische redenen voor 
deze praktijken ook mogen zijn, het feit dat het 'fysieke' plutonium dat na opwerking aan een 
klant wordt toebedeeld in het algemeen niet afkomstig hoeft te zijn uit de 'fysieke' splijtstof 
van die klant maakt het onmogelijk om precies na te gaan waar het oorspronkelijke plutonium 
terecht is gekomen. In het verleden heeft het CEA de UP2-fabriek 'gemilitariseerd' met de 
opwerking van splijtstof uit de kweekreactor Phénix, terwijl men in Marcoule ook een kleinere 
militaire opwerkingsinstallatie heeft (UPl). Volgens WISE in Parijs is dit onder meer gebeurd 
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ten tijde van de opwerking·van de splijtstof uit Borssele omstreeks 1980. In principe kan er zo 
civiel plutonium in de militaire stroom belanden en vice versa, zonder dat dit ooit te reconstru
eren of te verifiëren is. 

Van het vrijgegeven plutonium (gekwantificeerd in splijtbare massa) wordt, conform het base
laadcontract uit 1978, 3% ingehouden. Toen het contract opgesteld werd, moest de UP3-fabriek 
nog worden gebouwd en mogelijk was deze 3% een ruime schatting van de te verwachten pro
cesverliezen. In Cogéma's jaarverslag van 1994 wordt echter geschermd met een 'plutonium 
recovery' van 99,9% en in de post-baselaadcontracten uit 1990 worden de procesverliezen als 
variabele gepresenteerd met de vermelding dat ze nog niet met enige zekerheid vast te stellen 
waren (de fabriek draaide toen nog niet). In de 7000 ton splijtstof die Cogéma in totaal gecon
tracteerd heeft onder baselaadcondities bevindt zich ongeveer 60 ton plutonium. Er blijft dus 
contractueel zo'n 2 ton plutonium in Frankrijk! Mogelijk werd dit twee decennia geleden nog 
beschouwd als een waardevol economisch goed en was er sprake van een soort winstneming. 
Het plutonium kon echter ook aangewend worden voor militaire doeleinden, eventueel als een 
voorraad voor het geval dat het kernwapenprogramma niet met militaire gas-grafietreactoren of 
kweekreactoren gerealiseerd zou kunnen worden. Inmiddels is dat programma afgeslankt, maar 
dat neemt niet weg dat de deur naar militair gebruik van plutonium dat bij civiele toepassingen 

. wordt gevormd in Frankrijk minstens op een kier gehouden wordt. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de technologie een hoge vlucht genomen en dat geldt 
ook voor militaire technologieën. Mogelijk heeft civiel plutonium voor een kernwapenstaat met 
een grote expertise nog nauwelijks substantiële nadelen, terwijl er geen speciale militaire reac
toren nodig zijn en men daardoor veel uitgaven en politieke kritiek kan ontlopen. Het is ons 
niet bekend hoever men in Frankrijk gevorderd is met laserseparatie. Als deze techniek inmid
dels toepasbaar is, zijn er helemaal geen redenen meer om te menen dat dit civiele plutonium 
minder bruikbaar is. Gezien de verstrengeling van het civiele en het militaire opwerkingscircuit 
in Frankrijk, bevindt men zich in een positie waarin formeel de militaire produktie - zoals ook 
verwacht wordt - volledig stopgezet kan worden, terwijl men altijd mogelijkheden heeft om de 
civiele sector daarvoor aan te wenden. Het niet onmogelijk dat de de redenen voor de laatste 
Franse kernproeven mede in deze sfeer gezocht moeten worden. 

Concluderend kan gesteld worden dat het Franse streven naar opwerking niet los gezien kan 
worden van militaire toepassingen, maar dat om redenen van economie de civiele en de militaire 
sector beleidsmatig op elkaar afgestemd zijn en in de gelegenheid gesteld zijn om 'maximaal 
van elkaar te profiteren'. De werkwijze van het CEA is eerder verontrustend dan geruststellend. 
Zelfs de tekeningen van de UP3-fabriek zijn geheim, terwijl het ontwerp van de Britse THORP
fabriek tot in detail in boeken te vinden is. De klanten van Cogéma legitimeren daarom een zeer 
bedenkelijke situatie en door dit toe te staan wordt Frankrijk gesteund in haar kernwapensta
tus. Zonder het kapitaal dat door de Franse opwerkingsindustrie en alle daaruit voortgevloeide 
aktiviteiten uit het buitenland is aangetrokken, had Frankrijk de 'inhaalslag' op het gebied van 
de kernbewapening mogelijk niet zo uitvoerig kunnen maken als nu het geval is geweest. In 
feite is zo de Franse bom medegefinancierd door de rest van West-Europa. 
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Dit is onmogelijk te verenigen met de geest van het NPV en derhalve geen fraai signaal in 
de richting van niet-kernwapenstaten en drempellanden. Bij de Nederlandse bevolking heerst 
een brede consensus tegen het produceren van nieuwe kernwapens en tegen elke (ongewilde) 
betrokkenheid hierbij. Daarom zou Nederland zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is de 
opwerking van haar splijtstof moeten beëindigen en daarmee de toename van het Nederlandse 
plutoniumoverschot een halt toe roepen. Nederland zou een initiërende rol kunnen spelen in 
een Europese discussie over de nucleaire toekomst door het opwerkingsdebat opnieuw te openen 
en daarbij de non-proliferatiekwestie (horizontaal èn verticaal) niet te schuwen. Men moet niet 
vergeten dat naarmate de Europese eenwording vordert de Franse (en Britse) bom ook steeds 
meer een Europese wordt of in ieder geval door een deel van de wereld als zodanig beschouwd 
wordt. 
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3 

De zin en de onzin van MOX 

3.1 Het gebruik van MOX in een licht-waterreactor 

Conventionele uraniumsplijtstof wordt verrijkt met het splijtbare isotoop U-235. Natuurlijk ura
nium bevat slechts 0,7% U-235 en licht verrijkt uranium voor licht-waterreactoren bevat 3 tot 
4% U-235, de rest is U-238. Bij het gebruik in de reactor wordt U-235 verspleten. Er wordt 
echter ook plutonium gevormd: Uit de kweekstof U-238 ontstaat via twee tussenstappen het 
splijtbare Pu-239. Hiervan versplijt tijdens de normale uraniumsplijtstofcyclus ongeveer de helft 
en de rest blijft over of wordt omgezet in zwaardere plutoniumisotopen of andere transuranen. 
Het splijtbaar deel van het plutonium bestaat uit de isotopen Pu-239 en Pu-241 en bedraagt 
bij het ontladen van de splijtstof zo'n 65%. MOX (Mixed OXide) bestaat uit natuurlijk of ver
armd uranium1 dat verrijkt is met het splijtbaar deel van opgewerkt plutonium. De Franse en 
Belgische 'standaard' is 5% splijtbaar plutonium en rond 8% in totaal. Zo wordt het opgewerkt 
plutonium dus gedeeltelijk verspleten en wordt er tevens nieuw plutonium gevormd (uit de 92% 
uranium), dat ook weer voor een deel versplijt. 

Bij het gebruik van MOX wordt dus plutonium verspleten. Er zijn diverse redenen waarom 
de reactor dan minder goed bestuurbaar is, onder meer doordat de plutoniumisotopen (ook 
de splijtbare) meer neutronen invangen dan splijtbaar uranium. Daardoor leidt een interac
tie tussen een neutron en een plutoniumkern minder vaak tot een splijting dan bij uranium 
het geval is. Het gevolg is dat MOX-splijtstof minder goed 'werkt' dan uraniumsplijtstof en 
dat de neutronenflux in een MOX-element ter plaatse van de regelstaven slechts half zo groot 
is. Deze neutronenflux is de primaire grootheid op basis waarvan de reactorregeling plaatsvindt2

. 

1 Eventueel uit opgewerkt uranium, maar dat is kwalitatief veel minder geschikt. 
2 Men kan zich dat het eenvoudigst voorstellen bij een element voor een drukwaterreactor (PWR): 

De regelstaaf bevindt zich in het centrum van het element en omdat in de splijtstof meer neutronen 
worden ingevangen (geen splijting) en dus 'verloren' gaan, zal de neutronenflux in het centrum kleiner 
zijn, waardoor de regelstaaf minder 'voelt'. 
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Daarnaast heeft het splijtbare isotoop Pu-239 de eigenschap om minder nakomende neutronen3 

te genereren dan het splijtbare U-235. Met het langzame mechanische regelsysteem van een 
kernreactor kan de reactor slechts bestuurbaar blijven als de kritikaliteit precies bereikt wordt 
met inbegrip van deze vertraagde neutronen. Dit betekent dat bij het versplijten van plutonium 
de reactor eerder prompt kritisch kan worden, waarbij de splijting en de warmteproduktie tijde
lijk oncontroleerbaar toenemen. Plutonium versplijten is daarom inherent minder veilig dan 
het versplijten van uranium. In een licht-waterreactor met conventionele uraniumsplijtstof 
wordt naarmate de opbrand toeneemt ook steeds meer plutonium verspleten: Ongeveer een 
derde deel van alle splijtingen gaat uiteindelijk via het bijprodukt plutonium. Bij MOX echter 
is plutonium de initiële splijtstof en wordt er praktisch alleen maar plutonium verspleten. 

Men zou bij MOX dus nauwgezetter willen regelen, maar door de grote neutronenvangst werkt 
de regeling juist minder effectief. Daarom worden de regelstaven gel,ocaliseerd ter plaatse van 
de MOX-elementen. Het aantal regelstaven bepaalt zo hoeveel MOX-elementen men kan ge
bruiken. De Franse 'standaard' PWR's van 900 MW( e) hebben ongeveer een derde deel van 
de elementen voorzien van regelstaven en er kan dus tot 33% MOX in de reactorkern gela
den worden. De oudere PWR's zoals de twee Belgische centrales die MOX gebruiken, kunnen 
slechts voor zo'n 20% met MOX werken. Dit zou overigens ook gelden voor Borssele, waar 
men te kennen heeft gegeven geen interesse in MOX te hebben. Inmiddels is er echter wel 
een aanvraag ingediend voor een licentie voor het toepassen van een hogere uraniumverrijking. 
Deze zou ongeveer 4,2% zijn, wat precies de vereiste is voor het gebruik van 'standaard' MOX. 
Ook gezien de resterende levensduur zou eenmalig MOX-gebruik nog mogelijk zijn. Wij houden 
daarom rekening met de mogelijkheid dat voor Borssele de MOX-optie nog opengehouden wordt. 

De overige 67 of 80% van de splijtstof is conventioneel verrijkt uranium, dat bovendien ho
ger verrijkt moet worden. Dat komt omdat men in de reactor geen lokale vermogensverschillen 
belieft tussen uranium- en MOX-elementen. Aangezien men in de MOX toch een behoorlijke 
hoeveelheid opgewerkt plutonium wil verwerken- daar is het immers allemaal om te doen - is de 
initiële plutoniumverrijking in MOX hoger dan de gebruikelijke initiële U-235 verrijking in urani
umsplijtstof (van oudsher rond 3%). Deze moet dus opgevoerd worden: Een splijtstofverrijking 
van 5% splijtbaar plutonium komt in dit opzicht overeen met 4,2% splijtbaar uranium. 

3.2 Het plutoniumsurplus neemt nog altijd toe 

De 'standaard' MOX bestaat voor 5% uit splijtbaar plutonium (Pu~239 en 241). In totaal 
bevat zij ongeveer 8% plutonium (inclusief Pu-238, 240 en 242). De overige 92% is natuurlijk 
of verarmd uranium. Van de reeds in de MOX aanwezige totale plutoniummassa wordt tijdens 
het verblijf in de reactor ongeveer een kwart verspleten. Daarnaast wordt er uit het overige 

3 Engelse benaming: delayed neutrons. Dit zijn neutronen die enige tijd na de eigenlijke splijting 
ontstaan ten gevolge van radioactief verval van zeer instabiele splijtingsprodukten. Het heeft niets te 
maken met afremming door de moderator die zich rond de splijtstofelementen bevindt, zoals een letterlijke 
vertaling van 'delayed' misschien zou suggereren. 
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uranium in de MOX weer nieuw plutonium gevormd en deels verspleten. In appendix C wordt er 
op basis van een vereenvoudigd model berekend dat er uiteindelijk netto circa 18% van het in de 
MOX aanwezige en geproduceerde plutonium verspleten wordt4

• In feite is MOX dus maar een 
een weinig effectieve manier om plutonium te versplijten. In een MOX-element waarin zich bij 
aanvang 7,7% opgewerkt plutonium bevindt, zal bij het ontladen uit de reactor ongeveer 6,3% 
plutonium bevatten, waarvan 4,9% resterend opgewerkt plutonium is en 1,4% nieuw gekweekt 
plutonium. Van het opgewerkte plutonium dat bij aanvang in de MOX aanwezig is, zal dus 
zo'n 36% versplijten, maar dat wordt voor de helft teniet gedaan door nieuwe aanmaak. 

De uiteindelijke toe- of afname van het plutoniumoverschot zal afhangen van het aantal MOX
elementen dat wordt ingezet. In de overige uraniumsplijtstof ontstaat immers ook nieuw plu
tonium. Het is gebleken dat men pas in staat is om een netto plutoniumproduktie van nul te 
realiseren, indien de helft van de reactorkern uit MOX bestaat. Dat zou pas mogelijk zijn als 
bestaande reactoren gemodificeerd worden, met name als ze voorzien worden van extra regel
staven. In dat geval moet dus eigenlijk het hele regelsysteem aangepast worden en te meer 
omdat MOX te beschouwen is als een noodmaatregel, is dit niet te verwachten. Het strookt 
immers niet met de commerciële belangen van de exploitanten van kerncentrales. Bij de huidige 
grens van zo'n 20% MOX als evenwichtskernlading, wordt er per ton splijtstof (200 kg MOX en 
800 kg uraniumsplijtstof) ongeveer 10% minder plutonium geproduceerd dan het geval zou zijn 
bij het gebruik van louter uraniumsplijtstof met de 'oude' lagere opbrand en verrijkingsgraad. 
Omdat het ook nog zo is dat de MOX zeer waarschijnlijk slechts eenmaal gebruikt wordt, is die 
10% het resultaat van deze 'oplossing' voor het plutoniumoverschot. 

Al zou men ooit 100% MOX kunnen gebruiken, dan nog is het rendement van de plutoni
umreductie slechts 18%. Van bet buidige plutoniumsurplus zal dus na hergebruik in MOX 
nog altijd ruim 80% overblijven. Van de oorspronkelijke verbruikte uraniumsplijtstof (met iets 
minder dan 1% plutonium) wordt op deze wijze amper 0,2% effectief één keer hergebruikt. 
De term 'recycling' is dan ook misplaatst. Het enige effect is dat het opgewerkte plutonium 
tijdelijk weer in roulatie gebracht kan worden door er MOX van te maken en op die manier 
kan de huidige problematiek opnieuw naar de toekomst verschoven worden. De kosten zullen 
hierdoor alleen maar groter worden en de 'once through'-optie zonder opwerking en hergebruik 
wordt hierdoor alleen maar aantrekkelijker. Overigens wordt opgewerkt uranium vrijwel niet 
hergebruikt om stralingshygiënische redenen en vanwege het feit dat het hoger verrijkt moet 
worden- tot 5% -om voor de hoge concentratie van het neutronengif U-236 te compenseren5

. 

Daarbij komt dat de vroeger verwachte sterke groei van het mondiale nucleair vermogen - onder 
meer door Harrisburg en Tsjernobyl - is uitgebleven, waardoor de prijs van natuurlijk uranium 
gedaald is, terwijl men juist een stijging verwachtte. 

4 Zie appendix C, sectie C.2 voor de berekeningen met betrekking tot de mate van plutoniumvernietiging 
met MOX. 

50ok bij plutonium speelt de straling van met name Pu-238 een belangrijke rol. Bij opgewerkt uranium 
echter is de herverrijking een probleem, omdat de verrijkingsbranche zeer terughoudend is: Als de installatie 
'besmet' raakt, kan dat de kwaliteit van hun produkt lange tijd ernstig aantasten. Al met al is het gebruik 
van natuurlijk uranium technisch en financiëel aantrekkelijker. 
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MOX-splijtstof kan nog hoogstens éénmaal opgewerkt worden. Daarna is de straling dermate 
intens dat er extra afscherming nodig zou zijn, wat in concreto een volledige upgrade van de 
opwerkingsinstallatie inhoudt. Echte recycling in die zin dat het plutonium voortdurend 
hergebruikt wordt, is absoluut onmogelijk. Bovendien is zelfs de eenmalige opwerking van 
MOX nog niet zeker. Cogéma stelt hiervoor scherpe technische eisen en geeft voor MOX met 
een hoge opbrand tot nu toe alleen maar beloften, maar geen enkele garantie. Dat kan ook niet, 
omdat de haalbaarheid van deze nieuwe stap in de opwerkingstechnologie nog niet bewezen is. 

Maar zelfs na eenmalig hergebruik van opgewerkt plutonium (één keer MOX) is de kwaliteit 
van het plutonium al zodanig gedegradeerd dat het voor een tweede recycleronde met tienmaal 
zoveel 'vers' plutonium vermengd moet worden. Op deze manier zou er steeds meer nieuw 
plutonium op conventionele wijze via uranium geproduceerd en opgewerkt moeten worden om 
de groeiende hoeveelheid hergebruikt plutonium nog een tweede keer te kunnen hergebruiken. 
Het spreekt voor zich dat dit onhaalbaar is met een nauwelijks groeiende kernenergiesector en 
omdat hierdoor het plutoniumoverschot op termijn niet af- maar toeneemt, is zo'n situatie nog 
minder wenselijk dan de huidige. De verwachting is derhalve dat men MOX-splijtstof niet op 
zal laten werken, tenzij dit - opnieuw - louter tot doel heeft om tijdelijk het afval- en proli
feratieprobleem te ontlopen. Het is dan echter onvermijdelijk dat men later deze problemen 
toch opnieuw en in grotere omvang tegenkomt. Dit wetende kan een dergelijke keuze uit het 
oogpunt van afvalbeheer en het non-proliferatiestreven niet anders gekarakteriseerd worden dan 
een onverantwoordelijk korte termijn-beleid. 

3.3 Grondstofbesparing en -benutting 

Wanneer een gedeelte van de reactorkern met MOX geladen wordt, zal er in dat deel geen 
verrijkt uranium nodig zijn. Dit betekent dat er in principe bespaard kan worden op natuurlijk 
uranium, waarvan bij het verrijken een veel grotere hoeveelheid nodig is dan de massa ver
rijkt uranium die beschikbaar komt voor de reactor. Natuurlijk uranium bevat slechts 0,71% 
splijtbaar U-235, terwijl het verrijkte produkt 3 à 4% U-235 bevat. Het verschil tussen beide 
massastromen wordt gevormd door het verarmd uranium, waarin nog een significante fractie 
U-235 zit die in feite weggeworpen wordt. Deze 'tail' is sinds 1985 vrijwel constant gebleven op 
0,35%. Daarvoor echter, tot 1980, was de fractie U-235 rond 0,25%. Het verschil lijkt klein, 
maar in termen van grondstofbenutting scheelt het enorm. Die ontwikkeling hangt samen met 
de hoge verrijkingskosten en de lage prijs van natuurlijk uranium. Voor 1980 werd er dus veel 
efficiënter met de natuurlijke grondstof omgegaan en er was daardoor ook minder natuurlijk 
uranium nodig. Met een 'tail' van 0,35% wordt er ongeveer 80% meer U-235 weggeworpen. 
Hierachter schuilt een aardige controverse die van groot belang is voor de beoordeling van de 
voor- en nadelen ten aanzien van de benutting van de natuurlijke hulpbron. 

Er zijn daarom twee vartanten vergeleken, die aangeduid zullen worden als de '1980' en de 
'1990' variant, met 'tails' van respectievelijk 0,25% en 0,35%. In het onderstaande wordt aan
gegeven of de toepassing van MOX een noemenswaardige besparing van natuurlijk uranium 
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oplevert. Hierbij is zowel met 20% als met 33% MOX gerekend, omdat dit de meest voorko
mende praktijksituaties zijn. In beide gevallen is uitgegaan van een drukwaterreactor met een 
initiële uraniumverrijking van 3,3% en een splijtstofopbrand van 33 MWdjkg6 . 

In het geval van 20% MOX geldt dat in vergelijking met de '1990' situatie de benodigde 
hoeveelheid natuurlijk uranium daalt met ongeveer 17% en in het geval van 33% MOX is deze 
daling circa 30%7 . Wanneer echter de '1980' sitatie als uitgangspunt wordt genomen geldt voor 
33% MOX slechts een daling van ongeveer 15% en voor 20% MOX is er zelfs sprake van een 
stijging van enkele procenten. Met andere woorden: Onder de huidige omstandigheden kan 
er met MOX tot 30% natuurlijk uranium uitgespaard worden, maar in vergelijking met 
het meer efficiënte verrijkingsgebruik dat tot 1980 werd toegepast, is die besparing slechts 
maximaal 15%. 

De vermindering van de verrijkingsefficiëntie komt nog duidelijker tot uitdrukking als men de 
gevolgen beschouwd voor de benutting van het uit de natuur onttrokken splijtbare isotoop 
U-235. De hoeveelheid onbenut gebleven U-235 - de primaire energiedrager - geeft aan hoe 
efficiënt men met de natuurlijke grondstof omspringt. Ten opzichte van '1990' daalt deze met 
15% bij inzet van 20% MOX en met 29% bij 33% MOX. Ten opzichte van '1980' echter is er 
sprake van een stijging van 51% bij 20% MOX en 26% bij 33% MOX. Dit betekent dat er 
met MOX wel een efficiëntieverbetering te behalen is ten "opzichte van de huidige praktijk, 
maar in het verleden - tot 1980 - was men veel minder verkwistend. Als men het vroeger 
'beter deed' moet de grondstofbesparing met MOX ook gerelateerd worden aan die situatie 
en in dat geval zou men pas met 50% MOX in de reactorkern weer op dat zuiniger niveau 
van grondstofbenutting kunnen komen. Dit is echter als continue situatie op geen stukken na 
haalbaar. 

De grondstofbesparing wordt als een belangrijk argument ten voordele van MOX aangevoerd, 
terwijl men in werkelijkheid vooral slechts compenseert voor een meer verkwistende - maar 
goedkopere - verrijkingspraktijk die in de jaren tachtig gebruikelijk werd. Hierbij speelde de 
zeer veranderde verhouding in de kosten van natuurlijk uranium en verrijking onderling en ten 
opzichte van andere kosten (bijvoorbeeld van opwerking) vanzelfsprekend een prominente rol. 
Voor de exploitant van een kerncentrale zal het om het even zijn of er nu geld bespaard wordt op 
grondstof- of op verrijkingskosten, maar vanuit een streven naar duurzaamheid is dit echter een 
oneigenlijke verwisseling van argumenten. Als men duurzaamheid claimt vanwege grondstofbe
sparing is het alleen maar terecht om het gebruik van MOX te vergelijken met die (gerealiseerde) 
situatie waarin het splijtbare uranium het meest extensief benut wordt. Het 'grote' pluspunt 
van de grondstofbesparing moet daarom aanzienlijk gerelativeerd worden. 

6 Dit waren tot voor kort de standaardparameters en zijn dus geschikte referentiewaarden. 
7Voor berekeningen: zie appendix C, sectie C.4.1. Deze waarden zijn gemiddelden, omdat er ook 

onderscheid is gemaakt tussen gebruik van natuurlijk of van verarmd uranium in de MOX, die voor 
ongeveer 92% uit uranium bestaat. 
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Bovendien is het MOX-gebruik beperkt tot een betrekkelijk klein aantal reactoren in Frankrijk, 
Japan, Duitsland, België en wellicht Zwitserland. De laatste drie zullen enkel het plutonium 
van de baselaadcontracten met Cogéma willen hergebruiken om er een tijdelijke bestemming 
aan te geven. De besparing in natuurlijk uranium zal daardoor niet structureel zijn en zal in 
mondiaal opzicht geen rol van betekenis spelen: 

3.4 Financiële aspecten 

Verschillende kostenschattingen van de splijtstofcyclus lopen altijd wel uiteen. Niettemin is 
het zinvol om een berekening op hoofdlijnen te geven, omdat het reeds veelzeggend is hoe de 
verschillende kostencomponenten zich onderling verhouden. We hebben ons gebaseerd op de 
Nederlandse situatie, dus met opwerking en zonder hergebruik. De kosten van de uranium
splijtstofcyclus bestaan in ons land uit drie componenten: de kosten die verbonden zijn aan de 
eigenlijke splijtstof (natuurlijk uranium, conversie, verrijking en splijtstoffabricage), de kosten 
voor opwerking en transport van gebruikte splijtstof en de (geraamde) kosten voor definiteve 
opslag van het afval. Uitgaande van gegevens van het ECN, is berekend dat de totale splijt
stofkosten 2,09 cent/kWh bedragen8

. Dit komt overeen met de waarde van 2,1 cent/kWh die 
de SEP in 1994 hanteerde voor het Elektriciteitsplan 1995-2004. Hiervan zijn de kosten van de 
uraniumsplijtstof van winning tot splijtstofelement ongeveer 1,00 cent/kWh en de kosten van 
opwerking en transport zijn zo'n 0,98 cent/kWh. De afvalmijn kost ongeveer 0,11 cent/kWh9

. 

De opwerkingskasten bedragen dus ongeveer de helft van de totale kosten van de splijtstof
cyclus. 

Voor een economische beoordeling is het van belang of hergebruik van plutonium in MOX nog 
een substantiële vergoeding kan vormen voor de zeer hoge opwerkingskosten. De kosten van 
MOX-splijtstof zijn onzeker, omdat de contracten voor MOX-fabricatie net als de opwerkings
contracten min of meer een 'cost plus fee' karakter hebben. De echte kosten zullen dus pas in 
de toekomst duidelijk worden. Om toch een redelijke schatting te kunnen geven, is er uitgegaan 
van een industriële bron. Uraniumfabricant NUKEM claimt dat alleen al de produktiekosten 
van MOX-elementen zo'n $ 1000,-/kg hoger zijn dan de totale kosten van uraniumelementen 
(van mijn tot splijtstofstaaf). De produktiekosten van MOX zijn dan ongeveer 1,60 cent/kWh, 
60% hoger dan de kosten van uraniumsplijtstof. 

Om een verdere vergelijking te kunnen maken, is het noodzakelijk om de kosten van de conven
tionele uraniumcyclus zonder opwerking- de 'once through' cyclus- te kennen. Als hergebruik 
van opgewerkte splijtstof economisch negatief scoort, verdwijnt het nut van de opwerking als 
methode voor hergebruik. Een belangrijke oorzaak van de onenigheid en spraakverwarring waar 
het de kosten van opwerking betreft, zit in het feit dat opwerking tevens als een methode voor 
afvalverwerking kan worden beschouwd (en dan gecombineerd moet worden met de kosten 

8 De kostenberekeningen kan men meer in detail terugvinden in appendix C, sectie C.4.2. 
9 Het ECN ontleende dit aan een studie gebaseerd op niet-terughaalbare opslag. Mogelijk zijn de 

uiteindelijke kosten hoger, zeker indien terughaalbaarheid vereist is. 
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voor definitieve opslag). De Duitse rekenkamer concludeerde in 1993 dat opwerking als afval
beheer tweemaal zo duur is dan de 'once through' methode van interimopslag en bewerking 
van de integrale splijtstofelementen, gevolgd door definitieve opberging10 . Dat zou betekenen 
dat het gebruik van enkel uraniumsplijtstof zonder opwerking en hergebruik slechts ongeveer 
1,55 cent/kWh behoeft te kosten. De interim- en definitieve opslag van de integrale splijtstof
elementen kost dan 0,55 cent/kWh. Dit betekent dat de splijtstofcyclus van een MOX-element 
zonder dat het nog eens opgewerkt wordt minimaal 1,60 + 0,55 = 2,15 cent/kWh zal kosten. 
In werkelijkheid zullen de totale kosten van de MOX-splijtstofcyclus zeker hoger liggen, omdat 
er extra transporten van plutonium nodig zijn en omdat de afvalkwaliteit zodanig is dat in ieder 
geval de kosten voor interimopslag van MOX-elementen hoger zullen zijn, omdat deze interim
periode langer zal duren dan bij conventionele uraniumelementen11 . MOX-gebruik spaart dus 
geen kosten uit, maar voegt zelfs extra kosten toe. 

Dit is een belangrijke conclusie, want het betekent dat hergebruik van plutonium in MOX 
niet leidt tot het 'terugverdienen' van op z'n minst een deel van de opwerkingskosten, maar 
dat de splijtstofcyclus met opwerking en hergebruik zelfs nog duurder uitvalt dan de cyclus 
met alleen opwerking en geen hergebruik! Bijvoorbeeld: Bij het gebruik van MOX in een derde 
deel van de reactorkern zijn de totale kosten van de splijtstofcyclus zonder opwerking van de 
MOX al minstens 2,11 cent/kWh en dit minimum is al een fractie meer dan de kosten van de 
cyclus met opwerking van de uraniumsplijtstof maar zonder gebruik van MOX. Als de MOX nog 
opgewerkt zou worden, zou dit bedrag minstens 2,29 cent/kWh worden. Omdat we verwachten 
dat de werkelijke kosten van MOX in diverse stadia van de cyclus hoger zullen zijn dan hier 
is aangenomen, kunnen deze prijzen gemakkelijk nog enige tienden van een cent hoger uitvallen. 

De splijtstofcyclus wordt dus door de opwerking reeds ongeveer 30% duurder dan de 'once 
through' optie en met de extra kosten van MOX erbij wordt de cyclus eerder duurder dan goed
koper ten gevolge van plutoniumhergebruik. De duidelijke conclusie is dat opwerking zowel uit 
het oogpunt van hergebruik als uit het oogpunt van afvalverwerking in economische zin 
niet meer te verantwoorden is. De 'once through' methode heeft het financiële voordeel, zoals 
zij ook het milieu- en veiligheidsvoordeel heeft en bovendien veel meer proliferatiebestendig is. 
In de tabel worden de bedragen nog eens weergegeven. 

Once through Met opwerking Kosten van MOX 
SPLIJTSTOFELEMENTEN 1,00 1,00 1,60 
OPWERKING EN TRANSPORTEN - 0,98 -
OPSLAGMIJN 0,55 0,11 > 0,55 
SPLIJTSTOFCYCLUSKOSTEN 1,55 2,09 > 2,15 

10Volgens de Fransen is het verschil 'slechts' 15% ten voordele van 'once through'. 
11 Een mogelijke extra kostenbron is verder nog de verwijdering van americium uit opgewerkt plutonium 

dat pas enkele jaren na de opwerking wordt hergebruikt. Er is dan te veel (splijtbaar!) Pu-241 vervallen 
tot Am-241. De kosten van deze zuivering bedragen $ 1200,- per kilo plutonium (ongeveer$ 100,- per kilo 
MOX). 
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3.5 Afvalkwaliteit 

Een gevolg van plutoniumhergebruik is dat het afvalprobleem zowel in omvang als in de tijd 
groter wordt. Doordat de splijtstof (het plutonium) langer bestraald is als deze nog eens 'op 
herhaling' is geweest, bevat ze bij het ontladen ook meer andere langlevende transuranen, zoals 
neptunium, americium en curium. Hierdoor is de radioactiviteit van de verbruikte MOX-splijtstof 
hoger en wordt de termijn waarop het afval 'ongevaarlijk' wordt langer. 

In vergelijking met conventionele uraniumsplijtstof (initiëel 3,3% verrijkt en met een opbrand 
van 33 MWd/kg) geldt voor gebruikte MOX-elementen (initiëel verrijkt met 5% splijtbaar plu
tonium en met een opbrand van 53 MWd/kg) dat deze 100 jaar na het ontladen een factor 6 
meer Np-237 bevatten, een factor 20 meer Am-241, en zelfs factoren 125 en 170 meer van de 
curiumisotopen Cm-242 en Cm-244. Tien jaar na het ontladen wordt in een MOX-element vijf
maal zoveel warmte gegenereerd als in een conventioneel uraniumelement. Na 100 jaar bevindt 
de warmteproduktie in MOX zich op het zesvoudige van het niveau van uraansplijtstof. Niet 
alleen is hierdoor de definitieve opberging van MOX-afval problematischer, maar dit geldt ook 
voor de interimopslag die ook langer zal moeten duren. Het is om deze reden dat wij verwach
ten dat de interimopslag van verbruikte MOX-elementen aanmerkelijk duurder zal worden in 
verhouding tot verbruikte uraniumelementen. Bovendien zal er tijdens de produktie van MOX 
ook al transuranisch afval ontstaan. In alle stadia van de cyclus met MOX ontstaat meer 
langdurig afval. Het doorgaan op deze weg betekent daarom een ernstige complicatie van 
het afvalprobleem. 

3.6 Stralings- en proliferatiegevaar 

In het voorgaande is reeds uitgelegd waarom de reactorveiligheid vermindert bij het inzetten 
van MOX-splijtstof. In termen van stralingsgevaar scoort MOX ook negatief, met name in 
de produktiefase omdat hier het gesepareerde plutonium verwerkt moet worden12 . Bovendien 
zijn er transporten van afgescheiden plutonium nodig die een onbetwist maar zeer moeilijk in 
te schatten risico inhouden. Ook de complicaties ten aanzien van de afvalverwerking zijn in 
essentie stralingshygiënische kwesties. 

De transporten en de verwerking van het plutonium zijn vanzelfsprekend proliferatiegevoelig. 
Een MOX-fabriek zal een met een opwerkingsfabriek vergelijkbare hoeveelheid 'material unac
counted for' (MUF) hebben en transporten van plutonium voegen een extra proliferatiegevaar 
toe aan de reeds bestaande gevaren van opgeslagen plutoniumoverschotten. Mede omdat er 
met MOX geen efficiënte plutoniumvernietiging gerealiseerd kan worden, is het nog maar de 
vraag of de extra risico's opwegen tegen het feit dat MOX-elementen op zich weinig proliferatie
gevoelig zijn (hoewel de hoge plutoniumconcentratie in MOX het wel aantrekkelijker maakt voor 
kwaadwillenden om splijtstof te ontvreemden en er zelf het plutonium uit te onttrekken, want 

12Niet alleen het verdunnen met uranium, maar ook het leegschrapen van containers plutoniumoxide
poeder is in stralingshygiënisch opzicht een hele zware klus. 
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een enkel MOX-element bevat hiervoor voldoende plutonium). Ongeacht de uitkomst van zo'n 
afweging van proliferatierisico's is het duidelijk dat het niet opwerken van de splijtstof het pro
bleem voorkomt. Een non-proliferatieargument ten voordele van MOX-fabricage wordt daarom 
pas geloofwaardig indien men zich tevens tegen verdere opwerking van plutonium uitspreekt. 
MOX kwalificeert zich ons inziens dus enkel als een mogelijkheid om 'iets te doen' met het 
huidige plutoniumsurplus waardoor de proliferatiebestendigheid van dit opgewerkte plutonium 
verhoogd wordt en nooit als legitimatie voor het doorgaan met opwerken. 

Bovendien is dit echt niet de enige afweging die mogelijk is, want men kan het plutonium 
ook als afval beschouwen en als zodanig behandelen door het niet te hergebruiken maar di
rect te immobiliseren. Vitrificatie van plutonium, al of niet samen met kernsplijtingsafval, is 
in principe mogelijk en zal weinig problemen veroorzaken zolang de concentraties ver beneden 
het kritikaliteitsniveau blijven. Het volume verglaasd afval zal hierdoor nauwelijks toenemen. 
Een andere noodmaatregel is overigens om in gebruikte uraniumsplijtstofelementen enkele sta
ven te vervangen door staven waar het plutonium (verdund) in verwerkt is en vervolgens de 
elementen inclusief de kleine hoeveelheid plutonium te verglazen voor integrale opslag. Uit de 
kostendiscussie in het voorgaande volgt dat de de financiële ruimte voor immobilisatie van het 
opgewerkte plutonium bij het afzien van verdere opwerking tijdelijk 2,09- 1,55 = 0,54 cent/kWh 
kan zijn zonder dat er 'geld bijmoet', hetgeen ruim voldoende moet zijn (ter vergelijking: voor 
de definitieve opslag wordt slechts 0,11 cent/kWh voor de Nederlandse kerncentrales gerekend). 
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4 

Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

1. Er bestaan drie opwerkingscontracten voor de verbruikte splijtstof uit de kerncentrale 
Borssele, uitgevoerd door· Cogéma in het Franse La Hague. Het eerste contract betrof 
ongeveer 80 ton splijtstof uit de jaren zeventig die opgewerkt is in de U P-2 fabriek en er 
is berekend dat hieruit ongeveer 600 kg plutonium is vrijgekomen. Dit plutonium (plus 
50 kg uit Dodewaard) is tussen 1977 en 1985 verkocht ten behoeve van hergebruik in 
de kweekreactoren Superphénix en SNR-300 (Kalkar). Minstens een deel hiervan is nog 
altijd Nederlands bezit en de huidige status ervan is onduidelijk. Conform het eerste 
contract wordt er geen afval geretourneerd. Dit is wel het geval bij de daarop volgende 
contracten. Het nog lopende baseloadcontract voor de opwerking van ongeveer 140 
ton splijtstof uit de jaren tachtig in de nieuwe UP-3 fabriek zal in totaal leiden tot het 
vrijkomen van 1200 kg plutonium in de jaren negentig. Inmiddels zal er reeds zo'n 900 
kg plutonium afgescheiden zijn. Hiervoor moet EPZ ongeveer 50 gulden per kilo per 
week aan opslagkosten betalen. Tot slot is er een post-baseloadcontract gesloten voor de 
splijtstof die verder tot de sluiting in 2004 uit de reactor ontladen wordt. Als dit contract 
doorgang vindt, zal er na de eeuwwisseling nog eens rond 1600 kg afgescheiden plutonium 
vrijkomen. De totale plutoniumproduktie van Borssele komt dan uit op 3400 kg. 

2. Uit de kerncentrale Dodewaard is ongeveer 8 ton verbruikte splijtstof opgewerkt bij Eu
rochemic in Mol. Hierbij is zo'n 50 kg plutonium vrijgekomen. Er loopt een - inmiddels 
uitgebreid - contract met het Britse BN FL, waaronder 55 ton splijtstof opgewerkt zal 
worden. Hierbij zal ongeveer 400 kg plutonium vrijkomen. Met de opwerking is nog 
altijd niet begonnen, wegens het opnieuw uitstellen van deingebruikname van de nieuwe 
THORP-fabriek in Sellafield. Ook BNFL zal het afval, of een kleinere hoeveelheid die 
meer radioactiviteit bevat, retourneren. De totale plutoniumproduktie van Dodewaard 
zal ongeveer 450 kg gaan bedragen. 
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3. De opwerkingscontracten worden gekenmerkt door allerlei technische eisen en de financiële 
condities zijn zodanig dat de risico's gedragen worden door de klanten. De commerciële 
opwerking en pogingen tot hergebruik van splijtstof zijn bezigheden waarin voortdurend 
nieuwe begrenzingen opduiken die met aanvullende technieken moeten worden opgelost. 
Voorbeelden hiervan zijn de opwerking van splijtstofelementen met een hoge opbrand, 
de opwerking van MOX-staven en de vitrificatie van kernsplijtingsafval. Op deze wijze 
sleept de opwerkingsindustrie haar klanten min of meer mee op een steeds onzekerder 
wordend technologisch traject, daarbij gesteund door de contractuele afhankelijkheid en 
de technische 'monopolies' die zo zijn verkregen. 

4. Het aanvankelijke motief voor het ontwikkelen van de civiele opwerkingstechnologie lag in 
het hergebruiken van plutonium in toekomstige snelle kweekreactoren. Beide technieken 
worden ook militair toegepast en kennen zelfs hun oorsprong hierin. De commerciële 
kweekreactortechnologie is vooralsnog niet levensvatbaar gebleken en nu ook de Franse 
kweekreactor Superphénix opgegeven is, is de kweekoptie als motivatie voor opwerking 
op dit moment vervallen. Daardoor is ook de afzetmarkt voor opgewerkt plutonium weg
gevallen en zitten de klanten van de Franse opwerkingsindustrie nu opgescheept met een 
groeiend plutoniumoverschot. Om de hoge opslagkosten hiervoor te ontlopen, wordt door 
Duitsland, België en Zwitserland noodgedwongen plutonium hergebruikt in MOX-splijtstof 
in conventionele licht-waterreactoren. De opwerkingsindustrie dwingt hen op deze wijze 
tot MOX-gebruik, terwijl de MOX-produktie net als de opwerking een nagenoeg gemo
nopoliseerde bedrijfstak is. De industrie weet zich op deze wijze in leven te houden, ten 
koste van de exploitanten van kerncentrales die zich aan opwerkingscontracten gebonden 
hebben en zich opnieuw moeten binden aan soortgelijke service-overeenkomsten voor de 
produktie van MOX-splijtstofstaven. 

5. MOX-splijtstof bevat ongeveer 8% opgewerkt plutonium en bestaat verder uit natuurlijk 
of verarmd uranium. MOX-splijtstof heeft slechtere fysische eigenschappen dan de con
ventionele uraniumsplijtstof. Het gebruik van MOX in een licht-waterreactor is minder 
veilig en minder efficiënt. Om veiligheidsredenen kan er ook maar 20 tot 33% van de 
reactorkern met MOX geladen worden, afhankelijk van het aantal regelstaven. MOX is 
zeer ineffectief om plutonium 'op te branden': Na gebruik in de reactor blijft ruim 60% 
van het hergebruikte plutonium over en omdat er in het overige uranium in de MOX 
nieuw plutonium gekweekt wordt, wordt er netto nog geen 20% plutonium verspleten in 
de MOX. Bovendien wordt in de rest van de reactorkern {67 tot 80%) uit uranium ook 
weer nieuw plutonium gevormd. Bij gebruik van 20% MOX, zoals men in twee Belgische 
reactoren (van het type Borssele) doet, wordt er netto slechts zo'n 10% minder pluto
nium aangemaakt. Een absolute afname van het plutoniumoverschot zou pas te realiseren 
zijn met reactoren die voor meer dan de helft op MOX kunnen draaien. Welbeschouwd 
biedt MOX dus geen oplossing voor het plutoniumoverschot, maar enkel een tijdelijke 
bestemming waarbij het langer in circulatie blijft. 
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6. De mogelijkheden om MOX-splijtstof opnieuw op te werken zijn zeer beperkt. Nog 
éénmaal opwerken (tweevoudig hergebruik van het plutonium) is in principe mogelijk, 
maar het slagen hiervan is niet gegarandeerd. Deze splijtstof zal een zeer hoge opbrand 
hebben, hetgeen voor de opwerkingsindustrie een nieuwe duw voorwaarts op een nog on
voldoende geëxploreerd technologisch traject vormt. Bovendien is tweevoudig opgewerkt 
plutonium reeds van een zodanig inferieure kwaliteit, dat de negatieve (economische) 
aspecten de wenselijkheid van een tweederonde alles behalve bevorderen. Om tweemaal 
opgewerkt plutonium nog in MOX te kunnen gebruiken, moet het vermengd worden met 
tienmaal zoveel 'vers' plutonium. Dit is in strijd met de continuïteitsvoorwaarde die on
geveer 1 op 1 vraagt. De verwachting is dan ook dat men met MOX - misschien met 
uitzondering van Frankrijk- een 'once through' beleid zal voeren. Continue recycling van 
plutonium is volstrekt onmogelijk. 

7. De grondstofbesparing die met MOX behaald kan worden is relatief klein. In verhouding 
tot de huidige gebruikswijze van het natuurlijk uranium en de primaire energiedrager U-
235, kan er inderdaad redelijk bespaard worden. In verhouding tot de gebruikswijze van 
de natuurlijke hulpbron zoals die - ingegeven door de destijds hoge uraniumprijs en de 
verwachting dat uranium snel schaarser zou worden- tot de jaren tachtig werd töegepast, 
is de besparing echter zeer gering. Vroeger was men dus vrijwel even zuinig met de 
grondstof als men nu met MOX claimt te kunnen zijn. Het uit de natuur onttrokken U-
235 werd vroeger bij het verrijken zoveel efficiënter benut, dat men pas bij gebruik van 50% 
MOX in de reactorkern weer op dit niveau zou komen. Met bestaande licht-waterreactoren 
is dat zonder kostbare modificaties (extra regelstaven) niet mogelijk. Bovendien zou die 
besparing niet mondiaal en niet continu zijn. 

8. De splijtstofcycluskosten zijn voor Nederland momenteel ongeveer 2,1 cent/kWh. Bijna 
de helft hiervan zijn kosten voor opwerking en transport van de gebruikte splijtstof. In
dien men zou afzien van opwerking komen de kosten significant lager uit, namelijk 1,55 
·cent/kWh. Bij invoering van MOX zijn de splijtstofcycluskosten minimaal 2,1 cent/kWh 
en vrij zeker hoger. MOX-splijtstof is namelijk significant duurder dan uraniumsplijtstof. 
Hergebruik van opgewerkt plutonium (en uranium) leidt er dus niet toe dat de opwer
kingskosten geheel of gedeeltelijk terugverdiend worden, maar voegt alleen extra kosten 
toe. Opwerking voor recycledoeleinden is daarom economisch niet te verantwoorden. Dat 
geldt ook wanneer men de opwerking louter als afvalverwerking beschouwd, omdat directe 
opslag goedkoper is - iets dat zelfs Frankrijk toegeeft. 

9. Op het gebied van afvalkwaliteit scoort MOX opnieuw negatief. Doordat er reeds bij aan
vang van de bestraling in de reactor plutonium aanwezig is en bovendien de concentratie 
hiervan ongeveer achtmaal zo groot is als die in gebruikte uraniumsplijtstof, ontstaan 
er veel meer langlevende transuranen (Np, Am en Cm). Hierdoor is het afval proble
matischer en langduriger van aard. Net als de radioactiviteit is ook de warmtegeneratie 
in een gebruikt MOX-element groter (ongeveer het vijfvoudige) en neemt langzamer af. 
Hierdoor zal interimopslag van MOX-elementen langer moeten duren en kostbaarder zijn. 
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10. Het is zeer wel mogelijk om van civiel plutonium een kernwapen te vervaardigen, ofschoon 
dit door sommige belanghebbende instanties nog steeds wordt tegengesproken. Er zijn 
zelfs minstens twee (gedocumenteerde) testexplosies verricht. De kritische massa van 
dergelijk plutonium is slechts ongeveer 7 kg; niet beduidend groter dan die van wapen
plutonium. Naar schatting kan er dan al met zo'n 5 kg civiel plutonium een kernkop 
gemaakt worden. Hoewel de grotere kans op spontane splijting de verwachtingswaarde 
van de explosieve opbrengst van een dergelijk explosief verlaagt, zal het zeker mogelijk 
zijn een 'civiele bom' te ontwikkelen die even sterk is als de bom op Nagasaki. Ook bij een 
rudimentair ontwerp moet er nog rekening gehouden worden met een explosieve kracht 
in de orde van een kiloton TNT-equivalent. 

11. Gegeven de mogelijkheid om van civiel plutonium kernwapens te vervaardigen, zullen 
alle delen van de splijtstofcyclus waarin dit plutonium toegankelijk is een inherent pro
liferatiegevaar met zich mee brengen. Dat geldt in het bijzonder voor opwerking en 
MOX-produktie, omdat hierbij omvangrijke stromen gesepareerd plutonium ontstaan, 
(vaak langdurig) opgeslagen, vervoerd en verwerkt worden. Dat dit afgescheiden plu
tonium niet de metallische, maar oxide- of nitraatvorm heeft, is nauwelijks een serieus 
obstakel voor een staat of groep die een kernwapen wil vervaardigen. Een grote civiele 
plutoniumstock is minder vrijblijvend dan vaak wordt aangenomen of gehoopt. 

12. Het waarborgenstelsel van het IAEA wordt gekenmerkt door voortdurende afwegingen 
tussen het non-proliferatiestreven en de commerciële belangen van de eigenaren van de 
nucleaire installaties waar deze safeguards toegepast worden. Daarnaast staat het stelsel 
onder financiële druk. Aangezien de safeguardpraktijk enkel berust op verificatie achteraf 
en een aantal vooronderstellingen die discutabel zijn, zal het doel van tijdige detectie van 
misbruik niet altijd haalbaar zijn. Bovendien heeft het IAEA geen politionele bevoegd
heden en elk NPV-Iand kan zich op een termijn van drie maanden terugtrekken uit het 
verdrag. Hierdoor kan zich de situatie voordoen dat het IAEA eigenlijk slechts achter de 
feiten aanholt, zoals bijvoorbeeld bij Irak en Noord-Korea het geval was, of gewoonweg 
helemaal van niets weet. 

13. Grote procesinstallaties, zoals opwerkings- en MOX-fabrieken, zijn slechts te waarborgen 
op een statistische wijze, door middel van een materiaalbalans. De mogelijkheden tot en 
de tijdschaal van verificatie zijn zodanig dat er in dergelijke fabrieken jaarlijks een grote 
hoeveelheid plutonium kan 'verdwijnen' (de zogenoemde MUF), die op kan lopen tot ruim 
3% zonder dat er alarm geslagen wordt. Deze marge is zo groot, dat clandestiene ont
vreemding van een voldoend grote massa voor meerdere kernkoppen niet eens opgemerkt 
zal worden. De eigenaar of exploitant van zo'n installatie zal zelf mogelijkheden te over 
hebben om plutonium naar de militaire sector door te sluizen, ook al staat deze installatie 
volledig onder safeguards. Hoe groter de fabriek, hoe groter de MUF, tenzij het IAEA de 
statistische tolerantiemarges aanscherpt. 

31 



14. Het (laten) verrichten van opwerkingsactiviteiten veroorzaakt een proliferatiegevaar, dat 
omvangrijker en onoverzichtelijker wordt naarmate het plutoniumoverschot groeit. Ne
derland legitimeert zo een praktijk waarbij het meest proliferatiegevoelige materiaal in af
gescheiden vorm gebracht wordt op een schaal die het onmogelijk maakt om het afdoende 
te bewaken. Het is daarbij ook van belang op te merken dat de opwerkingsindustrie steeds 
meer terrein verliest in West-Europa en zich daarom in toenemende mate gaat richten 
op nieuwe markten, in het bijzonder de groei-economieën in Zuid-Oost Azië. Potentële 
drempellanden met een civiel kernenergieprogramma kunnen hier wel eens een meer dan 
gezonde belangstelling voor tonen. 

15. De produktie van MOX en de transporten van plutoniumoxide die daarvoor noodzakelijk 
zijn, zijn net als de opwerking zeer proliferatiegevoelig. Het feit dat er aan de uiteindelijke 
MOX-splijtstofstaven op zich veel minder proliferatiegevaar kleeft, is geen legitimatie om 
de opwerking te continueren. Pas als de opwerking beëindigd wordt, heeft men enig recht 
om het gebruik van MOX te verbinden aan een non-proliferatie argument, namelijk om het 
bestaande plutoniumoverschot te immobiliseren zodat het een meer proliferatiebestendige 
vorm krijgt. Echter door het plutonium niet te hergebruiken maar het bijvoorbeeld te 
(laten) verglazen - bij voorkeur in La Hague zodat er geen transporten nodig zijn - kan 
hetzelfde doel bereikt worden, veiliger en zeer waarschijnlijk goedkoper. 

16. De Franse opwerkingsfabrieken staan geen van alle onder volledige safeguards, inclusief 
de U P3-fabriek waarin splijtstof uit het buitenland opgewerkt wordt. Als kernwapenstaat 
heeft Frankrijk het recht om niet altijd en overal inspecties toe te staan. Met name 
de meest gevoelige delen van de installaties (waar gescheiden plutonium voorkomt) zijn 
niet altijd toegankelijk voor IAEA-inspecties. In de praktijk is enkel de opslag van de 
verbruikte splijtstof uit het buitenland gewaarborgd. De jaarlijkse materiaalbalans van 
de fabrieken wordt door Cogéma zelf opgesteld en naar het IAEA gestuurd. Verticale 
proliferatie, al dan niet via de kweekreactortechnologie en al dan niet met gebruik van 
plutonium uit splijtstof van buitenlandse origine is niet te ontdekken en valt ook buiten 
het toepassingsterrein van het waarborgenstelseL 

17. Het Franse atoomcommissariaat CEA bestaat (budgettair) voor de helft uit een militaire 
tak en is geheel gebaseerd op een 'dual purpose' politiek. Het CEA is voor 88% eigenaar 
van Cogéma en de opwerkingsfabriek U P2 is - om economische redenen - voor zowel 
civiele als militaire doeleinden gebouwd. Het eerste opwerkingscontract met de PZEM is 
uitgevoerd in U P2. Het is bekend dat het CEA met het leveren van opwerkingsdiensten 
aan het buitenland veel buitenlands kapitaal heeft aangetrokken en dat Cogéma mede 
hierdoor groot geworden is. Ook Nederland heeft zo indirect meegewerkt aan dit dubbele 
beleid en aan de kernwapenstatus van Frankrijk. 
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18. De Nederlandse deelname in de kweekreactor Superphénix is tevens een deelname in een 
(niet bijster geslaagd) 'civilitair' project van Frankrijk, daar Superphénix voor het Franse 
CEA zowel interessant was voor de produktie van elektriciteit als voor de produktie van 
bommateriaaL De voorlopers van Superphénix - Rhapsodie en Phénix - zijn gebruikt 
om wapenmateriaal te produceren en de opwerking heeft mede plaatsgevonden in de 
UP2-fabriek, terwijl het CEA ook beschikt over een kleine militaire opwerkingsinstallatie 
in Marcoule. De reeds bestraalde kweekmantel van Superphénix zal 'weapon grade' 
plutonium bevatten en het is onduidelijk wat hiermee gaat gebeuren. 

19. Ten aanzien van verticale proliferatie is het verder een punt van verontrusting dat er 
conform het lopende opwerkingscontract (uit te voeren tussen 1990 en 2000) nog altijd 
3% van het opgewerkte plutonium in Frankrijk blijft, terwijl Cogéma reeds meldde dat 
de procesverliezen in de praktijk veel kleiner zijn gebleken (rond 0,1% ). Bovendien wordt 
het als 'common practice' beschouwd om fysieke hoeveelheden plutonium te vervangen 
door equivalente partijen van andere origine. De produktie van MOX noopt soms ook tot 
dergelijke ruilen (in. verband met tijdwinst, vergunningen, etc.). De opwerkingscontracten 
stellen enkel dat de hoeveelheid vrijgegeven plutonium 'boekhoudkundig' overeenkomt 
met de fysieke splijtstofinhoud. Er kan onmogelijk met zekerheid gesteld worden dat 
er nooit plutonium van Nederlandse oorsprong in Franse kernwapens terecht kan (zijn) 
(ge)komen en het is mogelijk dat het ingehouden plutonium naast een - inmiddels ver
dwenen - economische waarde ook een militair-strategische waarde had of heeft. 

4.2 Opties en Aanbevelingen 

Wij menen dat uit de conclusies van dit onderzoek duidelijk blijkt dat er slechts één manier is om 
uit de huidige impasse te komen, zonder dat Nederland in de toekomst opnieuw geconfronteerd 
wordt met de problematiek rond plutonium, de steeds onzekerder wordende mogelijkheden 
tot effectief hergebruik en het immer sluipende proliferatiegevaar: Alleen als de opwerking van 
Nederlandse splijtstof radicaal wordt stopgezet, heeft men absolute zekerheid dat de Nederlandse 
kerncentrales .op geen enkele wijze ongewild kunnen bijdragen aan een verdere uitbreiding van 
het mondiale kernwapenarsenaal, zowel in de bestaande kernwapenstaten - Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk - als in staten die de kernwapenstatus ambiëren. Daarnaast kan het dan 
ook nooit voorkomen dat terroristische groeperingen kernwapens met 'Nederlands' plutonium 
kunnen maken. 
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Bovendien draagt Nederland zo bij aan wat uiteindelijk nodig is, namelijk het mondiaal stop
zetten van de commerciële opwerking. Het Nederlandse streven naar non-proliferatie wordt 
bepaald niet geloofwaardiger wanneer men de opwerking met alle risico's van dien blijft legiti
meren door Nederlandse splijtstof op te laten werken in Frankrijk en Groot-Brittannië. Als nu 
zonneklaar duidelijk is - en ook als zodanig aanvaard door de geïndustrialiseerde wereld - dat 
opwerking en daarachter de toepassing van MOX-splijtstof geen enkel rationeel en economisch 
doel dient, is het veel gemakkelijker om opwerking in enig land als een zeer verdachte bezigheid 
te stigmatiseren, die welhaast per definitie moet leiden tot militaire toepassing. 

Zeker indien het binnen enkele jaren tot een 'cut-off' verdrag voor de aanmaak van splijt
stof voor militaire doeleinden komt, zou in proliferatieopzicht een volkomen heldere situatie 
zijn ontstaan: Opwerking is een bezigheid uit het verleden. Het zou niet verbazingwekkend 
zijn als de Verenigde Staten in het kader van een 'cut-off' verdrag zelfs met een eis tot een 
algeheel verbod op opwerking zouden komen. Opwerking wordt dan net zo'n gedrocht als een 
'vreedzame' kernproef. Aangezien uraniumverrijking toch een wat grotere stap is en bovendien 
moeilijker te verbergen, zou hiermee de meest gemakkelijke en meest gangbare route naar de 
bom worden afgesloten. President Clinton zei bij zijn aantreden ten aanzien van de te voeren 
non-proliferatiepolitiek het volgende over civiel plutonium: It's continued production is nat 
justified on either economie or national security grounds, and its accumulation creates se
rious proliferation and security dangers1 . 

De opwerking van de splijtstof uit Dodewaard in Sellafield is op dit moment nog niet be
gonnen en kan derhalve volledig voorkomen worden. Datzelfde geldt voor de veel grotere 
hoeveelheid splijtstof uit Borssele die onder het laatste opwerkingscontract met Cogéma valt. 
De splijtstof die onder dit contract valt is voor het grootste deel nog niet eens in de reactor 
gebruikt, laat staan naar Frankrijk getransporteerd. Indien er van overheidswege besloten wordt 
van de uitvoering van dit contract af te zien, zal EPZ alleen opdraaien voor de kosten van 
het terugtransporteren van ongeveer 150 splijtstofelementen en behoeven de kosten van niet 
uitgevoerde opwerkingsactiviteiten niet betaald te worden 2

• Waarschijnlijk heeft het weinig zin 
om het baselaadcontract tussen EPZ en Cogéma alsnog open te breken, omdat de opwerking 
al nagenoeg afgerond zal zijn voordat de besluitvorming tot concrete maatregelen kan leiden. 
Daarnaast kan het voordelen hebben bij onderhandelingen met Cogéma om het nog lopende 
contract- eventueel gemodificeerd - niet meer te verbreken. Als Cogéma zich coöperatief op
stelt omwille van de volledige expiratie van het baseloadcontract, hebben beide partijen daar 
voordeel van. 

1 US Congress, 20 oktober 1993. 
2Af te leiden uit de opwerkingscontracten, delen van clausules 9 en 14 uit de contracten uit 1990. 
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De opties die Nederland heeft ten aanzien van het plutoniumsurplus zijn opslag, verkoop, herge
bruik en terugname (als afval). Opslag voor de eeuwigheid in La Hague zal absoluut onhaalbaar 
en op termijn een doodlopende weg zijn. Het lijdt geen enkele twijfel dat zowel Frankrijk 
als Groot-Brittannië in geen geval een nucleaire dumpplaats voor andere landen wensen te 
worden. Nederland heeft dan ook een contractuele terugnameplicht, hetgeen gecompliceerd 
wordt doordat in het kader van het non-proliferatiestreven binnen de Nuclear Suppliers Group 
is afgesproken dat de ontvangst van gesepareerd plutonium in een niet-kernwapenstaat niet is 
toegestaan. Het plutonium zal geïmmobiliseerd moeten worden en pas als MOX-splijtstof of 
als verwerkt afval de grens mogen passeren. Wij zijn van mening dat opslag in Frankrijk of 
elders altijd een voorlopig karakter heeft en het zich alleen kan kwalificeren als een tijdelijke 
'oplossing', waaraan pas enige meerwaarde kan worden toegekend indien het gepaard gaat met 
een uitvoerbaar plan voor een definitieve oplossing in Nederland. 

De mogelijkheden tot verkoop lijken nihil: Elektriciteitsmaatschappijen die MOX gebruiken 
doen dat overduidelijk niet voor hun plezier. Zelf geconfronteerd met een plutoniumoverschot 
zal men hoogstens met bijbetaling genegen zijn om ook nog eens het surplus van een ander over 
te nemen. Toch is het voorlopige Regeringsstandpunt dat 'het plutonium in Frankrijk blijft tot 
er een afnemer voor gevonden is'3 . Als dit al lukt zal er zeker geld op toegelegd moeten worden. 
Misschien is het mogelijk om de Verenigde Staten zo ver te krijgen dat zij het plutonium (dan 
wèl in gesepareerde vorm) overnemen op grond van non-proliferatieargumenten. Wij rekenen 
erop dat dit zeker enige tientallen miljoenen guldens zal kosten. 

Hergebruik van plutonium door middel van MOX-splijtstof wordt afgeraden, ook als dit dient 
om alleen de huidige plutoniumvoorraad weg te werken en af te zien van verdere opwerking 
en verder hergebruik. De nadelen van het gebruik van deze splijtstof en de onzekerheid over 
het toekomstige afvalbeheer dat hieraan verbonden is, zijn dermate groot dat gezien het lage 
rendement in het vernietigen van het in de MOX verwerkte plutonium de voordelen in het niet 
vallen tegenover de nadelen. In sectie 2.3 is verder reeds aangegeven waarom wij nogal pes
simistisch zijn over een eventuele aanwending in de toekomst van Superphénix om plutonium 
op te splijten. Dit zou in onze ogen een onverstandige en riskante gok zijn die mogelijk nog 
veel kostbaarder wordt dan 'verkoop' met bijbetaling. Bovendien hangt het risico in de lucht 
dat het actinidenprobleem wordt aangegrepen om technieken te promoten die opnieuw primair 
gericht zijn op hergebruik als zodanig, met als doel de nucleaire cyclus 'te sluiten' en niet om 
het afvalprobleem daadwerkelijk op te lossen. 

3 Ministerie van Buitenlandse Zaken, beantwoording van Kamervragen inzake het Non-Proliferatie Ver
drag, gedateerd 7 april 1995. 
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Als blijkt dat er geen mogelijkheden tot directe 'verkoop' van het plutonium zijn- hetgeen helaas 
het meest waarschijnlijk is - lijkt het ons verstandig om met Cogéma te gaan onderhandelen 
over een mogelijke immobilisatie van het plutonium door het samen met het kernsplijtingsafval 
te verglazen. Dit zou gepaard kunnen gaan met een tijdelijke overeenkomst of een modificatie 
van het bestaande contract. Plutonium heeft een negatieve handelswaarde en we moeten 
het daarom beschouwen als afval, waaraan hoe dan ook kosten verbonden zijn. Verglazing is 
in principe mogelijk en omdat het plutonium op zich een weinig volumineuze afvalstroom is, 
zal het verglaasde afvalvolume hierdoor niet of nauwelijks toenemen. Plutoniumimmobilisatie 
door verglazing moet gezien de eenvoudiger verwerking wel goedkoper zijn dan verwerking 
tot MOX. Een studie naar de specifieke technische en economische kanten van deze optie 
wordt zeer aanbevolen, want waarschijnlijk is dit de goedkoopste en meest veilige manier voor 
Nederland om van het plutonium af te komen en de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van 
het afvalbeheer te nemen, waarbij tevens aan de terugnameplicht voldaan wordt. 
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Appendix A 

Plutoniumproduktie 
licht-waterreactor 

• In een 

A.l Hoe ontstaat plutonium? 

Om te begrijpen op welke wijze de plutoniumisotopen en de hogere transuranen 1 ten gevolge van 
neutronenstraling in een reactor gevormd worden, is het noodzakelijk om de fysische processen 
van neutronenabsorptie (leidend tot splijting of transmutatie) en radioactief verval te inventari
seren. We beperken ons tot de meest relevante processen. In figuur A.l zijn c!eze weergegeven2

. 

Dit diagram behoeft wellicht enige uitleg, te beginnen met de nomenclatuur. Elementen wor
den gedefiniëerd door hun atoomnummer. Dit komt overeen met het aantal protonen in de 
atoomkern. Het atoomnummer van uranium (U) is 92 en dat van plutonium (Pu) is 94. De 
systematische notatie is 94 Pu, maar omdat het symbool Pu reeds aangeeft dat het atoomnum
mer 94 is, wordt het nummer meestal weggelaten. Van één enkel element bestaan altijd diverse 
isotopen. lsotopen worden gekarakteriseerd door het massagetal (of: atoommassa). Dit is de 
som van het aantal protonen plus. neutronen in de kern. Zo zijn de isotopen Pu-239 en Pu-240 
chemisch identiek (het betreft hetzelfde element), maar het isotoop Pu-240 bevat één neutron 
meer dan Pu-239. Verschillende isotopen hebben bijgevolg ook andere fysische eigenschappen, 
zoals de kans op splijting en het specifieke radioactieve verval (soort straling en halfwaardetijd). 
De systematische notatie voor het plutoniumisotoop met massagetal 239 is 239 Pu, maar omdat 
de notatie Pu-239 meer gebruikt wordt, sluiten wij ons hierbij aan. 

Wanneer een atoom een neutron absorbeert, kunnen er in principe twee dingen gebeuren: trans
mutatie of splijting. Bij transmutatie verandert het atoom in die zin dat het overgaat in een 
ander isotoop, meestal door (enkelvoudige) neutronenvangst. Het neutron kan dus ingevangen 

1 Plutonium zelf is per definitie ook een transuraan, maar vaak wordt met de aanduiding 'transuranen' 
de categorie Np, Am, Cm en eventueel nog zwaardere elementen bedoeld, exclusief plutonium. Wellicht 
heeft dit een historische oorzaak, omdat vroeger het afscheiden van plutonium als een vanzelfsprekende 
stap in de splijtstofcyclus beschouwd werd. 

2 Uit: W. Marshall (ed.), UKAEA, Nuclear Power Technology, Volume 2: Fuel Cycle, 1983, p.5-12. 
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Figuur A.l: De belangrijkste processen in de uranium-plutoniumketen. De halfwaarde
tijden zijn aangegeven in jare~ (j), dagen (d), uren (h) of minuten (m). In een licht
waterreactor die op conventionele uraniumsplijtstof werkt zijn de (gearceerde) isotopen 
U-235 en 238 bij aanvang aanwezig en de overige worden in verschillende kwantiteiten 
gevormd. 
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worden (Engels: capture), waarbij er een nieuw isotoop gevormd wordt, één neutron zwaarder 
dan het oorspronkelijke. In figuur A.1 correspondeert dit met een stap naar beneden (voorbeeld: 
U-235-+ U-236). Er bestaan ook processen waarbij een neutron opgenomen en vervolgens weer 
uitgezonden wordt. Dat neutron. speelt de rol van katalysator, waardoor het atoom in staat 
wordt gesteld om ook nog een 'eigen' neutron kwijt te raken en zo in een meer stabiele ener
gietoestand terecht te komen. Het netto-resultaat is dus een stap naar boven in figuur A.l. 
Dergelijke (n,2n)-reacties komen altijd wel voor, maar de kans erop is doorgaans klein. Alleen 
de vorming van U-237 uit U-238 en Pu-238 uit Pu-239 speelt een kleine rol van betekenis. An
dere exotische interacties kunnen volledig buiten beschouwing gelaten worden. Met het begrip 
transmutatie wordt dan ook dikwijls impliciet alleen neutronenvangst bedoeld. 

Een totaal andere mogelijkheid is splijting (Engels: fission). Alleen atomen die we 'splijtbaar' 
noemen hebben een voldoend grote kans om te splijten wanneer zij een thermisch (afgeremd) 
neutron absorberen: U-235, Pu-239 en Pu-241. Hierbij splijt de kern letterlijk in twee (onge
lijke) atomen, die de splijtingsprodukten genoemd worden. Bij dit proces komt veel energie vrij 
(voornamelijk kinetische) en deze warmtegeneratie wordt benut voor omzetting in elektriciteit. 
Er zullen ook enkele neutronen uitgezonden worden, die na afremming in het omringende water 
(dat als moderator fungeert) weer een nieuwe splijting kunnen veroorzaken. De processen van 
splijting en transmutatie zullen elkaar in een reactor beconcurreren. Een isotoop dat alleen neu
tronen invangt op een non-produktieve wijze - zelf niet splijt en ook na neutronenvangst niet 
overgaat in een atoom dat wel splijtbaaris-wordt in het vakjargon een neutronengif genoemd. 
Het belangrijkste neutronengif is U-236. Ook sommige splijtingsprodukten fungeren als neutro
nengif; met name 'xenonvergiftiging' is een (tijdelijk) storende factor in het splijtingsproces. 

Naast processen die geïnitiëerd worden door het absorberen van een neutron, is er ook ra
dioactief verval. Hieraan ligt enkel de instabiliteit van het betreffende isotoop ten grondslag. 
Het feit dat zo'n isotoop zich in een neutronenflux bevindt, staat hier volkomen los van. Bij 
bètaverval wordt in de atoomkern een neutron omgezet in een proton en een elektron. Dat 
elektron zal onder hoge snelheid ontsnappen en is detecteerbaar als hoogenergetische elektro
magnetische straling. Dit correspondeert met een stap naar rechts in figuur A.l. Een bekend 
voorbeeld is het verval van Pu-241 naar Am-241. Bij alfaverval wordt er een heliumkern (iHe) 
uitgezonden. Dit betekent een verlies van twee neutronen en twee protonen, ofwel twee stap
pen naar links en vier stappen omhoog in figuur A.l. Alfaverval gaat bijna altijd gepaard met 
gammastraling. Alfastralers met een korte halfwaardetijd zullen doorgaans ook een sterke gam
mastraling vertonen. Een nogal berucht voorbeeld hiervan is Pu-238 (halfwaardetijd 88 jaar). 

Het verval is relevant voor de reactorinhoud en de aanwezigheid van ongewenste isotopen 
als de halfwaardetijd3 dezelfde orde van grootte als de verblijftijd in de reactor (enkele jaren) 
heeft. Zo is het verval van Pu-241 zeker van belang op een tijdschaal van enige jaren. Pu-239 

3 Dit is de tijd die het duurt voordat de helft van de kernen vervallen is. In formulevorm: N(t) = 
N0e-tln 2fr, waarin N het aantal kernen als funktie van de tijd t weergeeft. N0 is het aantal kernen bij 
aanvang (t=O) en ris de halfwaardetijd. Er geldt dus N(r) = ~N0 . Het verval van Pu-241 wordt nader 
behandeld in appendix D. 
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verval is dat echter niet, vanwege de grote halfwaardetijd (ca. 24.000 jaar). In figuur A.1 
worden alleen de relevante vervalprocessen en halfwaardetijden genoemd. Soms kan het verval 
volledig overheersen, zoals bij Pu-243. Dit isotoop is ook splijtbaar, maar het vervalt zo snel 
dat de bijdrage aan het splijtingsproces in de reactor nihil zal zijn. Ook eventuele storende 
eigenschappen van vervalprodukten spelen een rol bij de beoordeling of het verval wel of niet 
van belang is, bijvoorbeeld of ze als neutronengif fungeren. 

Wanneer de hoeveelheid neutronengif te groot wordt om de splijting adequaat in stand te 
houden, wordt er een splijtstofwisseling uitgevoerd. Hierdoor wordt de te bereiken opbrand be
paald. De concentraties van de verschillende isotopen in verbruikte splijtstof hangen af van de 
opbrand. Dit is de (thermische) energie die per kg of ton verbruikte splijtstof (altijd uitgedrukt 
in zwaar metaal, HM 4

) is gegenereerd en hangt als zodanig samen met de versplijtingsgraad van 
het materiaal. Als de opbrand 33 MWd/kg is, betekent dit dat 1 kg splijtstof een energie van 
33 MWd heeft geleverd. Anders gezegd: 1 kg splijtstof heeft bijvoorbeeld 1000 dagen lang een 
vermogen van 33 kW geleverd. Bij een langer verblijf in de reactor, wordt de opbrand hoger. 
Doordat een commerciële reactor in principe een continu vermogen zal leveren, is in dat geval 
de opbrand evenredig met de bestralingsduur. 

We zullen ons nu beperken tot het meest gebruikte reactortype, de drukwaterreactor (PWR). 
Voor een kokend-waterreactor (BWR) zullen de principes niet anders zijn, maar de numerieke 
eigenschappen wel. Natuurlijk uranium bevat 0,7% U-235. In licht verrijkt uranium voor een 
PWR is 3 à 4% U-235 aanwezig. De bulk van het materiaal wordt gevormd door U-238. 
Daarom is voor het ontstaan van plutonium het proces waarbij door neutronenvangst en twee
voudig bètaverval Pu-239 uit U-238 ontstaat dominant (U-238 ---7 U-239 ---7 Np-239 ---7 Pu-239, 
zie figuur A.l). Bij zeer lage opbrand zal het gevormde plutonium vrijwel alleen uit Pu-239 
bestaan. Naarmate de bedrijfsduur en dus de versplijting vordert, zullen wederom door neu
tronenvangst de zwaardere plutoniumisotopen gevormd worden. Uit figuur A.l blijkt verder op 
welke wijze de andere transuranen ontstaan. Hoe hoger de opbrand wordt, hoe meer americium, 
curium en neptunium ontstaan. Ook het gamma-stralende Pu-238 begint zich pas in een later 
stadium op te hopen. Als grove schatting voor welke isotopen op welk moment een significante 
rol gaan spelen in de reactor, kan men het aantal stappen in het diagram nemen, uitgaande van 
U-238 en U-235. In werkelijkheid is de werkzame doorsnedé voor neutronenvangst voor elk 
isotoop verschillend en afhankelijk van de snelheid van het neutron. Zoals reeds eerder gezegd, 
kan men de (n,2n)-reacties beschouwen als betrekkelijk marginaal. 

4 Dit betekent: zonder de massa van het zuurstof in de splijtstof mee te nemen. Eén ton zwaar me
taal komt ongeveer overeen met 1,13 ton U02. Na bestraling in de reactor blijft men met HM (Heavy 
Metal) de oorspronkelijke hoeveelheid uranium bedoelen. Dit is (ongeveer) gelijk aan de massa van U, 
Pu, splijtingsprodukten en transuranen na het verblijf in de reactor. De door splijting 'verdwenen' massa 
(E=mc2 !) en de uit de splijtstof 'ontsnapte' gasvormige splijtingsprodukten worden hierbij verwaarloosd. 

5Er is een belangrijk verschil tussen de begrippen 'werkzame doorsnede voor' en 'kans op' een proces. 
De (microscopische) werkzame doorsnede voor een proces geeft aan 'hoe graag' het betreffende isotoop die 
interactie ondergaat, terwijl de (macroscopische) kans ook nog bepaald wordt door de hoeveelheid materiaal 
en (bij splijting en transmutatie) de hoeveelheid neutronen, want deze veroorzaken zo'n interactie. 
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Om een indruk van de verschillende neutroneninteracties te krijgen, is in figuur A.2 de neu
tronenbalans in een thermische reactor afgebeeld. Met het regelsysteem wordt de splijting (en 
dus het aantal neutronen dat daarvoor beschikbaar is) in stand gehouden. U-238 kan zowel 
thermische (langzame) als snelle neutronen absorberen. Dat laatste leidt ook tot enkele splij
tingen van U-238 (de werkzame doorsnede voor splijting is erg klein, maar er is heel veel U-238 
aanwezig). De snelle neutronen dragen meer bij aan de vorming van Pu-239 dan de thermische 
neutronen. De isotopen die we 'splijtbaar' noemen, splijten alleen noemenswaardig door thermi
sche neutronen (vandaar: thermische reactor). Het neutronenlek is het totaal van alle overige 
'verdwenen' neutronen, die geabsorbeerd worden door neutronengif, regelstaven, moderator en 
structuur. 

De plutoniumisotopen Pu-239 en 241 zijn dus splijtbaar (Engels: fissile) door thermische neu
tronen. Omdat Pu-239 ontataat uit U-238 noemt men U-238 een kweekstof (Engels: fertile) 
en Pu-240 is dat eigenlijk ook. De voorkeur voor splijting van Pu-239 en 241 is groter dan de 
voorkeur voor neutronenvangst. In een PWR zal zo'n 36% van de neutronen die door Pu-239 
geabsorbeerd worden, leiden tot de vorming van Pu-240 en de overige 64% tot splijting6

. Het 
gedrag van Pu-241 is ongeveer hetzelfde, maar een extra handicap is het verval naar Am-241. 
Tijdens de reactorjaren zal dit niet veel schelen, maar hierdoor devalueert opgewerkt plutonium 
echter tijdens het bewaren: Het splijtbaar deel neemt af. Voor U-235 leidt neutronenabsorptie 
slechts in 20% van de gevallen tot neutronenvangst en in 80% tot splijting. Vanuit fysisch 
oogpunt 'doet' U-235 het dus duidelijk beter dan Pu-239 en 241. Dit wordt een beetje gecom
penseerd doordat de gemiddelde neutronenopbrengst per splijting bij plutonium iets hoger is dan 
bij uranium. In een PWR met een initiële verrijking van 3,3% U-235 en een nominale opbrand 
van 33 MWd/kg, zal bij het ontladen van de splijtstof ongeveer 55% van het geproduceerde 
plutonium verspleten zijn7

. De rest is getransmuteerd naar een zwaarder isotoop of heeft (nog) 
geen interactie met een neutron ondergaan. 

Het moge duidelijk zijn, dat niet alleen de plutoniumisotopen (239 en 240), maar ook met name 
Am, Cm en Np op termijn het afvalprobleem bepalen. Het toekomstige afvalprobleem wordt 
wel eens het 'americiumprobleem' genoemd. Echter, ook al wordt het plutonium afgescheiden 
bij opwerking, door verval van hogere transuranen ontstaan er ook weer plutoniumisotopen. 
Bovendien vervalt Am-241 relatief snel naar Np-237, ook een alfastraler met een halfwaardetijd 
van ruim 2 miljoen jaar. Am-241 zal door het snelle verval net als Pu-238 zorgen voor een sterke 
gammastraling, hetgeen algemee~ is voor sterke ('snelle') alfastralers8 . Daarnaast fungeert het 
als neutronengif, maar veel belangrijker is, dat de alfastraling (heliumkernen) interacties met 
andere elementen (zoals beryllium) kan vertonen, waarbij neutronen ontstaan. Dit is van belang 
bij het voorkomen van kritikaliteit {het overschrijden van de kritische concentratie) bij het op
werken. Om deze redenen moet opgewerkt plutonium met een significante hoeveelheid Pu-241 

6 Zie noot 2, p.l2 
7 Getallen ontleend aan het Kernforschungszentrum in Karlsruhe: brochure 'Wie sicher ist die Entsor

gung?', 1989, p.4. 
8 Alfadeeltjes zijn relatief grote brokstukken, waardoor het atoom een relatief grote hoeveelheid energie 

'over heeft', die als hoogfrequente gammastraling wordt uitgezonden (frequentie evenredig met energie). 
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Figuur A.2: Neutronenbalans (cummulatief) in een thermische reactor aan het einde van de 
bestralingsperiade (ca. 3 jaar, opbrand ca. 33 MlVd/kg). Aangezien een dergelijke balans 
altijd een momentopname is en de initiële verrijking alsmede de uiteindelijke opbrand 
in specifieke gevallen verschilt, dient men de getallen als illustratie te zien en niet al te 
letterlijk te nemen. Bron: J.G. Collier (UKAEA), Introduetion to nuclear power, 1986, 
p.24. 
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binnen twee jaar hergebruikt worden, anders moet het americium eerst afgescheiden worden. 
Pu-238 is met het (chemische) opwerkingsprocédé niet van de andere plutoniumisotopen te 
scheiden. Tot slot heeft Cm-244, net als Pu-240, de nare eigenschap om tot spontane splijting 
in staat te zijn. Dit zorgt voor neutronenstraling en vraagt om voorzichtigheid bij het opwerken, 
wederom in verband met kritikaliteit. 

Wanneer de opbrand hoger wordt, zullen er meer transuranen ontstaan. Bij een PWR met 
een initiële verrijking van 3,3% U-235 en een opbrand van 33 MWdjkg is van het niet versple
ten plutonium zo'n 6% omgezet in andere transuranen9 . Dit komt ongeveer overeen met 600 
gram per ton verbruikte splijtstof. Wanneer men plutonium hergebruikt als MOX ontstaan er 
veel meer transuranen, omdat een gedeelte van de keten in figuur A.l reeds doorlopen is (de 
Pu-isotopen zijn al aanwezig). 

A.2 Kwantitatieve beschouwing 

In het voorgaande is reeds plausibel gemaakt waarom de hoeveelheid plutonium toeneemt naar
mate de opbrand hoger wordt, ofwel naarmate er meer splijtstof verspleten wordt. Bij lage 
opbrand is er nog maar weinig neutronengif, waardoor elk U-235 atoom dat splijt neutronen 
produceert die een zekere kans hebben om via U-238 tot de vorming van Pu-239 te komen. In 
het beginstadium is er dus sprake van een proportioneel verband. Dit kan men terugvinden in de 
linkerbenedenhoek van figuur A.3, waarin de plutoniumconcentratie in de splijtstof is uitgezet 
als funktie van de opbrand (op de afhankelijkheid van de verrijking komen we nog terug)10

. Er is 
zeer veel U-238, waaruit slechts mondjesmaat Pu-239 gevormd wordt. De kans dat vervolgens 
uitgerekend dit Pu-239 een neutron absorbeert en vervolgens splijt is daardoor in het begin 
klein (anders gezegd: Pu-239 mag dan wel goed splijtbaar zijn, maar als er geen significante 
hoeveelheid aanwezig is, kan er ook geen significante splijting optreden). Daarom duurt het 
.enige tijd voordat de rechte lijn i~ figuur A.3 een kromming gaat vertonen. 

Naarmate de opbrand toeneemt, wordt de zaak ingewikkelder: Enerzijds neemt de hoeveelheid 
neutronengif toe, waardoor de effectieve neutronenbron om plutonium te maken kleiner wordt 
(negatief 'tweede orde' effect). Ook de plutoniumisotopen zelf horen hierbij. Anderzijds gaat er 
ook plutonium versplijten. Dit is een extra neutronenbron en als zodanig een positieve bijdrage. 
Versplijten betekent echter ook dat er plutoniumatomen verdwijnen. Wanneer al deze 'hogere 
orde' effecten (met alternerende tekens) verdisconteerd zouden worden, leidt het verband tus
sen de hoeveelheid plutonium en de opbrand tot een exponentiële funktie met een negatieve 
exponent11

. 

9 Zie noot 7. 
10Reproduktie (voor 3% verrijking) van fig. 14.5 (p.329) uit: D. Schroeer, Science, technology and the 

nuclear arms race, 1984. Oorspronkelijke bron: Nucleonics, Vol.23, no.8, 1965, p.101-105. 
11 Feitelijk de vorm f( x) = 1 - e-x. Het minteken in de exponent geeft het alternerende teken van de 

bijdragen weer en de 1 compenseert de term (-1) voor x=O (als de opbrand nul is, is er ook geen Pu). 
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Door versplijting en transmutatie zal het aandeel van Pu-239 in de totale hoeveelheid plu
tonium steeds kleiner worden, na~rmate de opbrand toeneemt. Er wordt steeds meer omgezet 
in Pu-240, dat op haar beurt weer deels transmuteert naar Pu-241. Het percentage Pu-241 zal 
dus groeien, begrensd door de transmutatie naar Pu-242, door splijting èn door verval. Omdat 
alle Pu-isotopen uiteindelijk uit U-238 gevormd worden, zal de eerste stap van U-238 naar Pu-
239 altijd de voornaamste begrenzing aan de plutoniumvorming stellen. Dit is immers de meest 
'moeizame' omzetting, die via twee complexe en statistisch gespreide tussenstappen verloopt 
(radioaktief verval). Het systeem zal zo naar een dynamisch evenwicht evolueren, waarin bij 
oneindig hoge opbrand de isotopische samenstelling niet meer verandert. Het splijtbaar deel 
van het plutonium neemt dus exponentiëel af als funktie van de opbrand, te beginnen bij 100% 
(het eerste plutonium is altijd Pu-239). In figuur A.4 is dit verloop weergegeven 12 . 

Op basis van de redenatie dat de fysica niet verandert wanneer de initiële verrijking hoger is 
(de werkzame doorsneden zijn hetzelfde, alleen de potentiële neutronenbron is groter), gaan we 
er van uit dat de isotopische verdeling van het plutonium alleen afhangt van de opbrand. De 
totale hoeveelheid plutonium die ontstaat, is echter wel afhankelijk van de verrijking van de 
uraniumsplijtstof. Om Pu-239 te doen ontstaan, is er eerst een U-235 splijting nodig om een 
neutron te leveren. Bij lage opbrand zal de hoeveelheid plutonium dus evenredig zijn met de 
hoeveelheid U-235 (verrijking). Bij hogere opbrand doet Pu-239 echter v-:>lop mee aan de ver
splijting, zoals men ziet in figuur A.3. Hiervoor moet achtereenvolgens tweemaal een neutron 
geabsorbeerd worden (eerst vorming, dan splijting). 

Juist omdat het een tijd duurt voordat er voldoende Pu-239 gevormd is om een significante 
bijdrage aan het splijtingsproces te kunnen leveren, zal U-235 de primaire neutronenbron zijn. 
Deze redenatie geldt niet alleen voor de versplijting van Pu-239, maar ook voor de transmu
tatie naar Pu-240. De interacties die plutoniumisotopen met neutronen ondergaan worden dus 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra potentiële reactiviteit (het splijtingspotentiëel) die er 
is ten gevolge van de aanwezigheid van meer U-235 dan er nodig is om de reactor kritisch te 
houden. Het verband tussen de produktie van Pu-240 en de initiële overmaat aan U-235 is dan 
(zuiver) kwadratisch, omdat er in de meest voor de hand liggende situatie twee U-235 kernen 
splijten wanneer een U-238 atoom transmuteert naar een Pu-240 atoom. Dit geldt ook voor 
de afname van Pu-239 door versplijting. Omdat Pu-239 erg reactief is (grote kans op splijting 
danwel transmutatie), mag dit tweede orde effect niet verwaarloosd worden. Analoog aan de 
eerder gevoerde redenaties voor wat betreft 'hogere orde' bijdragen, zal ook hier een exponenti
eel verband ontstaan. Betrouwbare cijfers zijn echter moeilijk te vinden. Daarom behelpen we 
ons met een verband in de vorm van een polynoom van de tweede orde, zoals getoond wordt 
in figuur A.S. Het verschil in initiële verrijking tendeert naar een corresponderend verschil in 
plutoniumconcentratie, ook in de evenwichtssituatie (verschil in hoogte van de verschillende 
curven in figuur A.3). Figuur A.5 ,geeft daarom aan hoe dit verschil als funktie van de verrijking 
ontstaat en is te beschouwen als een verticale doorsnede door figuur A.3, bij een vaste opbrand 

12 Reproduktie van fig. 14.5 (p.329) uit: D. Schroeer, Science, technology and the nuclear arms race, 
1984. Oorspronkelijke bron: Nucleonics, Vol.23, no.8, 1965, p.l01-105. 
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(in dit geval 33 MWd/kg). 

Het feit dat de (halve) parabool in figuur A.5 haar minimum blijkt te hebben bij een verrijking 
van ca. 3% geeft aan dat de benadering niet slecht is. Immers, vanaf een initiële verrijking van 
ca. 3% (in een derde van de kern, de rest van de splijtstof is ouder en bevat minder U-235) 
kan een PWR pas kritisch gehouden worden13. Uit een transformatie is gebleken dat de curve, 
zoals verwacht, bij kleine v zuiver kwadratisch is in de potentiële overreactiviteit (de variabele 
gedefiniëerd door: u = v- 2,97). Bij een veel hogere initiële verrijking zou de curve in figuur A.5 
gaan stabiliseren (5-kromme). Dit komt mede doordat de hoeveelheid kweekmateriaal (U-238) 
bij een zeer hoge verrijking niet meer zeer groot is ten opzichte van de hoeveelheid U-235. In 
dat geval gaat de hoeveelheid U-238 een beperkende rol spelen en versplijt er alleen nog maar 
plutonium (bij deze reeds hoge opbrand!). 

De exploitant van een kerncentrale kan een hogere verrijking toepassen om de benodigde hoe
veelheid splijtstof te reduceren. Bijgevolg zal de opbrand van de splijtstof hoger worden. Men 
zal immers een zelfde hoeveelheid energie uit een kleinere massa kunnen halen of de bestra
lingsduur verlengen. De PWR is aanvankelijk ontworpen voor een standaardopbrand van 33 
MWd/kg. Tegenwoordig zit men in West-Europa al in de orde van 40 MWdfkg. Zowel de 
hogere verrijking als de daarmee corresponderende hogere opbrand (vanwege dezelfde gewenste 
energie-opbrengst) dragen bij aan de vorming van meer plutonium. Ruwweg gekwantificeerd: 
De hoeveelheid splijtstof wordt weliswaar lineair kleiner (verhouding tussen oude en nieuwe ver
rijking), de hoeveelheid plutonium per ton splijtstof schaalt hier echter kwadratisch mee. Het 
verschil betekent dat de reactor in hogere mate 'draait' op plutoniumversplijting in plaats van 
uranium. Dit klopt ook met de overweging dat splijtstof ontladen wordt als de relatieve hoe
veelheid neutronengif te groot wordt14 . Doordat er meer (sneller) plutonium gevormd wordt, 
ontstaat er na verloop van tijd een grotere hoeveelheid gekweekte splijtstof, namelijk Pu-239 
en 241. Hierdoor wordt (net als bij MOX) de splijtstof minder gevoelig voor opbrand en kan ze 
langer in de reactor verblijven en/of er kan een kleinere hoeveelheid uraniumsplijtstof verbruikt 
worden. In het eerste geval ontstaat er ook in absolute zin meer plutonium, in het tweede 
geval scheelt dit weing (door de hogere opbrand is de hoeveelheid Pu per ton groter, maar het 
aantal tonnen splijtstof is lager). Het spreekt voor zich dat de hoeveelheid Am, Cm en Np ook 
(evenredig) groter wordt als er meer plutonium gevormd wordt. 

13De oorzaak van deze drempelwaarde ligt in het gebruik van gewoon (licht) water als moderator. Licht 
water is goedkoop en gemakkelijk (te,vens koelmiddel), maar is als moderator minder goed dan grafiet en 
zwaar water. Licht water absorbeert namelijk ook neutronen (onder vorming van zwaar water) en vormt 
dus een neutronenlek. 

14Denk aan de vorming van U-236 uit U-235. De absolute hoeveelheid U-236 doet er niet toe; het gaat 
erom dat de concurrentie van U-236 om neutronen groter wordt en daardoor wordt het versplijtingsproces 
gehinderd. Bij een hogere initële verrijking is de resterende hoeveelheid U-235 bij het ontladen van de 
splijtstof ook hoger. 
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Uitgaande van de curve voor 3% U-235 (in figuur A.3) zijn met behulp van figuur A.5 de andere 
curven bepaald door exponentiëel fitten en vermenigvuldigen met een factor die af te leiden is 
uit figuur A.S. Door verificatie is gebleken dat het bij 3,8 en 4,2% U-235 geoorloofd is om het 
verband uit figuur A.5 (voor 33 MWd/kg) ook hier toe te passen, ook al zal de opbrand bij 
het verwijderen van de splijtstof hoger zijn. Dit komt omdat het verschil binnen de (bij hogere 
verrijking steeds groter wordende) onzekerheidsmarge valt. We worden hierbij geholpen door 
de natuur: hoe hoger de opbrand, hoe kleiner de helling van de curven in figuur A.3, omdat de 
asymptotische waarde (bij 'oneindig grote' opbrand} steeds dichter benaderd wordt. 

De exponentiële funkties die gebruikt zijn voor de berekeningen van de hoeveelheden pluto
nium uit Borssele (appendix B) en bij de analyse van het gedrag van MOX-splijtstof (appendix 
C) hebben de vorm 

Pu(v, b) = A(v) ( 1- e-o,osb), 

waarin v de initiële verrijkingsgraad (%)voorstelt en b de opbrand (MWdfkg). Pu is de totale 
hoeveelheid plutonium (kg/ton) en A(v) beschrijft de afhankelijkheid van de verrijkingsgraad. 
A(v) is bij een vaste v gelijk aan de asymptotische waarde en bepaalt derhalve hoe 'hoog' 
de curven in figuur A.3 uitkomen. Op deze manier zijn de overige curven afgeleid (v=3,3% 
met directe gegevens en v=3,8 en 4,2% door extrapolatie, zoals men ziet in figuur A.5)15

. 

De 'tijdconstante' is 20 MWd/kg. Dit is het snijpunt van de raaklijn door de oorsprong met 
de asymptoot en de betekenis ervan is dat bij 20 MWdfkg de curve een factor 1/e van haar 
asymptotische waarde verwijderd is (voor de curve met v=3% is dat bijvoorbeeld 7,2 kg Pufton 
HM). 

Het geeft ook aan dat de grafiek voor een opbrand kleiner dan 20 MWdfkg te benaderen 
is met een rechte lijn door de oorsprong, terwijl naarmate de opbrand (veel) groter dan 20 
MWdfkg wordt de afhankelijkheid van de opbrand steeds minder wordt en de plutoniumcon
centratie steeds meer een horizontale lijn wordt (de asymptoot). Als de opbrand hoog is, zal 
de plutoniumconcentratie in de splijtstof dus minder sterk afhankelijk zijn van de opbrand en 
is het een goede benadering om de opbrand van verschillende splijtstofelementen te middelen 
om de plutoniuminhoud te bepalen. Als er echter veel variatie in de opbrand is zal men met 
deze methode een te hoge plutoniumconcentratie krijgen: Een element met 15 MWd/kg en 
een element met 45 MWd/kg hebben samen een plutoniumconcentratie van 8,1 kg/ton, maar 
in een element met een opbrand van 30 MWdfkg is dit 8,9 kg/ton. Dit is van belang bij de 
berekeningen in appendix B. 

15Ten behoeve van de volledigheid volgen hier de numerieke resultaten: De kwadratische benadering 
(figuur A.5) luidt Pu(v, b = 33) ~ 27,3-12, 29v+2, 07v2 . De A(v)'s zijn (11, 4±0, 1), (11, 6±0, 1), (13, 2± 
0, 6) en (15, 4 ± 0, 6) voor resp. v = 3; 3,3; 3,8 en 4,2%. 
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Appendix B 

Plutonium uit Borssele en 
Dodewaard 

B.l Borssele 

Het netto nominale elektrisch vermogen van de kerncentrale Borssele bedroeg tot 1982 445,8 
MW(e) en daarna 452 MW(e). Het (thermisch) rendement wordt gedefiniëerd als de verhouding 
tussen dit vermogen en het nominale thermisch vermogen van 1365 MW(t) en bedraagt dus 
ongeveer 33%. Uit de jaarverslagen van de PZEM en EPZ volgt voor ieder jaar vanaf 1980 de 
hoeveelheid opgewekte (thermische) energie, berekend door de afgezette (=netto) hoeveelheid 
elektriciteit te delen door het rendement. De cijfers voor de jaren daarvoor zijn op andere wijze 
achterhaald 1

. Het resultaat vindt men in tabel I (1 GWd = 24 GWh = 24.000 MWh = 24 
miljoen kWh). 

De splijtstofwisseling vindt doorgaans aan het begin van een kalenderjaar plaats. De aanvang 
van een bedrijfsjaar komt dan nagenoeg overeen met het begin van een kalenderjaar. Gemid
deld wordt jaarlijks een derde van de reactorkern vervangen, zodat na drie jaar de volledige kern 
ontladen is. De eerste splijtstofwisseling was in 1975. In 1977 werd er een dubbele splijtstofwis
seling uitgevoerd. In 1980 vond er geen splijtstofwisseling plaats. In het PZEM-jaarverslag voor 
1981 staat vermeld dat de splijtstofwisseling verplaatst was tot net over de jaargrens. Hieruit 
is afgeleid dat de splijtstofwisseling in 1979 aan het einde van dat jaar plaatsvond (wellicht 
om voor 1980 het UP2-opwerkingscontract vol te maken). Uit parlementaire stukken blijkt 
bovendien dat de centrale destijds in oktober 1979 buiten bedrijf ging, wat overeenkomt met 
de door de PZEM gemelde bedrijfsstop van 9 weken in 19792 . 

1Gegevens geldend voor de periode 1977-1979 zijn opgemaakt uit het PZEM-jaarverslag voor 1981 
(terugblik waarin de totale produktie en de procentuele bijdrage van kernenergie daaraan werden vermeld) 
en uit de bruto-produktie tot en met 1980 (bron: Kernenergie in Beweging, p.46) zijn door verdiscontering 
van de verhouding tussen netto en bruto (445,8/475) en door weging met de bedrijfstijd de cijfers voor 
1973-1976 gereconstrueerd. 

2Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15920, nr 8, p.6 resp. Kernenergie in Beweging, p.56. 
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Kalenderjaar Energie in GWd(t) Kalenderjaar Energie in GWd(t) 
1973 120 ± 3 1984 385 
1974 350 ± 8 1985 410 
1975 342 ± 8 1986 448 
1976 400 ± 13 1987 370 
1977 400 ± 3 1988 381 
1978 430 ± 3 1989 431 
1979 367 ± 3 1990 363 
1980 455 1991 343 
1981 388 1992 398 
1982 416 1993 416 ± 1 
1983 385 1994 474 ± 1 

Tabel I: Jaarlijkse warmteproduktie in de kerncentrale Borssele. 

Om de juiste hoeveelheid plutonium te kunnen bepalen, moet per splijtstofwisseling de opbrand 
van de betreffende splijtstofelementen bepaald worden. Met name voor de UP2-contractperiode 
zou het niet correct zijn om te middelen, omdat - zoals zal blijken - de opbrand nogal variëert. 
In appendix A is immers vastges~eld dat er een afhankelijkheid is tussen de plutoniumconcen
tratie en de opbrand en dat deze niet lineair is. Middeling van de opbrand over een periode 
van meerdere jaren is daarom alleen toegestaan als er weinig spreiding in de jaarlijkse opbrand 
is. Uit de vorm van de curven in figuur A.3 blijkt verder dat middeling meer geoorloofd wordt 
naarmate de opbrand hoger wordt (vlakker verloop). De opbrand van een specifiek element 
en daarmee de kwantiteit en kwaliteit van het plutonium dat erin zit, wordt bepaald door de 
bestralingsduur en het geleverde vermogen. Het is dus zeer van belang of een element twee, 
drie of vier bedrijfsjaren in de reactor heeft doorgebracht en, in mindere mate, hoeveel energie 
in een bedrijfsjaar door zo'n element gegenereerd is. Omdat men het reactorvermogen lokaal 
zoveel mogelijk tracht te egaliseren, is het een goede benadering om elk element in dezelfde 
mate hieraan te laten bijdragen. De contractperioden worden nu apart behandeld: eerst het 
oude contract met U nited Reprocessors, uitgevoerd door Cogéma in de U P2-fa briek en daarna 
de UP3-contracten met Cogéma (baseload en post-baseload). 

B.1.1 Het UP2-opwerkingscontract, 1973-1979 

Volgens de PZEM is het eerste opwerkingscontract met het Franse Cogéma gesloten in 1975, 
maar volgens Cogéma zelf tussen 1971 en 19743 . De volgende gegevens {uit 1980) worden 
gebruikt4

: In het kader van het U P2-contract waren in 1980 reeds 104 splijtstofelementen op
gewerkt en bevonden zich 97 integrale (nog niet opgewerkte) elementen in La Hague. In het 
opslagbassin van de centrale stonden verder nog 52 elementen die onder het U P2-contract vie- . 

3 Kernenergie in Beweging, p.55, resp. CEA/Cogéma: Le retraitement des combustibles irradiés en 
Franceet à l'étranger, 9 septembre 1981. 

4Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15920, nr 8, p.9 (Memorie van Antwoord, ontv. 26 juni 1980) en 
Kernenergie in Beweging, hst 4. 
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len en 7 elementen die reeds bij het U P3-baseloadcontract hoorden. Het U P2-contract moet 
in dat geval 253 splijtstofelementen behelst hebben. Een brochure van de PZEM uit die tijd 
vermeldde dat de reactorkern 38 ton uranium in 121 elementen bevatte5 . Een enkel element 
bevat dan (gemiddeld) 314 kg uranium. 

De afkoeltijd die door Cogéma .geëist werd, bedroeg een half jaar (180 dagen )6 . Na die 
koelperiode werd de verbruikte splijtstof in 12 transporten naar La Hague vervoerd. Om te 
voorkomen dat de opslagcapaciteit van de centrale te klein zou worden, zijn deze transporten 
frequent uitgevoerd7

. Aangezien er in 1980 geen splijtstofwisseling werd uitgevoerd, moet men 
aan het einde van 1979 wel de eerder genoemde 59 elementen ontladen hebben, waarvan er 
52 onder het UP2-contract vallen en 7 niet meer. Bij de voorgaande vijf splijtstofwisselingen 
zijn dan in totaal 201 elementen ontladen. De opgewerkte hoeveelheid zwaar metaal bedraagt 
dus 79,4 ton uit 253 elementen. Blijkbaar heeft men in 1979 meer splijtstofelementen ontladen 
dan gemiddeld. Het ligt voor de hand dat men het UP2-contract op deze wijze 'vol' gemaakt 
heeft, omdat het afval onder dit contract niet teruggestuurd zou worden naar Nederland. Zoals 
bekend is dit bij de UP3-contracten wel het geval. 

Een gemiddelde splijtstofwisseling betreft een derde van de kern, ofwel 40~ element. Het 
ligt dan het meest \1oor de hand om tweemaal 40 en eenmaal 41 elementen te vervangen. Om 
technisch-economische redenen zal men pogen hier niet te veel van af te wijken: De splijtstof 
dient zo optimaal mogelijk benut te worden èn de opbrand wordt in de opwerkingscontracten 
in principe beperkt tot 40 MWd/kg8 . We delen daarom de 201 elementen op in viermaal 40 en 
eenmaal 41 (in 1977), elk met 314 ± 1 kg uranium9

. De opbrand van een ontladen element 
wordt verkregen door de totale hoeveelheid energie die de reactor geleverd heeft in de tijd dat 
dit element erin zat, te delen door de totale uraniummassa van 38 ton. In tabel 11 staan de 
ontladen hoeveelheden en de specifieke opbrand. 

5Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15920, nr 7, p.17. 
6Gegeven v<...n de PZEM, geciteerd uit 'Energie in wisselend tij', een uitgave waarin de geschiedenis van 

de PZEM wordt beschreven. 
7 Cogéma stelt ook een tijdschema op voor het ophalen van verbruikte splijtstof bij de klant. Overigens 

heeft Borssele de opslagcapaciteit toch uit moeten breiden, in anticipatie op de langere koeltijd (naar eigen 
zeggen een jaar) die in het vervolgcontract (UP3) vereist werd. 

8 Dit in verband met straling en met de plutoniuminhoud; de dimensies van een opwerkingsinstallatie 
zijn afgestemd op de doorvoer van een zekere maximale hoeveelheid plutonium per volume-eenheid, om 
kritikaliteit te vermijden. De grens van 40 MWd/kg (als maximum in een enkel splijtstofelement, niet als 
gemiddelde voor de gehele leverantie!) komt uit het Frans-Zweeds~ baselaadcontract van 16 maart 1978, 
dat als model diende voor de andere baseload-overeenkomsten. Omdat toen de UP3-fabriek nog gebouwd 
moest worden, gaan we ervan uit dat deze grens ontleend is aan de toenmalige praktijk in UP2. Overigens 
toonde Cogéma zich in het contract bereid om op een 'case to case'-basis in de UP3-fabriek ook hoger 
opgebrande splijtstof op te werken, mits dat zou lukken (wellicht tegen een hoger tarief). 

9 Het gegeven '38 ton in de kern' heeft een maximale reikwijdte van 37,5 tot 38,5 en heeft dus een 
maximale afwijking van 0,5 ton. Er zijn redenen (onder meer de veronderstelling dat bijvoorbeeld 38,44 
eerder gepresenteerd zou worden als 38~ i.p.v. 38) om liever een standaardafwijking te gebruiken, waarbij 
0,5 ton overeenkomt met 3,3 standaardafwijkingen, ofwel 99,9% waarschijnlijkheid. Dit leidt tot 38,00 ± 
0,15 ton als kernlading en 314 ± 1 kg per element. 
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In tabel 111 vindt men de hoeveelheden plutonium die zich in de ontladen partijen splijtstof 
bevonden (berekend volgens de methode beschreven in appendix A). Het splijtbaar deel wordt 
gevormd door Pu-239 en 241. Vooral dit is relevant, omdat Cogéma rekent met splijtbare 
isotopen en niet met het totaal. Met andere woorden: Er zijn afspraken over het vrijkomen 
van opgewerkt splijtbaar plutonium en niet over de hoeveelheid niet-splijtbare isotopen zonder 
waarde die daar bijzit. Cogéma stelt dan ook duidelijk dat de klant niet per c;e het 'eigen' plu
tonium terugkrijgt, maar een equivalente hoeveelheid, waarin de splijtbare massa overeenkomt 
met de 'originele'. De kwaliteit van het door Cogéma beschikbaar gestelde plutonium kan dus 
anders zijn dan die van het plutonium dat in de splijtstof zat. 

Het is duidelijk dat juist de splijtstof uit de beginperiode, met een lage opbrand, relatief weinig 
plutonium bevat. De kwaliteit is echter zeer goed. De eerste partij heeft bijvoorbeeld een splijt
baar deel van 83%, waarvan het overgrote deel Pu-239 is. Dit vervalt niet noemenswaardig, 
waardoor het splijtbare deel ook op lange termijn hoog blijft (tenminste 81,5%). Dit plutonium 
is gelijkwaardig met het plutonium dat de Britten in 1953 met succes als explosief gebruikten 
bij de Totem test (zie appendix D). 

Bestralingsperiade Massa in ton HM Opbrand in MWd/kg HM 
okt 1973 · begin 1975 12,56 ± 0,04 12,37 ± 0,45 
okt 1973 • begin 1976 12,56 ± 0,04 21,37 ± 0,78 
okt 1973 · begin 1977 12,87 ± 0,04 31,86 ± 1,26 
begin 1975 · begin 1977 12,56 ± 0,04 19,53 ± 0,81 
begin 1976 · begin 1978 12,56 ± 0,04 21,05 ± 0,70 
begin 1977 · eind 1979 16,33 ± 0,05 31,50 ± 0,65 
TOTAAL UP2 PERIODE 79,4 ± 0,3 

Tabel II: Hoeveelheden en opbrand van ontladen elementen behorend tot 
het UP2-opwerkingscontract. Met HM (Heavy Metal) wordt de hoeveel
heid uranium (niet: uraniumoxide) vóór bestraling in de reactor bedoeld. 

Bestralingsperiade Putotaal in kg 239 Pu in kg 241 Pu in kg 
okt 1973 - begin 1975 66,2 ± 2,3 50,3 ± 2,2 4,5 ± 0,4 
okt 1973 - begin 1976 94,6 ± 2,9 60,4 ± 2,9 10,4 ± 0,6 
okt 1973 - begin 1977 118,2 ± 3,1 62,5 ± 2,9 15,6 ± 0,6 
begin 1975 - begin 1977 89,8 ± 3,2 59,4 ± 2,9 9,2 ± 0,6 
begin 1976 · begin 1978 93,8 ± 2,7 60,2 ± 2,5 10,2 ± 0,6 
begin 1977 - eind 1979 149,1 ± 2,9 79,5 ± 2,4 20,1 ± 0,6 
TOTAAL UP2 PERIODE 612 ± 17 372 ± 16 70 ± 3 

Tabel III: Plutonium uit de verbruikte splijtstof van de kerncentrale 
Borssele onder het UP2-contract. 
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B.1.2 Het UP3-baseloadcontract, 1980-1990 

Het contract betrof aanvankelijk 120 ton uraniumsplijtstof, die in de jaren tachtig ontladen 
zouden worden, voldoende voor driemaal de totale kerninhoud plus de reeds in 1979 ontladen 
7 elementen die niet meer onder het U P2-contract vielen. Het contract, getekend op 20 maart 
1978, behelst 2% van de totaal door Cogéma te contracteren hoeveelheid van 6.000 ton. Toen 
Cogéma zich na 1983 realiseerde dat de bouwkosten van de UP3-fabriek hoger uitvielen dan 
verwacht, werd de op te werken hoeveelheid uitgebreid naar 7.000 ton en de PZEM besloot 
gebruik te maken van de optie tot uitbreiding van het contract naar 140 ton. 

Voor de periode tot en met de splijtstofwisseling van 1984 is het '120 ton-schema' aangehouden 
(9 ontladingen in 10 jaar). Er zou dan ook één splijtstofwisseling moeten worden overgeslagen. 
In de jaarverslagen van de PZEM is de splijtstofwisseling en de duur daarvan telkens expliciet 
vermeld (naast onderbrekingen voor reparaties en dergelijke), behalve in 1983 waar enkel sprake 
was van een 'bedrijfsonderbreking'. Op grond hiervan is aangenomen dat er in 1983, net als in 
1980, geen splijtstofwisseling heeft plaatsgevonden. Overeenkomstig met de situatie in 1979, 
is ook hier de splijtstofwisseling van 1982 aan het einde van dat jaar geplaatst (het meest 
voor de hand liggend). De verde,ling vond verder plaats met inachtneming van een maximale 
nominale opbrand van 40 MWdjkg per element10 enerzijds en het vernieuwen en afvoeren van 
splijtstof in min of meer gelijke hoeveelheden anderzijds. Dat laatste betekent in concreto dat 
de afwijkingen van de gemiddelde splijtstofwisseling uit de UP2-periode op de meest voor de 
hand liggende wijze gecompenseerd worden. Relevant zijn in dit verband de ladingen met een 
meer dan gemiddelde opbrand. Deze volgen reeds uit de gegevens van voor 1980. Voor de jaren 
na 1984 is weer het standaardschema gevolgd waarbij telkens een derde van de kern ( 40 à 41 
elementen) wordt vervangen. De opbrand zal bij een dergelijke regelmatige verdeling van jaar 
tot jaar slechts weinig verschillen, waardoor het enigszins arbitraire precieze aantal elementen 
niet tot grote inconsistenties met de werkelijkheid kan leiden. Er is nagegaan dat dit scenario 
tot de gewenste 120 ton zou leiden. 

Op deze basis is vervolgens de hoeveelheid uitgebreid naar 140 ton (tot en met de splijt
stofwisseling van 1991). Het resultaat vindt men in tabel IV. Er is nog een reden waarom het 
vertrouwen in deze berekeningswijze redelijk groot is: In de jaarverslagen van de PZEM wordt 
vermeld dat er in 1988 een contract met Urenco gesloten zou worden, voor de levering van 
verrijkingsarbeid11

. Het ontwerp van de UP3-fabriek voorzag een verrijking tot 3,5% (hetgeen 
net als de maximale opbrand van 40 MWdjkg in principe als eis gesteld werd in het contract). 
Tegenwoordig gebruikt men in Borssele een verrijking van ca. 3,8% en het ligt voor de hand 

10Volgend uit de veiligheidsanalyse van het ontwerp (bij volle capaciteit) ten tijde van het ingaan van 
het contract (zie ook noot 8). Er werd verder beloofd dat Cogéma op een 'case to case'-basis haar best 
zou doen om ook splijtstof tot een gemiddelde maximale opbrand van 45 MWdfkg te accepteren. Als dat 
niet zou lukken, was er nog altijd de oude UP2-fabriek voor 'moeilijke gevallen' en voor MOX. Bron: het 
(model-) contract met SKBF (Zweden), getekend 16 maart 1978. 

ll De PZEM zat nog vast aan het United States Energy Research and Development Agency, waarmee in 
1972 een langlopend contract- blijkbaar 15 jaar- gesloten werd (gasdiffusieverrijking). Urenco (Almelo) 
gebruikt de meer flexibele ultracentrifugemethode. Bron: Kernenergie in beweging, p.55. 
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dat deze overgang samenviel met de overgang naar Urenco. De eerste splijtstof met een hogere 
verrijking zou dan in 1989 geladen zijn12 en valt daarmee buiten het baseload-contract. In het 
post-baselaadcontract is een hogere verrijking (en dito opbrand) wel toegestaan 13 . 

Het blijkt dat het nemen van e~n gemiddelde opbrand voor de totale hoeveelheid uranium
splijtstof hier ook een voldoende nauwkeurige benadering zou zijn geweest, in tegenstelling tot 

, de situatie van het UP2-contract. Er zijn maar enkele ladingen met een bovengemiddelde op
brand en in appendix A is afgeleid dat het verschil in plutoniumconcentratie kleiner is, naarmate 
de gemiddelde opbrand hoger is (zie figuur A.3; hoe hoger de opbrand, hoe vlakker de plutoni
umcurven lopen). 

Bestralingsperiade Massa in ton HM Opbrand in MWd/kg HM 
begin 1977 - eind 1979 a 2,20 ± 0,01 31,50 ± 0,65 
begin 1977 - begin 1981 b 6,91 ± 0,02 43.47 ± 0,81 
begin 1978 - begin 1981 12,56 ± 0,04 32,95 ± 0,59 
eind 1979 - eind 1982 12,56 ± 0,04 33,13 ± 0.44 
eind 1979 - begin 1984 c 5,97 ± 0,02 43,26 ± 0,57 
begin 1981 - begin 1984 d 6,91 ± 0,02 31,29 ± 0,41 
begin 1981 - begin 1985 12,56 ± 0,04 41.42 ± 0,55 
eind 1982 - begin 1986 12,56 ± 0,04 31,05 ± 0,41 
begin 1984 - begin 1987 12,87 ± 0,04 32,71 ± 0.43 
begin 1985 - begin 1988 12,56 ± 0,04 32,32 ± 0,43 
begin 1986 - begin 1989 12,56 ± 0,04 31,55 ± 0,42 
begin 1987 - begi.n 1990 12,87 ± 0,04 32.45 ± 0,43 
begin 1988 - begin 1991 12,56 ± 0,04 33,41 ± 0,44 
TOTAAL UP3 BASELOAD 135,7 ± 0,5 

Tabel IV: Hoeveelheden en opbrand van ontladen elementen behorend tot 
bet UP3-baseloadcontract. Verklarende noten: a: de 7 elementen die al 
in 1979 ontladen waren, b: 40 + 41 (beide geladen in 1977) - 59 (ont
laden in 1979) = 22 elementen, c en d: samen 41 elementen, dus een 
normale ontlading in 1984. 

In tabel V staat de massa van de totale hoeveelheid plutonium en de splijtbare isotopen geldend 
voor de onder het U P3-baseloadcontract opgewerkte en op te werken splijtstof. Merk op dat dit 
plutonium slechts voor 59 tot 67% uit splijtbare isotopen bestaat, waarvan zo'n 20% Pu-241 
is. Na 14 jaar verval zou het splijtbaar deel nog maar 52 tot 59% bedragen. 

12 Het jaarverslag van 1989 vermeit slechts dat 'zoals gebruikelijk ~ deel' van de splijtstof vervangen 
werd. 

13Bron: het 'fixed quantities' standaardcontract gedateerd 9 januari 1990. 
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Bestralingsperiade Putotaal in kg 239 Pu in kg 241 Pu in kg 
begin 1977 - eind 1979 20,1 ± 0,4 10,7 ± 0,3 3,4 ± 0,1 
begin 1977 - begin 1981 70,7 ± 1,1 31,2 ± 0,8 10,5 ± 0,3 
begin 1978 - begin 1981 116,8 ± 2,1 60,8 ± 1,7 16,0 ± 0,4 
eind 1979 - eind 1982 117,1 ± 1,9 60,7 ± 1,7 16,0 ± 0,4 
eind 1979 - begin 1984 61,0 ± 0,8 26,9 ± 0,6 9,0 ± 0,2 
begin 1981 - begin 1984 62,9 ± 1,0 33,7 ± 0,8 8,5 ± 0,2 
begin 1981 - begin 1985 126,7 ± 1,9 57,6 ± 1,7 18,6 ± 0,3 
eind 1982 - begin 1986 114,0 ± 1,9 61,2 ± 1,4 15,3 ± 0,3 
begin 1984 - begin 1987 119,3 ± 2,0 62,3 ± 1,5 16,3 ± 0,3 
begin 1985 - begin 1988 ·115,9 ± 1,9 60,9 ± 1,4 15,8 ± 0,3 
begin 1986 - begin 1989 114,8 ± 1,9 61,0 ± 1,4 15,5 ± 0,3 
begin 1987 - begin 1990 118,9 ± 2,0 62,3 ± 1,5 16,3 ± 0,3 
begin 1988 - begin 1991 117,5 ± 1,9 60,7 ± 1,4 16,2 ± 0,3 
TOTAAL UP3-BASELOAD 1276 ± 21 650 ± 16 177 ± 4 

Tabel V: Plutonium uit de verbruikte splijtstof van de kerncentrale 
Borssele onder het UP3-baseloadcontract. 

B.1.3 Het UP3-post-baseloadcontract 

EPZ heeft inmiddels opwerkingscapaciteit gereserveerd tot de sluiting van Borssele. De ge
plande sluiting zal uiterlijk op 31 december 2003 plaatsvinden. Zoals reeds eerder vermeld, 
wordt momenteel een initiële uraniumverrijking van ongeveer 3,8% gebruikt. Dit blijkt ook uit 
het feit dat er jaarlijks een kleinere massa uraniumsplijtstof verbruikt wordt (waardoor de op
brand hoger is) en uit het gegeven dat de kern nu uit ongeveer 38 ton uraniumoxide bestaat14

. 

Die 38 ton U02 komt overeen met 33,5 ton U. Bij een verrijking van 3,3% bevatte de kern 
38 ton U. De verhouding tussen beide massa's reflecteert (zoals verwacht) de verhouding in 
verrijking. 

Splijtstof wordt vervangen wanneer de hoeveelheid neutronengif (in het bijzonder U-236) zo 
hoog is geworden dat de kans op versplijting te klein wordt om de kettingreactie (op een econo
misch verantwoorde wijze) in stand te kunnen houden. Deze hoeveelheid moet altijd gerelateerd 
worden aan de aanwezige hoeveelheid splijtbaar materiaal. Bij een hogere verrijking zal dan 
in relatieve zin evenveel U-235 versplijten, ma.ar meer plutonium. Dit komt doordat de initiële 
hoeveelheid U-235 ( neutronenbron) groter is. Hierdoor wordt er meer plutonium gevormd, waar
door er ook meer plutonium versplijt èn overblijft. Naarmate de verrijking in U-235 hoger is, 
wordt de extra versplijting dus in hogere mate veroorzaakt door het splijten van plutonium. De 
plutoniumconcentratie in de verbruikte splijtstof zal ten gevolge van een hogere verrijkingsgraad 
toenemen. Omdat de hoeveelheid splijtstof verminderd kan worden, zal het totale plutonium
surplus slechts in kleine mate extra stijgen door een hogere initiële verrijkingsgraad. 

14 Uit een EPZ-brochure uit 1993. 
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In tabel VI vindt men de karakteristieken van de ontladen splijtstof tot begin 1995. Er is 
een regelmatige splijtstofwisseling aangenomen met hoeveelheden uraniumsplijtsof, equivalent 
met 35 à 36 elementen van 314 kg15 . Er is rekening gehouden met het stapsgewijs verlagen 
van de uraniummassa in de kern bij de overgang van 3,3 naar 3,8%. De gemiddelde opbrand 
is nu hoger en na correctie voor het verschil in de kernmassa wordt het resterende verschil 
veroorzaakt door de grotere bijdrage van plutonium aan de versplijting. 

Tot slot geeft tabel VIl de hoeveelheden plutonium. Deze zijn zoals verwacht wat hoger dan 
in de baseload-periode, terwijl het splijtbare deel wat lager is (minder Pu-239, deels gecompen
seerd doordat er iets meer Pu-241 is). Om een extrapolatie naar de toekomst te kunnen maken, 
wordt het gemiddelde van de laatste driejaren uit tabel VIl gebruikt (één volledige reactorkern). 
Ter verdiscontering van de niet optimaal benutte restkern is voor de jaren 2002 en 2003 samen 
dezelfde plutoniumproduktie gebruikt die gemiddeld per jaar geldt. 

In totaal gaat deze laatste periode 1580 tot 1790 kg plutonium opleveren, ongeveer de helft van 
de totale hoeveelheid plutonium die tijdens de gehele levensduur van de centrale ontstaat. Dat 
wil ook zeggen dat de helft van :het uiteindelijke plutoniumsurplus voorkomen kan worden 
door in deze laatste periode af te zien van opwerking. Het reeds door Minister Aiders uit
gevonden argument dat 'het meeste nu toch al opgewerkt is' is hiermee nog altijd te ontkrachten. 

Bestralingsperiade Massa in ton H M Opbrand in MWdjkg HM 
begin 1989 - begin 1992 10,99 ± 0,04 34,16 ± 0,45 
begin 1990 - begin 1993 11,30 ± 0,04 33,17 ± 0,41 
begin 1991 - begin 1994 10,99 ± 0,04 34,78 ± 0,49 
begin 1992 - begin 1995 10,99 ± 0,04 38,70 ± 0,57 

Tabel VI: Hoeveelheden en opbrand van ontladen elementen behorend 
tot het nieuwe UP3-opwerkingscontract. 

Bestralingsperiade Putotaal in kg 239 Pu in kg :.!41 Pu in kg 
begin 1989 - begin 1992 117,6 ± 7,5 59,9 ± 4,2 16,3 ± 1,1 
begin 1990 - begin 1993 119,5 ± 7,6 61,9 ± 4,4 16,4 ± 1,1 
begin 1991 - begin 1994 118,4 ± 7,5 59,7 ± 4,3 16,4 ± 1,1 
begin 1992 - begin 1995 122,9 ± 7,8 58,2 ± 4,2 17,7 ± 1,2 
GEMIDDELD PER JAAR 120,3 ± 7,6 59,9 ± 4,3 16,8 ± 1,1 
TOTAAL TOT 2004 1684 ± 107 839 ± 60 235 ± 15 

Tabel VII: Plutonium uit de verbruikte splijtstof van de kerncentrale 
Borssele onder het UP3-vervolgcontract. 

15Gebaseerd op de verhouding 33,5:38,0. Het doet er niet toe of er nu daadwerkelijk minder elementen 
gebruikt worden of dat de elementen nu wat minder uranium bevatten. 
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B.1.4 Plutoniumvrijgave en transacties n.a.v. het UP2-contract 

We weten niet zeker of in het UP2-contract ook (net als in het UP3-baseloadcontract) de 
door Cogéma vrijgegeven hoeveelheid splijtbaar plutonium 97% van het in de splijtstof aan
wezige Pu-239 en Pu-241 was. Dit hoeft niet het feitelijke procesverlies te representeren. In 
het UP3-baseloadcontract wordt die connectie ook niet explixiet gelegd; het getal wordt niet 
nader toegelicht16

. Het is aannemelijk dat volgens het U P2-contract ook 97% werd vrijge
geven, waarbij het zeer mogelijk wordt geacht dat de reële opbrengst hoger is geweest, met 
name bij splijtstof met een opbrand die lager dan gemiddeld is (minder 'vervuild'). De reductie 
tot 97% kan dan voor een (groot) deel pas achteraf hebben plaatsgevonden. In Appendix D 
wordt deze discussie wat uitgebreider gevoerd. In tabel VIII en IX vindt men de berekende 
en gedeclareerde17 plutoniummassa's. In 1980 werd de Kamer ingelicht over de verkoop van 
124 kg aan SBK (1979) en 45 kg aan Cogéma (1980)18

. We gaan er van uit dat het hier om 
splijtbaar plutonium gaat. 

Jaar van ontladen Putot [kg] Pufis [kg] Splijtbaar deel 
1975 66,2 54,8 82,8% 
1976 94,6 70,8 74,8% 
1977(a) 118,2 78,1 66,1% 
1977(b) 89,8 68,6 76,4% 
1978 93.8 70,4 75,1% 
1980 149,1 99,6 66,8% 
TOTAAL 611,7 442,3 72,3% 

Tabel VIII: Plutonium bevat in de verbruikte splijtstof uit de kerncentrale 
Borssele die onder het UP2-contract opgewerkt is (berekend in sectie B.1.1). 
De onzekerheid in de totale plutoniummassa (Putot) bedraagt ca. 3% en in de 
splijtbare massa (Pufis) is deze 4 à 5%. 

Jaar Putot [kg] Koper (bestemming) 
1979 173,8 SBK (SNR-300) 
1980 67,8 COGEMA (Superphénix) 
1981-83 327.8 ENEL (Superphénix) 
1985 47,4 SBK en NERSA (SNR-300 en Superphénix) 
TOTAAL 616,8 

Tabel IX: In 1985 gedeclareerde transacties van plutonium van de PZEM 
(SNR-300 is Kalkar). SBK (15% Nederlands) was de eigenaar van SNR-300 
en heeft een aandeel van 16% in het NERSA-consortium, eigenaar van 
Superphénix. ENEL (Italië) bezit ~ deel van NERSA. 

16Er wordt een formule gegeven voor de terug te geven hoeveelheid Pu-239 en 241, waarin de hoe
veelheid Pu-241 voor het verval tijdens het opwerken gecorrigeerd wordt en beide met een factor 0,97 
vermenigvuldigd worden. Bron: het Frans-Zweedse (SKBF) contract van 16 maart 1978. 

17Bron: Tweede Kamer, Lijst van Antwoorden, 5 november 1985. 
18Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15920, nr 8, p.8 (Memorie van Antwoord, ontv. 26 juni 1980). 
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De tijdsduur tussen het ontladen van de splijtstof en het beschikbaar komen van het gesepa
reerde plutonium - van belang voor het Pu-241 verval - wordt geschat op 3 jaar, mede op 
grond van het verkoopschema en de overweging dat het kwalitatief goede plutonium direct na 
opwerking verkocht zal zijn (dit komt ook overeen met de gebruikelijke totale afkoelperiode van 
3 jaar voor dit type oxidesplijtstof en deze opbrand). Dit betekent dat de berekende hoeveel
heid Pu-241 met een factor 0,864 vermenigvuldigd dient te worden. Verder moet het zo zijn 
dat de eerst verkochte hoeveelheid aan SBK afkomstig is uit de splijtstof van 1975 en 1976. 
De splijtbare hoeveelheid (124 kg) komt overeen met de declaratie, het totaal niet. De 45 kg 
splijtbaar plutonium die reeds in het voorjaar van 1980 verkocht is aan Cogéma roept vragen 
op. De splijtstof voor Superphénix werd voor NERSA geproduceerd door CEA (het Franse 
atoomagentschap, vergelijkbaar met het Britse UKAEA) in Cadarache. Pas in 1991 kwam de 
plutoniumfaciliteit in Cadarache onder Cogéma's verantwoordelijkheid te staan19 . CEA heeft 
een aandeel van 88% in Cogéma. Ook in de Tweede Kamer plaatsten enkele fracties hier 
vraagtekens bij2°. Het splijtbaar deel komt overeen met dat van de eerste partij plutonium uit 
1977 in tabel VIII (66%). De aan ENEL verkochte hoeveelheid plutonium komt overeen met 
de laatste drie partijen in tabel VIII. 

In tabel X zijn de cijfers uit tabel VIII aangepast voor Pu-241 verval en op een wat meer 
overzichtelijke wijze tegenover de transacties geplaatst. De berekende hoeveelheden zijn niet 
verminderd met 3%. Het overblijvende plutonium uit 1977 stemt weer overeen met de laatste 
transactie uit 1985. Aangezien de kopers SBK en NERSA zijn, is hier waarschijnlijk op Neder
lands initiatief het na de andere transacties resterende plutonium opgekocht, wellicht om in het 
Nederlandse deel van het plutonium bestemd voor de startlading van Superphénix te voorzien. 

De overeenkomst is goed (zie de cursieve getallen), behalve bij de eerste transactie aan SBK 
volgens de declaratie daarvan in 1985 (totale hoeveelheid). De overeenkomst met de declaratie 
uit 1980 (de splijtbare hoeveelheid) is echter wel goed. De conclusie kan zijn dat er 159 kg 
kwalitatief zeer goed plutonium verruild is voor een minder goede partij. Eenmaal verwerkt tot 
kweeksplijtstof is dit vermengd geraakt met ander plutonium, waardoor het niet meer traceer
baar is. Tenminste een gedeelte van het plutonium dat verkocht is voor de nooit in gebruik 
genomen SN R-300 is later overgedragen aan Cogéma en gebruikt in de Phénix kweekreactor21 , 

die (mede) een militaire funktie vervult(de) en daarom niet onder safeguards staat. 

19Bron: WISE-Paris. 
20Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15920, nr 8, p.8 (l\1emorie van Antwoord, ontv. 26 juni 1980) en 

nr 10, p.9 (Nota n.a.v. het eindverslag, ontv. 26 september 1980). 
21 Nuclear Fuel, 17 augustus 1992. 
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I Tijdstip ontladen cq transactie 11 Putot [kg] I Pufis [kg] I Splijtbaar deel I 

Ontladen begin 1975 65,6 54,2 83% 
Ontladen begin 1976 93,2 69,4 74% 
Ontladen in 1975 + 1976 158,8 123,6 78% 
Transactie SBK 1979 173,8 *124 71% 

Ontladen begin 1977( a) 116,1 76,1 66% 
Transactie COGEMA 1980 67,8 * 45 66% 
Transactie SBK/NERSA 1985 47,4 ? ? 

Beide transacties samen 115,2 ? ? 

Ontladen begin 1977(b) 88,5 67,3 76% 
Ontladen begin 1978 92,4 69,0 75% 
Ontladen eind 1979 146,4 96,9 66% 
Ontladen 1977(b) + 1978 + 1979 327,3 233,2 71% 
Transacties ENEL 1981-1983 327,8 ? ? 

Tabel X: Vergelijking tussen de· berekende massa van plutonium in de verbruikte 
splijtstof van de kerncentrale Borssele in het kader van het UP2-contract en 
de gedeclareerde transacties ( *: uit 1980, de rest uit 1985). 

De andere mogelijkheid is dat de declaraties in 1980 en 1985 onderling niet consistent zijn. 
In sectie 8.3 wordt aangegeven dat er sterke argumenten zijn om aan deze verklaring de meeste 
plausibiliteit toe te kennen. In dit stadium is in elk geval de conclusie te trekken dat (blijkbaar) 
zonder significante procesverliezen de hoeveelheden in het algemeen overeenkomen met wat er 
berekend is, behalve 15 kg meer bij een enkele transactie (terwijl de rest binnen een afwijking 
van 1 kg overeenstemt). Indien er achteraf ook nog 3% is ingehouden, zou er 636 kg plutonium 
vrijgekomen moeten zijn. Het verschil met de berekende 602 kg is dan 34 kg. 

B.1.5 Vrijkomend plutonium n.a.v. de UP3-contracten 

De U P3-fabriek werd in augustus 1990 na het gebruikelijke proefdraaien in gebruik genomen 22
. 

Het is de bedoeling dat voor de eeuwwisseling alle splijtstof onder baseleadcontracten opgewerkt 
is en het ziet er naar uit dat Cogéma hierin slaagt. Na 1987 werd er reeds 5,9 ton splijtstof 
opgewerkt in de U P2-fabriek. Dit was noodzakelijk omdat er defecte elementen bijzaten23 

( mo
gelijk veroorzaakt door een te h9ge opbrand), waardoor de splijtstof niet meer bewaard kon 
worden. 

Van de overige 130 ton was in januari 1993 reeds 38 ton opgewerkt (29%) en in juni 1995 
was dat 77 ton (59% )24 . Als de opwerking in dit tempo doorgaat, zal in juni 1996 92,6 ton 

22J.P. Mercier (CEA): Safety record of the French reprocessing plants, begeleidend schrijven t.b.v. het 
BNS/OECD-NEA Symposium on the safety of the nuclear fuel cycle, Brussel, 3-4 juni 1993, p.9. 

23 Nuclear Fuel, 4 mei 1987. 
24Bronnen: WISE-Paris, Dutch plutonium and the French nuclear weapons program, 1996 en Le MOX 

ou l'aberration au plutonium, 1993, p.36. In beide gevallen is Cogéma de oorspronkelijke bron. 
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(71%) opgewerkt zijn en aan het einde van 1998 zal de Franse bijdrage aan het contract vervuld 
zijn. Waarschijnlijk zal rond die tijd de discussie over het terugzenden van kernsplijtingsafval 
weer oplaaien. In totaal zal er o11der het baselaadcontract ongeveer 21 m3 hoogactief afval in 
verglaasde vorm geretourneerd worden 25 . Het is opvallend dat Cogéma's grootste klant Duits
land in het laagste tempo bediend wordt (in juni 1995 pas 34% van de 3.112 ton). Dit is wellicht 
een gevolg van de zeer moeizame implementatie van het omvangrijke Duitse MOX-programma. 

Op grond van de hierboven geschetste verwachting kunnen we de gemiddelde vervaltijd voor 
Pu-241 - tussen de ontvangst en het einde van de opwerking - schatten op 8 jaar. Dat wil 
zeggen dat er nog 67,7% van het Pu-241 overblijft. In 1 ton splijtstof zit (gemiddeld) 9,40 
kg plutonium, waarvan 4,79 kg Pu-239 en 1,30 kg Pu-241. Het splijtbaar deel is dus 6,09 
kg, ofwel 65%. Na 8 jaar is er dan 0,42 kg plutonium vervallen tot americium. Blijft over: 
8,98 kg plutonium, waarvan 5,67 kg uit splijtbare isotopen bestaat (63%). Hiervan wordt 97% 
teruggegeven. In concreto betekent dit dat in juni 1996 509 kg splijtbaar plutonium (totaal 
ongeveer 830 kg) zal zijn vrijgekomen. Daarbij komt nog 34 kg verkregen uit de 6 ton defecte 
splijtstofelementen die al eerder in U P2 zijn opgewerkt. In totaal zal er dan reeds bijna 900 
kg plutonium onder het UP3-baseloadcontract zijn vrijgekomen. 

Tot nu toe heeft de opwerking van de splijtstof uit Borssele 1500 kg plutonium opgele
verd. Bij de expiratie van het baselaadcontract zal er onder dit contract 1200 kg zijn 
vrijgekomen wat de som van de eerste twee contractperioden op 1800 kg brengt. Als het 
vervolgcontract ook uitgevoerd ·wordt, zal hier nog 1600 kg bijkomen. Bij deze berekening 
kunnen de procesverliezen verwaarloosd worden 26 . Borssele zal dan in totaal 3,4 ton van dit ooit 
bijzonder waardevol geachte, maar uiteindelijk waardeloos gebleken metaal hebben gecreëerd27

. 

B.2 Dodewaard 

Omdat de bijdrage van Dodewaard slechts zo'n 10% van het totaal is, wordt hier volstaan 
met een berekening aan de hand van gemir:ldelden. GKN had in 1971 een opwerkingscontract 
met Eurochemie in Mol. In 1974 werd deze (experimentele) opwerkingsfabriek gesloten. Er 
zijn, volgens GKN, 144,5 elementen in Mol opgewerkt. De kern van de reactor bevat tot 2,5% 
verrijkt uranium in 164 elementen met elk ca. 58 kg uranium. Er wordt een ongeveer vijf
jarige splijtstofcyclus bedreven28 . De gemiddelde opbrand bedraagt ongeveer 27 MWd/kg en 

25Zie noot 22, p.8: 0,15 m3 per ton opgewerkt uranium. 
26In de nieuwe contracten is de factor 0,97 vervangen door een variabele (1-Z), waarin Z de toen nog 

onbekende procesverliezen voorstelt (bron: het 'fixed quantities' contract uit 1990). Daarbij noemt Cogéma 
in haar jaarverslag van 1994 een 'plutonium recovery' van 99,9%. 

27Electricité de France (EdF) heeft met ingang van 1995 letterlijk een handelswaarde van nul aan haar 
eigen gesepareerd plutonium toegekend (EdF Global 95). Waarschijnlijk probeert men hiermee de kosten 
van MOX te drukken en het is een signaal naar de buitenlandse klanten van Cogéma (want: weinig hoop 
op verkoop). 

281nformatie (ook het merkwaardige getal van 144,5 opgewerkte elementen) van GKN, geciteerd uit: 
Opwerken of direct opslaan?, IVEM, Rijksuniversiteit Groningen, p.lO, 11 en 27. 
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jaarlijks ontstaat er gemiddeld 14,4 kg plutonium, waarvan 9,1 kg splijtbaar29. Per ton splijt
stof wordt er 6, 7 kg plutonium geproduceerd30 . Hieruit is opgemaakt dat er jaarlijks 2,15 ton 
uraniumsplijtstof verbruikt wordt. De in Mol opgewerkte 144,5 elementen bevatten 8,4 ton 
uranium31 , overeenkomstig met het uraniumverbruik van bijna vier jaar. Aangezien de centrale 
eind oktober 1968 de eerste elektriciteit leverde, moet men tot in 1972 splijtstof uit de reactor 
ontladen hebben, die in Mol opgewerkt werd. Langer kan ook niet, in verband met de vereiste 
koelperiode alvorens met opwerken begonnen kan worden. 

Om in haar opwerkingsbehoefte te voorzien, sloot GKN in 1978 een contract met het Britse 
BNFL, volgens GKN voor de splijtstof die uit de reactor werd ontladen na 197332 . Het opwerken 
moet nog plaats vinden in de controversiële THORP-fabriek. BNFL begon in 1972 als proef
neming met het opwerken van oxidesplijtstof, waarvoor een andere head-end nodig is dan voor 
Magnox-splijtstof. Na een ongeval dat resulteerde in een explosie werd deze afdeling al in 1973 
weer buiten bedrijf gesteld33 . In 1976 werd het idee de om de bestaande opwerkingsinstallatie 
om te bouwen verlaten en werd besloten tot de bouw van een nieuw complex speciaal voor het 
opwerken van oxidesplijtstof: THORP. Na een periode van juridische obstructies werd deze in 
januari 1994 in gebruik genomen, maar doordat er in maart 4 ton corrosief salpeterzuur gemorst 
werd, is de ingebruikname opnieuw vertraagd34 . De verwachting is nu dat THORP pas rond 
1997 op volle capaciteit zal draaien - 25 jaar na de eerste Britse pogingen om oxidesplijtstof op 
commerciële schaal op te werken! 

Het contract gold aanvankelijk voor 31,6 ton uranium, wat voldoende moest zijn tot 1-1-
199035. Dat is merkwaardig, want met een jaarlijks verbruik van 2,15 ton zou dit slechts 
voldoende zijn voor bijna 15 jaar (tot 1988). Het kan daarom mogelijk zijn dat het THORP
contract pas geldt voor splijtstof die vanaf 1975 uit de reactor kwam. In dat geval missen we 
twee tot drie jaar. Mogelijk komt dit overeen met 106 elementen (6 ton) die door het sluiten 
van de Eurochemie-fabriek in 1974 niet meer opgewerkt konden worden. Deze stonden in 1980 
opgeslagen in Sellafield en GKN iei hiervoor een interimopslagovereenkomst met BNFL te heb
ben afgesloten, waarbij benadrukt werd dat ze niet meer onder het contract met Eurochemie 
vielen36 . Volgens GKN konden de elementen niet teruggehaald worden, wegens plaatsgebrek in 
het splijtstofbassin37

. Vreemd genoeg werd volgens parlementaire stukken dit opslagcontract 

29Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 15920, nr 10, p.9. 
30Zie noot 28. 
31We nemen aan dat een element 58 kg U bevat, met een gemiddelde spreiding van± 1 kg als indicatie 

voor mogelijke afwijkingen. De opgewerkte hoeveelheid wordt daarom beschouwd als 8,4 ± 0,1 ton. 
32Zie noot 28. 
33Uit: Kernenergie ontmanteld. Informatiemap bij het internationale congres tegen kernenergie op 8 

en 9 oktober 1982 te Rotterdam (tabel 5). Gereproduceerd in: Kernvragen over kernenergie (Hoofdstuk 
6: Opwerking), Willem de Ruiter (red.), werkgroep Natuurkunde & Samenleving, Technische Hogeschool 
Eindhoven, 1982. 

34Bron: WISE-Paris. 
35 Eindrapport Commissie Bestaande Kerncentrales, 1983. 
36Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15920, nr 8, p.6 en nr 9, p.7. 
37Tweede Kamer, 2 april1981, p.4522. 
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op 1 december 1976 gesloten, omdat het oude opwerkingscontract eind 1976 geëxpireerd zou 
zijn. Daarbij heeft men het over 'regelmatige afvoer' naar Sellafield38 . Waarom moet splijtstof 
die (volledig) in Mol opgewerkt zou worden (vóór 1974) naar Sellafield verplaatst worden? In 
1983 werd het THORP-contract uitgebreid naar 45 ton en inmiddels heeft GKN ook aangege
ven gebruik te gaan maken van nog een extra (baseload) optie uit 1988 van 7,2 tot 10 ton. 
Het totaal komt dan op 55 ton uraniumsplijtstof. Dit is minder dan de de totale verwachte 
hoeveelheid (tot 2004) van 75 ton, waarvan in Mol reeds 8,4 ton is opgewerkt. Er zal dus nog 
een vervolgcontract kunnen komen voor het restant. 

In de eerste 8,4 ton moet 6,7 kgfton x 8,4 ton = 56,3 ± 0,7 kg plutonium gezeten heb
ben. De 55 ton die BNFL gaat opwerken zal zo'n 370 kg plutonium bevatten, waarvan 230 kg 
splijtbare isotopen (nog niet gecorrigeerd voor verval en ervan uitgaand dat de centrale onder 
dezelfde omstandigheden blijft produceren). Als er per jaar 14,4 kg plutonium ontstaat, zal de 
centrale tijdens haar levensduur van 35 jaar ongeveer 500 kg (hebben) doen ontstaan. 

B.2.1 Vrijkomend Pu en transacties na opwerking in Mol 

De in Mol opgewerkte 8,4 ton splijtstof uit Dodewaard had een plutoniumgehalte van 6,7 
kg/ton, waarvan 4,2 kgfton splijtbare isotopen39

. Van het splijtbaar deel bestaat ongeveer 
20% uit Pu-24140

. Na twee jaar is 9% van het Pu-241 vervallen, wat betekent dat de totale 
plutoniummassa verminderd is met 0,06 kg/ton. Er is dan 55,8 kg over. 

De volgende vraag is, hoe groot het verlies bij het opwerken is geweest. Uit het relaas van 
Karel Paulus, die een leidendggevende funktie op de plutoniumafdeling (back-end) bekleedde, 
blijkt dat de experimentele opwerking bij Eurochemie nogal een hachelijke onderneming was41

. 

Het niveau was dat van een experimenteel laboratorium: Van automatisering was geen sprake 
(een financiële kwestie), het sampelen van plutoniumoxide gebeurde handmatig en men was 
onvoldoende voorbereid op calamiteiten. Er wordt zelfs een plutoniumtransport in een perso
nenauto genoemd. Paulus stelt dat er 'kilo's splijtstof' verloren gingen. Op grond hiervan wordt 
het verliespercentage geschat op minstens 5%. Dat betekent dat er ongeveer 53 kg van het 
plutonium herwonnen is. 

Volgens informatie van het Studiecentrum voor kernenergie in België is van het het herwonnen 
plutonium ongeveer 90% teruggeleverd aan het land van herkomst. De resterende 10% is voor 
hergebruik in testreactoren aangewend 42

. Er is dus ca. 48 kg teruggeleverd en ca. 5 kg in 

38Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 16226, nr 1, p.lO. 
396, 7 x 1

9
_/4 = 4, 2 kg/ton. 

40Hier wo~dt gebruikt dat plutonium uit B\VR-splijtstof met een nominale opbrand van 27 MWd/kg en 
een initiële verrijking van 2,5% qua isotopische samenstelling ongeveer overeenkomt met plutonium uit tot 
3,3% verrijkte PWR-splijtstof van 33 MWd/kg. 

41 K.G. Paulus, Kernenergie en opwerking, 1984. 
42 Uit: Proliferatie en Nederland, werkgroep Natuurkunde & Samenleving, Technische Hogeschool Eind

hoven, 1983, p.48. 
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België gebleven. In tabel XI vindt men de transacties, zoals die in 1980 door de Minister van 
Economische Zaken aan de Twe~de Kamer werden gepresenteerd43

. 

Jaar van leverantie Hoeveelheid Pu [kg] Koper (bestemming) 
'in het verleden 

, 
4,5 Belgen ucléaire (onderzoek) 

1977 circa 47 NOK (Superphénix?) 
TOTAAL circa 51,5 

Tabel XI. In 1980 gedeclareerde transacties van het door Eurochemie 
opgewerkte plutonium van GKN (NOK is een Zwitserse producent). 

Dit komt goed overeen met de berekende getallen. Wellicht is de opwerkingsefficiëntie nog 
wat lager geweest dan de ingeschatte 95%. Omdat de opwerking rond 1972/73 plaats moet 
hebben gevonden, zal de omschrijving 'in het verleden' wel hierop betrekking hebben. Wellicht 
is het eerste plutonium rond 1972 vrijgekomen en heeft Belgonucléaire haar deel gekregen. In 
1985 werd echter het volgende lijstje genoemd44

: 

Jaar van leverantie Hoeveelheid Pu [kg] Koper (bestemming) 
1972 4,2 Belgonucléaire (onderzoek) 
1984 43,2 SBK (Superphénix) 
TOTAAL 47,4 

Tabel XII. In 1985 gedeclareerde transacties van het door Eurochemie 
opgewerkte plutonium van G!(N. 

Voordat we op de getallen ingaan eerst dit: SBK was de eigenaar van SNR-300 (Kalkar). 
Waarom dan plutonium kopen voor Superphénix, terwijl men zelf een eigen kweekreactor 
bouwt? De enige plausibele reden hiervoor, is dat het Nederlandse aandeel in de startkern 
van Superphénix vervuld is door de aankoop van Nederlands plutonium. Ten tweede zou het 
het plutonium in 1984 verkocht moeten zijn, meer dan 10 jaar na opwerking. Het plutonium 
bevat dan zoveel americium dat het voor hergebruik eerst gezuiverd moet worden. Bovendien 
was SBK reeds eind jaren zeventig plutonium aan het inkopen. Waarom dan zo lang wachten en 
de kwaliteitsvermindering van het plutonium toestaan waardoor de kosten van hergebruik groter 
zijn 45 ? Dit maakt de mogelijkheid van een tweede verkoop van dezelfde partij (van NOK aan 
SBK) evenzeer onwaarschijnlijk. Bovendien zijn dan ook de hoeveelheden niet in overeenstem
ming en het verschil is te groot om door Pu-241 verval in de tussenliggende periode verklaard 
te kunnen worden. 

43Tweede Kamer, zitting 1979-198Ö, 15920 nr 8, p.8 (Memorie van Antwoord, ontvangen 26 juni 1980) 
en nr 10, p.9 (Nota naar aanleiding van het eindverslag, ontvangen 26 september 1980). 

44Tweede Kamer, Lijst van Antwoorden, 5 november 1985. 
45 Met $1200 per kilogram plutonium. Bron: Nuclear Energy Agency van OECD, Plutonium Fuel, Parijs, 

1989, p.70. 
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De cijfers uit tabel XI en XII stemmen, evenals de nieuwe eigenaars, niet overeen en er zijn 
sterke (technische) argumenten om de juistheid van de gegevens uit tabel XII te betwijfelen. De 
meest voor de hand liggende verklaring is dat het hier om twee verschillende partijen plutonium 
gaat (ook gezien de onduidelijkheid over de contracten). In sectie 8.3 volgt een scenario van 
wat er gebeurd kan zijn, zo goed mogelijk verifië~rbaar als de beschikbare gegevens toestaan. 

B.2.2 Vrijkomend pl~tonium na opwerking in THORP 

De precieze hoeveelheid zal afhangen van het begin en de duur van het opwerken. Wanneer 
we aannemen dat het opwerken in de head-end (plutoniumseparatie en -conversie) begint rond 
1997, kunnen we voor het Pu-241 verval ongeveer 14 jaar als gemiddelde nemen. Dan zal 
grofweg de helft van het aangemaakte Pu-241 vervallen zijn, wat neerkomt op 6% van de 
totale hoeveelheid. De verwachting is dan dat er na opwerking ongeveer 350 kg plutonium 
resteert. 

B.3 Discussie over de transacties 

Op grond van technische argumenten en de constatering dat er op meerdere punten inconsis
tentie bestaat tussen de gegevens van zowel GKN als het Ministerie van Economische Zaken, 
wordt eerst de beschikbare informatie geïnventarisserd. Van daaruit ontstaat het meest logische 
scenario van wat er werkelijk aan de hand kan zijn geweest. De numerieke inconsistenties blijken 
hiermee te verdwijnen. 

Ten eerste is er nog het gegeven dat GKN als proefneming een klein gedeelte van haar op
gewerkt plutonium in de eigen centrale heeft hergebruikt in de vorm van MOX46

. Eind 1990 
bevonden zich vier MOX-elementen met elk ongeveer een kilo plutonium in de reactor, totdat 
in 1992 de vergunning hiervoor werd ingetrokken 47

. Dit kan onmogelijk plutonium uit 1972 
zijn geweest, want ook MOX-elementen zullen bij een te hoge opbrand defecten gaan vertonen. 
Het zodanig lang (meer dan 10 jaar) bestralen van splijtstof in de reactor zou zonder meer 
tot onaanvaardbare risico's leiden, omdat dan zeker een significant deel van de radioactieve 
splijtingsprodukten vrij zou komen. Als het betreffende plutonium rond 1984 is vrijgekomen en 
vervolgens rond 1986 als MOX in de reactor is geladen, kan dit verhaal echter wel kloppen. Het 
is daarbij goed denkbaar dat 8elgonucléaire de MOX-conversie verzorgd heeft. De MOX zou 
dan ca. 1% splijtbaar plutonium bevat hebben (dit is niet veel, maar de MOX was ook bestemd 
voor onderzoeksdoeleinden). 

In sectie 8.2 werden 106 elementen (6,1 ton) genoemd, die misschien ook tot het oorspron
kelijke contract met Eurochemie behoorden. Toen de opwerkingsfabriek in 1974 buiten bedrijf 

460pwerken of direct opslaan?, IVEM, Rijksuniversiteit Groningen, p.lO. 
47Uit: Kernafval in zee of zout? Nee fout!, Studie in opdracht van Greenpeace Nederland, p.22 (Hst. 4 

door Herman Damveld). 
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werd gesteld (of wetende dat dit zou gaan gebeuren), is de rest van het contract mogelijk over
genomen door BNFL totdat bleek dat de explosie uit 1973 het gebruik van de experimentele 
head-end voor oxidesplijtstof en daarmee de behandeling van de splijtstof in Sellafield onmoge
lijk gemaakt had48

• In dat geval moet het contract 250 elementen (14,5 ton) behelst hebben. 
Uitgaande van een gemiddeld jaarverbruik van 2,15 ton splijtstof komt dit overeen met bijna 7 
jaar, van de ingebruikname van de centrale tot rond het begin van 1976. De 6,1 ton splijtstof 
zal 6,7 x 6,1 = 40,9 kg plutonium bevat hebben, waarvan na ca. 10 jaar Pu-241 verval nog 
39 kg overblijft. Mogelijk is er dus nog sprake van een tweede partij plutonium, waarvan 4 kg 
tot MOX is verwerkt. De overige 35 kg kan verkocht zijn aan SBK. De opwerking kan alleen 
plaats hebben gevonden in La Hague. 

Er is nog een belangrijk feit: Cogéma meldde dat er onder het UP2-contract met de PZEM 
85 ton splijtstof uit Borssele is opgewerkt. Dit wordt ook genoemd als de gecontracteerde 
hoeveelheid49

. Er is ongeveer 6 ton splijtstof van het eerste U P3-contract in U P2 opgewerkt 
(zodat het totaal op 79+6=85 ton komt), maar pas na 1987. Het is op z'n minst vreemd, als 
er acht jaar nadat het contract geëxpireerd was nog iets aan toegevoegd is. Als er echter 
tussen 1976 en 1984 (toen het UP2-contract nog in uitvoering was) 6 ton Dodewaard-splijtstof 
bij zou zijn gekomen, is dit allemaal heel wat logischer. 

Reeds eerder werd vermeld dat volgens de PZEM het betreffende contract in 1975 gesloten 
werd (toen nog met United Reprocessors, een multilateraal samenwerkingsverband wier ver
plichtingen later overgenomen werden door Cogéma50), terwijl Cogéma zegt de contracten 
'tussen 1971 en 1974' te hebben afgesloten 51

. Zoals bekend wordt er conform die eerste con
tracten geen afval geretourneerd. Dat gold ook voor de opwerking bij Eurochemie (in wezen 
ook United Reprocessors). Op grond van de bovenstaande overwegingen wordt het aannemelijk 
geacht dat er splijtstof uit Dodewaard is toegevoegd aan het contract van Borssele. Er was 
immers voor de splijtstof uit Dodewaard contractueel bepaald dat deze opgewerkt zou worden 
(ongeacht de plaats). Merk hierbij op dat de in 1985 gedeclareerde 47,4 kg uit Borssele (trans
actie naar SBK/NERSA, plaatsgevonden in 1985) numeriek gelijk is aan de in datzelfde jaar 
tevens gedeclareerde 47,4 kg uit Dodewaard (transactie naar SBK, plaatsgevonden in 1984) en 
dat de inconsistenties zich zowel bij Borssele als bij Dodewaard voordoen bij de declaraties van 
plutoniumtransacties aan SBK. 

Berekend is (zie tabel X) dat er tot 1980 602 kg plutonium uit Borssele is vrijgekomen (na 
verdiscontering van Pu-241 verval). Wanneer we hierbij de hierboven berekende 35 kg uit Do
dewaard optellen, is de som 637 kg. De vrijgegeven hoeveelheid (97%) is dan 618 kg. De 
declaraties van het 'Borssele-plutonium' uit 1985 zijn samen 617 kg. De discrepantie die we 
tegenkwamen bij de vergelijking van de berekende hoeveelheid vrijgegeven plutonium met de 

48Zoals reeds eerder vermeld, werd in 1976 de ombouw van de oude Windscale-fabriek definitief opgegeven 
en werd besloten tot de bouw van THORP (THermal Oxide (fuel) Reprocessing Plant). 

49Wise-Paris: Le MOX ou l'aberration au plutonium, 1993, p.36. Cijfers afkomstig van Cogéma. 
5°Kernenergie in Beweging, p.55 
51 CEA/Cogéma: Le retraitement des combustibles irradiés en Franceet à l'étranger, 9 septembre 1981. 
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gedeclareerde transacties, is hier'!lee op te lossen. Er kan ook andersom gerekend worden: de 
gedeclareerde hoeveelheid van 616,8 kg is 97% van 635,9 kg. Wanneer we hier de vermeende 35 
kg uit Dodewaard aftrekken, resulteert er 601 kg, in goede overeenstemming met de berekende 
602 kg. 

Zoals eerder vermeld, zou de eerste transactie uit tabel IX 15 kg 'te veel' zijn (zie de discussie 
aldaar: de hoeveelheid splijtbaar plutonium die eerder gedeclareerd werd kwam wel overeen met 
de berekening, het later gedeclareerde totaal niet). SBK is voor ongeveer 15% Nederlands en 
NERSA is voor 16% van SBK. Het Nederlandse aandeel in NERSA, en dus in Superphénix, is 
dan 2,4%. Superphénix had ongeveer 2.600 kg plutonium nodig in de startkern52 . Het Neder
landse aandeel hiervan is dus 0,024 x 2.600 = 62 kg en het ligt toch wel bijzonder voor de hand 
dat de SEP hiervoor bij de eigen centrales heeft aangeklopt. Als de (laatst) gedeclareerde 47 
kg hier betrekking op heeft, blijft er een verschil van 15 kg over, overeenkomstig met de zojuist 
gememoreerde discrepantie (eerste transactie tussen SBK en PZEM). In Tabel XIII worden de 
cijfers nog eens op een rijtje gezet. 

kg Pu 
Berekend voor Borssele U P2 (79 ,4 ton U) 
Berekend voor Dodewaard (6,1 ton U) 
TOTAAL 
Declaraties voor Borssele U P2 (97%) 
Ingehouden 3% 
TOTAAL 

Tabel XIII. Vergelijking van het voorgestelde 
scenario met de daarmee overeenkomende 
gedeclareerde plutoniummassa. 

602 
35 

637 
617 

19 
636 

52 Uit: Proliferatie en Nederland, werkgroep Natuurkunde & Samenleving, Technische Hogeschool Eind
hoven, 1983, p.48. 
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Appendix C 

Gebruik van MOX in een 
licht-waterreactor 

C.l Hoe werkt MOX? 

Het verschil tussen U02-splijtstof en MOX is dat bij MOX de verrijking niet bestaat uit U-235, 
maar uit het splijtbaar deel van opgewerkt plutonium (bij de 'standaard' MOX is dit 5% van 
het totaal). MOX bestaat hoofdzakelijk uit natuurlijk of verarmd uranium1 , waarin we de hoe
veelheid U-235 zullen verwaarlozen2

. MOX bevat dus Pu-239 en 241 als splijtstof en U-238 
(en Pu-240) als kweekstof. Net als bij uraniumsplijtstof kunnen we ook hier een diagram van 
de belangrijkste processen en isotopen presenteren (figuur C.l). Het verschil is dat bij MOX 
'geen' U-235 aanwezig is en dat de plutoniumisotopen reeds aanwezig zijn, naast de bulk van 
U-238 (gearceerd in figuur C.l). 

Een LWR zal altijd slechts voor een deel met MOX werken. We zullen hier later op terugko
men. We beperken ons nu tot druk-waterreactoren (PWR) en tot 'standaard' MOX met 5% 

1 Alleen Frankrijk is van plan om ook opgewerkt uranium te gaan gebruiken. 
2Natuurlijk U bevat 0,7% U-235, verarmd U ongeveer de helft. Dit is het afval dat overblijft na 

het verrijken. Tot nu toe wordt het in de VS wel gebruikt in militaire materialen (bijvoorbeeld voor 
tanks), hetgeen nogal omstreden is vanwege de straling. Het verwaarlozen van het U-235 in MOX is niet 
zomaar een kwestie van grootte-orde: met natuurlijk U bevindt zich toch nog 0,65% U-235 in de MOX, 
tegen 5% splijtbaar Pu (12% van de splijtstof is dus U-235). Het U-235 zal echter bij splijting - waarbij 
nieuwe neutronen vrijkomen- zowel aanleiding kunnen geven tot de vorming van Pu-239 uit U-238 als 
de versplijting van reeds aanwezig Pu-239 of Pu-241 alsook de transmutatie van een plutoniumisotoop 
naar een zwaarder isotoop (eventueel zelfs de splijting van een ander U-235 atoom). Onze interesse gaat 
vooral uit naar de mate van plutoniumvernietiging in MOX. In appendix A wordt verklaard waarom het 
verhogen van de concentratie van U-235 in uraniumsplijtstof in relatieve zin leidt tot minder splijting en 
meer vorming van Pu-239 uit U-238. Aangezien Pu-239 en Pu-241 ('hoofdsplijtstof' in MOX) ook nog een 
grotere werkzame doorsnede voor transmutatie hebben dan U-235 ('hoofdsplijtstof' in uraniumsplijtstof), 
zal de aanwezigheid van U-235 in de MOX zelfs nog meer leiden tot de vorming van Pu-239 dan in 
uraniumsplijtstof. De werkelijke benadering die met het verwaarlozen van U-235 in MOX wordt gemaakt 
is daarom minder groot dan de hoeveelheid zou kunnen suggereren. 
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splijtbaar plutonium als initiële verrijking. Dit correspondeert met verrijkt uranium met 4,2% 
U-235, want bij uraniumsplijtstof is bij het ontladen - als er een gegeven hoeveelheid energie 
verkregen is- ongeveer 60% van het aanwezige U-235 verspleten, tegenover 50% van het ont
stane plutonium (zie appendix A). Bij benadering wordt er van uitgegaan dat deze 50% ook 
geldt voor het splijtbaar Pu dat bij aanvang van de bestralingsperiade aanwezig is in MOX. 
Dat komt erop neer dat we de eigenschappen van het andere splijtbare plutoniumisotoop Pu-
241 gelijk achten aan die van Pu-239 (hetgeen redelijk klopt). Omdat eel'! LWR ontworpen 
is voor het gebruik van uraniumsplijtstof, moet MOX zoveel mogelijk 'lijken' op U02 . Eén 
van de criteria is dat de reactorregeling ontwikkeld is om bij gebruik van uraniumsplijtstof het 
reactorvermogen ruimtelijk zoveel mogelijk te egaliseren. Daarom wordt de verrijking van U02 

en MOX op elkaar afgestemd: De reactiviteit van het in de reactor gebrachte materiaal moet 
gelijk zijn en omdat U-235 reactiever is dan Pu-239 (en 241), is de plutoniumverrijking in de 
MOX hoger dan de uraniumverrijking in de conventionele splijtstof. Het vermogen dat uit de 
splijtstof gehaald wordt, is dan in beide gevallen gelijk. 

Net als in uraniumsplijtstof zal ook in MOX plutonium gekweekt worden uit U-238. De opbouw 
van nieuw plutonium in de MOX zal echter langzamer gaan dan in U02-splijtstof vanwege de 
lagere reactiviteit van MOX: Neutronenabsorptie in U-235 leidt in 80% van de gevallen tot splij
ting en in Pu-239 is dit percentage 64%3

. De reactiviteit verhoudt zich dus als 5:4. Wanneer 
elk atoom daadwerkelijk een neutron geabsorbeerd zou hebben (limietgeval bij oneindig lange 
verblijfduur in de reactor), zouden deze percentages bereikt zijn. Bij de in de vorige alinea 
genoemde verhouding van 6:5 (60 en 50%) is deze situatie nog niet bereikt. In de praktijk zal 
dat ook niet gebeuren, omdat door de opbouw van neutronengif op den duur het geleverde 
vermogen van de oudste elementen te laag wordt. Op dat moment zal de splijtstofwisseling 
plaatsvinden. Uit de getallen blijkt dat plutonium beter neutronen absorbeert dan U-235, maar 
dat naarmate de bestralingsduur toeneemt de absorptie van een neutron door een plutonium
kern minder vaak resulteert in een splijting en vaker in transmutatie. Dat komt doordat er 
vijf plutoniumisotopen voorkomen waarvan er twee kunnen splijten. Omdat de keten begint 
bij Pu-239 dat zowel splijt als transmuteert, worden er steeds meer andere plutoniumisotopen 
gevormd met neutronen die niet tot een splijting hebben kunnen leiden. Doordat Pu-241 ook 
kan splijten en er uit het U-238 in de MOX-splijtstof ook weer nieuw Pu-239 gekweekt wordt, 
blijft de reactiviteit van MOX langer behouden dan bij uranium. De opbrand van MOX kan 
dus hoger worden omdat Pu-240 weer een kweekstof is voor Pu-241, terwijl het produkt van 
transmutatie van U-235 het neutronengif U-236 is. 

Uraniumsplijtstof met 4,2% U-235 zal na drie reactorjaren een opbrand van 42 MWd/kg 
hebben4 . MOX-elementen met dezelfde massa kunnen een opbránd van ongeveer 53 MWd/kg 
bereiken, na bijna vier reactorjaren. Bij deze opbrand heeft men de splijtbare isotopen in de 

3 Bron: W. Marshall (UKAEA, ed.), Nuclear power technologies; volume 2: Fuel cycle, 1983, hoofdstuk 
9. Veel van de algemenere informatie is tevens aan deze bron ontleend. 

4 Men kan dezelfde hoeveelheid energie halen uit een kleinere hoeveelheid splijtstof (factor ~). Bij een 

U-235 verrijking van 3,3% is de gebruikelijke opbrand 33 MWd/kg. 
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splijtstof alsnog in dezelfde mate uitgebuit als bij uraniumsplijtstof (de specifieke reactiviteit 
van Puin MOX is lager, maar daarvoor wordt gecompenseerd doordat de plutoniumverrijking in 
de MOX hoger is dan de U-235 verrijking in de uraniumsplijtstof5. Men zal met MOX dus on
geveer een vierjarige cyclus kunnen bedrijven6 . Overigens kan men ook kiezen voor een langere 
verblijftijd in de reactor van zowel U02 als MOX, in plaats van het verkleinen van de kernlading 
(dat kan vanwege de hogere verrijking van het uranium). Dit is equivalent omdat door de 
reactorregeling de opbrand proportioneel toeneemt met de bestralingsduur. Wellicht zoekt men 
een zo gunstig mogelijk midden, waarbij een vierjarige uraniumcyclus (met bijvoorbeeld vijf jaar 
MOX) tot de logische opties be.hoort. 

C.2 Plutoniumbalans bij gebruik van MOX in een 
PWR 

In de MOX versplijt een deel van het splijtbare plutonium (de verrijking) en er wordt nieuw 
plutonium gevormd uit U-238. Ook dit 'verse' plutonium neemt deel aan het splijtingsproces. 
We gaan uit van opgewerkt plutonium, ook wel RepPu genaamd, met een splijtbaar deel van 
65% (realistisch; zie ook appendix B). In een ton verse MOX-splijtstof zit dan 77 kg RepPu, 
waarvan 50 kg Pu-239 en 241. De overige 923 kg is natuurlijk of verarmd uranium, waarvan 
we stellen dat het enkel uit U-238 bestaat. Met behulp van de bevindingen uit appendix A 
kan ook in het geval van MOX de plutoniumbalans grafisch weergegeven worden (figuur C.2). 
Vanwege het verschil in reactiviteit bevatten de exponentiële curven nu een factor ~ in de 
exponent. De bijbehorende 'tijdconstante' is nu 25 MWd/kg, in plaats van 20 MWd/kg bij 
verrijkt uranium. De curven in figuur C.2 zijn slechts benaderingen van de werkelijkheid: Ten 
eerste zal er uit het niet-splijtbare Pu-240 door transmutatie ook Pu-241 gevormd worden, dat 
kan versplijten. Curve C zal dus niet echt constant zijn, maar zal licht dalen. Er zijn echter 
ook factoren die het totaal juist groter maken. Zo wordt MOX bijvoorbeeld warmer, zodat de 
moderatordichtheid kleiner wordt. Hierdoor zal de gemiddelde neutronensnelheid verschuiven 
van het zuiver thermische naar het epithermische gebied (rond 1-10 eV). Hierin is de werkzame 
doorsnede voor neutronenvangst door U-238 groter7 , zodat de vorming van Pu-239 op grotere 
schaal plaatsvindt (curve A komt dan hoger uit). Er zijn nog meer van zulke effecten te beden
ken, maar ze zullen elkaar in ieder geval gedeeltelijk compenseren. Daarom blijven we bij het 

5 Bij gebruik van verarmd uranium in de MOX bevindt zich naast 5% splijtbaar Pu ook nog 0,32% 
U-235 in de MOX (bij natuurlijk uranium is dat 0,66%), vandaar Hx42=53 MWd/kg (57 MWd/kg bij 
natuurlijk U). In de volgende sectie - waar het gaat om de mate va~ Pu-versplijting- wordt het U-235 in 
de MOX verwaarloosd. Als 'eindopbrand' gaan we uit van 53 MWd/kg. 

6 Dit wordt ook min of meer geëist door Cogéma: Tegenover één lading op te werken MOX moeten 
minstens drie gelijke ladingen uraniumsplijtstof staan (tenzij deze van een andere cliënt te verkrijgen zijn 
en er geen onderlinge discriminatie ontstaat). Als men een derde van de kern met MOX vult, zal de MOX 
dus vier jaar mee kunnen gaan. Een driejarige MOX-cyclus kan wel, maar dan met hoogstens een kwart 
MOX in de kern. Bovendien is dit minder economisch. De suggestie is duidelijk: 'liefst niet meer dan een 
derde MOX in de kern'. Bron: het 'fixed quantities' contract uit 1990. 

7Zie bijvoorbeeld Wolfgang D. Müller, Wie funktionieren Kernkraftwerken?; artikel uit 'Das Ende des 
Atomzeitalters? Eine sachlich-kritische Dokumentation', 1987, p.l17-118. 
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kwantificeerbare en meer transparante model van figuur C.2. 

De curve A volgt uit appendix A, met dien verstande dat vanwege de verhouding in reacti
viteit (factor ~ in de exponent) de vorm nu e-b/25 is in plaats van e-b/20 bij verrijkt uranium. 
Ze wordt beschreven door PuA(b) = 15,4 x (1- e-b/25), waarin Pu de hoeveelheid in kgfton 
HM voorstelt en b de opbrand in MWdfkgHM8 . Bij 53 MWdfkg is er 14 kgfton HM nieuw 
plutonium gevormd. De curve B, voor het splijtbaar RepPu, komt als volgt tot stand: Als de 
opbrand b nog nul is, moet de hoeveelheid 50 kgfton zijn (de verrijking). Voor een oneindig 
grote opbrand, zal hiervan nog 18 kgfton (36%) RepPu over zijn9 . Dit leidt tot de beschrijving 
PuB(b) = 18 + 32 x e-b/25 . Als de MOX ontladen wordt bij een opbrand van 53 MWdfkg, is 
er nog 22 kgfton HM van de aanvankelijke 50 kgfton splijtbaar RepPu over. Een ton van deze 
MOX bevat bij het ontladen dus 14+22+27=63 kg plutonium, waarvan 49 kg overgebleve"n 
RepPu is. Er is dan 28 kg (36%} RepPu verspleten en 14 kg nieuw Pu bijgekomen. Netto is er 
dus 14 kg verspleten, ofwel18%. De onzekerheidsheidsmarge in deze resultaten wordt ingeschat 
op zo'n 5%. We kunnen aan deze resultaten de conclusie verbinden dat MOX niet efficiënt is 
als vernietiger van plutonium en evenmin deugdelijke kweekmogelijkheden bezit. Dat laatste 
staat aan de basis van de onmogelijkheid om met MOX een continue recycling van plutonium 
te realiseren: Er wordt te weinig nieuw Pu-239 aangemaakt, zodat de kwaliteitsdegradatie van 
het RepPu een te grote aantasting is van de kwaliteit van het uiteindelijke mengsel van RepPu 
en nieuw Pu (waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met die van het plutonium uit conventionele 
uraniumsplijtstof} na de bestraling in de reactor. 

De uiteindelijke toe- of afname van het plutoniumoverschot zal afhangen van het aantal MOX
elementen dat wordf ingezet. In Duitsland zijn licenties tot zo'n 50% (te laden in delen) 
afgegeven10 , maar tot dusver ligt het de facto gebruik rond 20%11 . Uit de bovenstaande be
rekening blijkt dat men pas bij 50% MOX in de kern echt in staat zou zijn om een netto 
plutoniumproduktie van nul te realiseren; in de uraniumsplijtstof (tot 4,2% verrijkt) ontstaat 
immers ook 14 kg plutonium per ton zwaar metaal (zie appendix A, figuur A.3). Gezien alle 
problemen en oppositie rond MOX wordt het zeer betwijfeld of dat ooit bereikt kan en zal wor
den. In de bestaande licht-waterreactoren kan zonder modificaties slechts zo'n 20 tot 30% van 
de reactorkern met MOX gevuld worden. Voor zover ons bekend, is de technische uitvoerbaar
heid van het gebruik van MOX in meer dan een derde van de kern nog niet eens aangetoond, 
laat staan dat het commerciëel toegepast kan worden, behalve in nieuwe en eventueel speci
aal daarvoor ontworpen reactoren. Het vermoeden is dat het principiëel wel kan, maar niet 

8Ten behoeve van de duidelijkheid worden de getallen afgerond. Ook de factor in de exponent is ietwat 
gestileerd: bij uraniumsplijtstof is de eigenlijke factor 0,049 afgerond op 0,05. Hierdoor zijn de getallen wat 
doorzichtiger voor de lezer. Gezien de onnauwkeurigheidsmarges (zie appendix A) is dit wel geoorloofd. 

9Zie sectie C.l. Het gedrag van Pu-239 en Pu-241 wordt steeds als identiek beschouwd. 
10Christian Küppers and Michael Sailer, The MOX industry or the civilian use of plutonium; risks and 

health effects associated with the production and use of MOX, IPPNW Belgium/Germany, 1994, p.44-46 
(tabel 5.1). Ook in deze studie rekent men overigens voor 'high burn-up MOX' met 53 MWd/kg. 

11 Dit staat bijvoorbeeld ook de Belgische exploitant Electrabel voor ogen. Het heeft te maken met het 
aantal regelstaven. Bij de 'ouderwetse' PWR's zal ca. 20% de limiet zijn (zie ook de volgende sectie). 
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zonder modificatie van de regelsystemen (zie ook de volgende sectie). MOX is erg omstreden. 
om verschillende redenen waar we in de volgende sectie op terug komen. De vergunningen 
berusten niet zo zeer op een. technische maar meer op een politieke beslissing en het feit dat 
Duitsland na expiratie van het eerste UP3-contract met Cogéma opgescheept zou komen zitten 
metzo'n 40 ton gesepareerd plutonium, heeft hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld12 . 

Het is een relevante vraag hoeveel MOX in de reactorkern moet zitten om een pseudo-even
wiehtssituatie te krijgen, waarmee bedoeld wordt dat de reactor het eigen gevormde plutonium 
nog een tweede keer gebruikt als MOX. Als in de uraniumsplijtstof (initiëel 4,2% verrijkt; zie 
figuur A.3) ongeveer 14 kg plutonium per ton uranium wordt gevormd en men gebruikt 77 kg 
RepPu per ton MOX, volgt daaruit dat bij het gebruik van 15% MOX in de reactorkern de nieuw 
gevormde hoeveelheid plutonium steeds nog een keer hergebruikt zou kunnen worden. Het hui
dige streven naar zoveel mogelijk MOX in de kern wordt vooral ingegeven door het wegwerken 
van reeds bestaande voorraden. De 'oude' PWR's kunnen zo'n maximaal 20% MOX gebruiken, 
de nieuwere PWR's (naar Amerikaans/Frans model) kunnen tot 33% MOX bevatten. Aangezien 
er nu sprake is van plutoniumvoorraden van zo'n 15 jaar gebruik van uraniumsplijtstof (met een 
gemiddelde plutoniumconcentratie van 9 kg/ton), zou het een aanlooptijd van ongeveer 30 jaar 
met 20% MOX vergen voordat de- eenmalige- hergebruikcyclus gesloten kan worden. Vanaf 
dan zou het niet meer nodig zijn om meer dan 15% MOX te gebruiken. De levensduur van een 
centrale zal echter na zo'n 30 jaar ten einde lopen. Dit betekent dat het huidige plutonium
overschot niet tot MOX verwerkt en in een reactor hergebruikt kan worden met 20% inzet van 
MOX zonder dat die reactor zelf weer een tijdelijk (en kleiner) plutoniumoverschot veroorzaakt. 
Men zou dus langdurig met tijdelijke 'bottlenecks' worden geconfronteerd. Wanneer er 33% 
MOX gebruikt kan wórden, zou een plutoniumoverschot veroorzaakt door 15 jaar conventioneel 
gebruik echter met ongeveer 9 jaar MOX-gebruik weggewerkt zijn. Zo'n reactor kan dus zich
zelf 'voeden' èn het oude overschot van drie even grote reactoren nog eens hergebruiken. De 
Fransen hebben dit goed begrepen (zie ook noot 5). Zij hebben hierbij het voordeel voldoende 
geschikte reactoren te bezitten en Electri~ité de France kan het tijdschema van de opwerking 
afstemmen op het streven om geen langdurige plutoniumoverschotten te doen ontstaan. 

Als we uitgaan van de huidige praktijk van 20% als evenwichtslading, dan leidt het hier voorge
stelde model tot een netto plutoniumtoename van 8,4 kg per ton splijtstof (waarmee bedoeld: 
200 kg MOX en 800 kg· uraniumsplijtstof). In verhouding tot de oude situatie (verrijking 3,3%, 
nominale opbrand 33 MWdjkg) wordt er dan ongeveer 1 kg plutonium per ton minder geprodu
ceerd (ca. 10%). Van het opgewerkte plutonium dat in de MOX verwerkt is, zal bij het ontladen 
zo'n 36% verspleten zijn. Doordat er ook nieuw plutonium ontstaat, is echter het rendement 
van het hergebruik van opgewerkt plutonium in de vorm van thermische MOX slechts 18%. Dit 
is onafhankelijk van de hoeveelheid MOX in de reactor en de concentratie van plutonium in 
de MOX. Van het plutonium - met de hier genoemde eigenschappen - dat tot MOX verwerkt 
wordt, zal na gebruik in de reactor dus per saldo altijd ruim 80% overblijven. 

12Nuclear Fuel, 21 juni 1993. 
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C.3 Technische problemen met MOX 

De prestatie van MOX-splijtstof als plutoniumvernietiger is niet het enige dat tegenvalt. Er is 
een veelheid aan (potentiële) problemen verbonden aan thermisch hergebruik van plutonium. 
Het feit dat deze in veel gevallen fundamenteel van aard zijn, belooft in de nabije toekomst 
weinig zicht op verbeteringen. 

C.3.1 Regeltechnische beperkingen 

In de eerste plaats ligt er het feit dat de bestaande licht-waterreactoren nu eenmaal ontworpen 
zijn voor het gebruik van verrijkt uranium. Zoals we gezien hebben in appendix A ontstaat 
en versplijt hierbij ook wel plutonium, maar dit is beduidend minder dan bij MOX, waarin de 
verrijking reeds plutonium is. Dit heeft serieuze consequenties voor de regeling en bijgevolg 
ook voor de veiligheid van de reactor. Het mechanische regelsysteem is namelijk te traag om 
te reageren op de flux van prompte neutronen, die bij de splijting van uranium en plutonium 
ontstaan. Door verval van splijtingsprodukten is er echter ook een kleine fractie nakomende 
('delayed') neutronen, waardoor de gemiddelde responsietijd die vereist wordt van de regelsta
ven in de orde van 0,1 seconde komt te liggen. Dit is wel regelbaar en op deze wijze kan men 
de reactor steeds net kritisch houden13 . 

Wanneer de reactiviteit van de reactorkern zo groot wordt dat zij ook zonder die verlate neutro
nen kritisch is, zal de splijting (tijdelijk) onbeheersbaar worden met alle mogelijke calimiteiten 
vandien. Voor Pu-239 is de verlate neutronenfractie ongeveer een factor 2,7 kleiner dan voor 
U-23514 . Het versplijten van plutonium is hierdoor inherent riskanter dan het versplijten van 
uranium15 , ook al wordt dit door exploitanten van kerncentrales tegengesproken. Het moge ver
der duidelijk zijn dat ook het toepassen van een hogere uraniumverrijking en opbrand, waarbij 
vooral meer plutonium wordt verspleten, ook al consequenties in deze sfeer heeft. Overigens 
speelden deze technische kwesties ook een rol bij de discussies rond de snelle kweekreactor, 
hoewel de praktijk heeft uitgewezen dat met name de natriumkoeling de m~este problemen 
veroorzaakte (koelproblemen kunnen echter besturingsproblemen tot gevolg hebben). 

Daarbij komt dat de neutronenvangst in plutoniumatomen groter is dan bij uranium (zie ap
pendix A), waardoor de uiteindelijke neutronenflux in een MOX-element ongeveer de helft is 
ten opzichte van een U02-element. Hierdoor wordt de effectiviteit van de regelstaven ook 

13In vaktermen: de effectieve neutronenmultiplicatiefactor moet daarvoor gelijk aan 1 blijven, of -
nauwkeuriger- de maximale overschrijding hiervan moet zodanig zijn dat de nakomende neutronen de 
kritikaliteit nog bepalen. 

14Bron: noot 3, p.14: vertraagde fractie per splijting van U-235: 0,016; Pu-239: 0,006; Pu-241:0,015. 
Gelijksoortige cijfers vindt men bijvoorbeeld in 'De Kweekreactor', een door de werkgroep Natuurkunde 
& Samenleving verzamelde serie artikelen, TH Eindhoven, 1983, p.60. en in vele boeken. 

15De nog accuraat bij te regelen overschrijding van de waarde 1 wordt ongeveer tweemaal zo klein in 
een MOX-element (niet 2,7 omdat een reactor met uraniumsplijtstof uiteindelijk ook plutonium aan zal 
maken en versplijten; zie appendix A). 

40 



gehalveerd!6
, waardoor er waarschijnlijk wat conservatiever geregeld zal moeten worden. Dit 

kan de efficiëntie van de MOX verlagen. Het andere alternatief is juist dynamischer regelen 
(de regelstaven met een factor 2 verder in en uit het element bewegen), wat plaatselijk de 
stabiliteit van de reactor kan verlagen. Daarnaast zijn er ook temperatuur-effecten, waarover in 
de vorige sectie reeds iets gezegd werd. Het zogenoemde Doppler-effect en de 'void reactivity' 
maken de reactor minder stabiel17

. In een kokend-waterreactor (BWR) kunnen extra oscillaties 
in de neutronenflux ten gevolge van (water-)dampbellen niet uitgesloten worden. De lokale 
overheden in Duitsland zijn niet voor niets terughoudender met MOX-Iicenties voor BWR's dan 
voor PWR's18 . 

Uit het voorgaande volgt dat de regelstaven zoveel mogelijk gelocaliseerd dienen te worden 
ter plaatse van de MOX-elementen. Hierdoor worden de vrijheidsgraden bij het verdelen van de 
splijtstofelementen en de regelstaven beknot. Normaliter bevinden de regelstaven zich overwe
gend in het centrum van de reactorkern, omdat daar de neutronenflux het grootst is. Nieuwe 
splijtstofelementen worden meestal 'aan de rand' geplaatst en doorlopen hun eerste reactorjaar 
zonder directe regeling (het neutronenlek is vanzelfsprekend het grootst aan de rand). Met 
MOX zal dit waarschijnlijk niet veilig zijn, of in ieder geval reden tot zorg. Reactoren met rela
tief weinig aktieve regelstaven (zoals Borssele) zijn uiteraard het meest kwetsbaar en het minst 
geschikt voor MOX19

. Hier zullen dus eerder modificaties nodig zijn, zoals extra regelstaven 
en implementatie hiervan in de bestaande meet- en regelsystemen20. Daar zijn uiteraard extra 
kosten aan verbonden. 

GKN heeft geen vergunning meer voor het (experimentele) gebruik van MOX in Dodewaard. 
EPZ heeft aangegeven niet van plan te zijn om in Borssele MOX te gebruiken. Er is echter 
inmiddels wel een vergunning aangevraagd21 voor het gebruik van uraniumsplijtstof met een 
hogere verrijkingsgraad van 4,2%, wat een signaal kan zijn dat er voorbereidingen getroffen 
worden om alsnog MOX in te zetten. De volgens het UP3-baseloadcontract vrijkomende 1200 
kg plutonium zou goed zijn voor zo'n 50 MOX-elementen (met 5% splijtbaar RepPu). Het is 
mogelijk om deze in twee porties van 25 (ca. 21% van de kern) in te zetten en zo tot de sluiting 
van de centrale 6 of 7 jaar MOX te gebruiken, te beginnen in 1997 of 1998. In België heeft zich 
de situatie voorgedaan dat er reeds contracten getekend waren voordat de toestemming voor 
het gebruik van MOX door de overheid was verleend. Zoiets gaat natuurlijk een oneigenlijke 
rol spelen in de besluitvorming, een situatie die wij in Nederland nog maar al te goed kennen 
uit de tijd dat de baseleadcontracten met Cogéma en BNFL ruim na de data van signatuur nog 
goedgekeurd moesten worden door de overheid. 

16Zie noot 3. 
17Zie bijvoorbeeld noot 3 of 10. 
18Zie noot 10, p.44. 
19De 'standaard' PWR's hebben ongeveer een derde deel van de splijtstofelementen voorzien van regel

staven. Borssele heeft 28 regelelementen voor 121 splijtstofelementen, minder dan een kwart. 
2·0 Zie ook: NUKEM market report, december 1994. 
21 Mondelinge mededeling aan Dhr. Rodenburg, campagneleider voor nucleaire zaken van Greenpeace 

Nederland. 
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C.3.2 Hergebruik en (her )opwerking 

Volgens het OECD en het ECN is plutonium slechts tweemaal te hergebruiken. Daarna is de 
gammastraling ten gevolge van Pu-238 en andere transuranen zo hoog dat aanvullende stra
lingshygiënische maatregelen nodig zijn. Bovendien is het niet volledig te vermijden dat een 
fractie van de splijtingsprodukten tijdens het opwerken in het ~ranium en plutonium achterblijft 
en hoe hoger de opbrand van de splijtsof is, hoe meer radioactieve restanten in het RepPu en 
RepU terecht komen. Daarnaast zorgen met name zirconium-95, ruthenium-106 en rhodium-
106 voor moeilijkheden bij het opwerken van oxidesplijtstof. Onder invloed van de intense 
straling reageren deze met het oplosmiddel tributylfosfaat (radiolyse), waaraan het uranium en 
plutonium gebonden wordt om het te scheiden van de splijtingsprodukten. Hierdoor ontstaan 
'klonten' in de leidingen, die tot verstoppingen kunnen leiden. Opgehoopt ruthenium veroor
zaakte in 1973 de explosie in de oude Windscale-fabriek bij Sellafield22 • Dit is de reden waarom 
Cogéma in de UP3-vervolgcontracten eisen stelt aan de 'solubility' (oplosbaarheid) van MOX. 
Bovendien mag de MOX niet meer dan 8% plutonium bevatten23 • 

Cogéma zal MOX-staven gaan opwerken in de UP2-fabriek. De contracten bevatten allerlei 
beloften in de trend van 'best efforts', maar er worden geen harde garanties gegeven. Zoals 
bekend zijn de opwerkingscontracten gebaseerd op het verlenen van een dienst en er zijn ondub
belzinnige clausules waarin bepaald is dat bij het falen van deze service de contracten overgaan 
in een overeenkomst voor interimopslag. Het slagen van opwerking van MOX, zeker met een 
hoge opbrand, is nog helemaal niet zeker. Voor zover de technische mogelijkheden daartoe 
aanwezig zijn, zullen bestaande opwerkingsfabrieken waarschijnlijk kostbare modificaties moe
ten ondergaan om deze extra problemen het hoofd te kunnen bieden. We kunnen er van uit 
gaan dat dit in de nabije toekomst niet in het verschiet ligt. Dit betekent dat een MOX-element 
slechts éénmaal opgewerkt kan worden en zelfs dit wordt niet absoluut gegarandeerd. 

Echter door de verontreiniging van het plutonium is zelfs tweevoudig hergebruik al sterk af 
te raden. Tweemaal opgewerkt plutonium (RepRepPu) moet voor de verwerking in MOX ver
dund worden met éénmaal opgewerkt plutonium (RepPu) in een verhouding van 1:6 tot 1:10, 
wat erg weinig is24

. Uit de veiligheidsanalyse bij het ontwerp van de nieuwe Franse MOX-fabriek 
MELOX (te Marcoule) blijkt zelfs dat er voorlopig van 1:10 wordt uitgegaan25 . MELOX zal met 
haar ontwerpcapaciteit van 115 ton MOX per jaar de grootste MOX-Ieverancier van Europa 
worden. De Belgische faciliteit DEMOX van Belgonucléaire (in een samenwerkingsverband met 
Frankrijk genaamd COMMOX) heeft slechts een nominale output van 35 ton per jaar. Voor 

22W. de Ruiter (red.), Kernvragen over kernenergie, Werkgroep Natuurkunde & Samenleving, TH Eind-
hoven, 1982, p.81. 

23Bron: Het 'fixed quantities' modelcontract uit 1990. 
24Zie noot 10, p.14. 
25 IPSN/CEA: The future MELOX plant; design and safety issues, bijdrage aan het BNS/OECD-NEA 

Symposium on the safety of the nuclear fuel cycle, Brussel, 3-4 juni 1993. Op p.4 staat als limiet letterlijk 
het volgende: 'a fissionproduct content (mainly Ru-106 and Rh-106) of 37,000 Bq/g of plutonium for 90% 
of batches and 296,00 Bq/g of Pu for 10% of batches'. Gezien het enorme verschil in radioactiviteit moet 
de laatste 10% wel geassociëerd zijn met RepRepPu. 

42 



de eigen behoefte heeft Frankrijk ook een kleine MOX-fabriek in Cadarache met een jaarlijkse 
produktiecapaciteit van 15 ton. In het verleden is hier vooral MOX voor kweekreactoren (met 
20 tot 35% RepPu) gefabriceerd. Het Duitse MOX-project van Siemens in Hanau is vooralsnog 
stukgelopen door publieke en politieke oppositie en bij dat laatste speelde vooral de te lage 
animo van de elektriciteitsmaatschappijen een rol. Verder heeft BNFL serieuze plannen om aan 
THORP ook een MOX-faciliteit toe te voegen en er wordt gespeculeerd over samenwerking 
met Siemens in deze. 

Het zal duidelijk zijn dat er op deze manier een overschot aan RepRepPu zou ontstaan omdat 
er niet genoeg RepPu is om het mee te mengen. Omdat plutonium niet continu gerecycled kan 
worden, is dit continuïteitsprobleem niet als een aanloopprobleem op te vatten. Deze weg loopt 
dus onherroepelijk dood en de verwachting is dan ook dat men MOX niet op zal laten werken. 
In ieder geval niet voor serieus hergebruik, misschien wel (opnieuw) als tijdelijke 'oplossing' 
voor het afval. Men kan eigenlijk één keer zijn slag slaan door RepPu in MOX te verwerken 
en wat er na bestraling in de reactor overblijft (ruim 80% van het RepPu!) moet in principe 
als afval beschouwd worden. In Duitsland, waar men gedwongen door de hoge opslagkosten 
van het RepPu een MOX-programma gelanceerd heeft, hebben de elektriciteitsmaatschappijen 
reeds zeer duidelijk gemaakt op termijn weer van de MOX-optie af te willen. Inmiddels heeft 
Duitsland in december 1994 een deel van de post-baselaadverplichtingen met BNFL's THORP 
afgezegd26

. Dat kwam onder meer omdat de Duitse wet stelde dat een deugdelijke afvalver
werking een voorwaarde was om een vergunning voor een kerncentrale te krijgen. Voorheen 
werd alleen opwerking als geschikte afvalverwerkingsmethode gezien, maar sinds de Duitse re
kenkamer in 1993 concludeerde dat directe opslag van gebruikte splijtstofelementen de helft 
goedkoper is, hebben- de elektriciteitsproducenten zelf de keuze. 

Ook de situatie in Frankrijk is verhelderend. De Fransen zijn wellicht het sterkst verknocht 
aan de eigen opwerkingstechnologie, maar tot nog toe wordt er maar beperkt MOX ingezet. 
Er wordt niet meer dan een derde van de kern gebruikt en de opbrand mag niet hoger zijn dan 
de 'oude' 33 MWd/kg. Dit is ook de ontwerpbasis voor MELOX! 27 . Niet alleen is het beleid 
van Electricité de France (EdF) er duidelijk op gericht om geen Franse plutoniumberg te doen 
ontstaan, maar pas op te werken als er vrijwel direct MOX gefabriceerd kan worden 28

• Ook 
is EdF allerminst tevreden met de povere prestaties van MOX. In een door WISE onderschept 
vertrouwelijk document uit december 1992 ter advisering van de regering wordt dit duidelijk 
gesteld29

• 

26 NUKEM market report, februari 1995, p.22. Cogéma maakte een aantal van haar nieuwe 'Duitse' 
contracten wat minder strikt d.m.v. langere opslagmogelijkheden, minder 'harde' boetebepalingen, etc. en 
vergat niet met deze geste in Duitse richting de publiciteit op te zoeken. 

27Zie noot 26 en Nuclear Fuel, 2 maart 1992. De Franse standaard PWR heeft ook een derde deel van 
de splijtstofelementen voorzien van regelstaven. 

28Dit wordt in vele publicaties onderstreept door EdF. 
29 Letterlijk staat er dat het doel voortaan is '(de) réduire autant que possible les surcoûts entraînés par les 

retards dans la mise en oeuvre du recyclage et les performances médiocres du combustile MOX relativement 
à celles des combustibles U02'· Vrij vertaald beklaagt EdF zich over de beperkingen· van MOX: de 
'rampzalige' vertragingen (tussen opwerking en MOX-fabricatie) dienen zoveel mogelijk verminderd te 
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C.4 (Maatschappelijke) kosten van MOX 

De problemen rond thermisch hergebruik van plutonium zijn niet beperkt de ongunstige fysi
sche eigenschappen ten aanzien van plutoniumvernietiging, reactorv~iligheid en heropwerking. 
Deels hiermee samenhangend zijn de kosten aanmerkelijk hoger dan bij enkelvoudig gebruik van 
uraniumsplijtstof. Daarnaast zal de besparing in natuurlijk uranium kleiner zijn dan vroeger 
geloofd werd, omdat de destijds veronderstelde continue recycling van plutonium niet mogelijk 
is gebleken en omdat het deel van de splijtstof dat bestaat uit conventionele uraniumsplijt
stof hoger verrijkt moet worden om nog een behoorlijke hoeveelheid RepPu in de MOX kwijt 
te kunnen. Daarbij komt nog dat de produktie en het gebruik van MOX zowel op directe 
als op lange termijn de milieubelasting en het proliferatiegevaar vergroot. We zullen nu deze 
aspecten wat nader in kaart brengen. Eerst zal de grondstofbesparing besproken worden en 
vervolgens wordt er ingegaan op het kostenaspect. Tot slot wordt er enige aandacht besteed 
aan het milieuaspect (afvalkwaliteit). Omdat de proliferatiekwestie direct verbonden is aan de 
proliferatiegevoeligheid van de opwerking, zal dit aspect geïntegreerd in appendix D ter sprake 
komen. 

C.4.1 Hoeveel uranium (energie) wordt er met MOX bespaard? 

Het oorspronkelijke doel van opwerking was het hergebruik van uranium en plutonium. Op
gewerkt uranium wordt op dit moment vrijwel volledig opgeslagen (ook daar zijn kosten aan 
verbonden!). Herverrijken is wel mogelijk maar vanwege de grote hoeveelheid neutronengif 
(U-236 en 234) en de straling ten gevolge van U-232 moet opgewerkt uranium hoger verrijkt 
worden. Dit zal dus duurder zijn en de verrijkingsmaatschappijen zijn nogal terughoudend, 
omdat een verontreinigde installatie wel eens kwalijke gevolgen kan hebben voor hun produkt. 
Naar verluid doet Urenco het wel, wellicht omdat Frankrijk haar splijtstof door Urenco laat 
verrijken, maar er zijn geen tekenen dat het ook op een behoorlijk grote schaal gebeurt. 

Omdat men deze problemen heeft kunnen voorzien (de splijtstof wordt immers uit het reactor
vat verwijderd vanwege de te grote hoe\teelheid neutronengif, waarvan U-236 het belangrijkst 
is), kunnen we stellen dat het primaire doel van de opwerking het separeren van plutonium was. 
Dit met het oog op de snelle kweekreactor, die echter nooit echt van de grond is gekomen. 
Bovendien is de verwachte groei van het nucleair vermogen zeer beperkt gebleven, waardoor de 
uraniumprijs juist gedaald is. Om toch nog iets te hergebruiken en wellicht ook vanwege de ge
varen en onwenselijkheid van plutoniumvoorraden (met name met het oog op proliferatie) heeft 
men een oud en tweederangs paard van stal gehaald: De thermische recycling van plutonium 
als MOX. Anders zou immers het laatste motief voor opwerking ook verdwenen zijn. Er wordt 
nu echter met MOX een 'oplossing' aangedragen voor de problemen die door bet opwerken 
juist veroorzaakt zijn! Ook binnen de nucleaire industrie zelf wordt door diegenen die niet 

worden en de prestaties van MOX zijn maar matig t.o.v. U02 . Bron 'Les enjeux du nucléaire', niet 
gedateerd, niet getekend. De geciteerde zinsnede is overgenomen uit het rapport 'Le MOX ou l'aberration 
au plutonium' door Mycle Schneider, WISE-Paris, 1993. 
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in deze vicieuze cirkel zitten een beetje meewarig naar het opwerkingskartel gekeken. De tijd 
van onvoorwaardelijke loyaliteit is echt voorbij. Zo wordt in een uitgave van uraniumproducent 
NUKEM over afvaltechnologieën en in het bijzonder opwerking en MOX-gebruik30 , de inleiding 
afgesloten met de cynische constatering dat 'Eventually, plutonium management evolved from 
an exciting fuel supply issue into a cumbersome waste management issue'. 

Het Britse BNFL is er in geslaagd de Britse regering te doen geloven dat RepU daadwerkelijk 
hergebruikt wordt31 . Het betreft hier echter Rep U afkomstig uit Magnoxreactoren, die een veel 
lagere opbrand hadden en bijgevolg was dit uranium veel minder verontreinigd. In Windscale 
(Sellafield) is vroeger ook alleen maar Magnoxsplijtstof op commerciële schaal opgewerkt. Met 
oxidesplijtstof is, zoals reeds eerder vermeld, slechts geringe experimentele ervaring opgedaan; 
nog geen 100 ton, waarvan het grootste deel niet uit licht-waterreactoren kwam - het Verenigd 
Koninkrijk heeft welgeteld é~n PWR- maar uit AGR's32 . Overigens wordt vaak gesuggereerd 
(onder meer door BNFL) dat de verbruikte splijtstof zo'n 95% 'ongebruikt' uranium bevat. 
Hiervan is echter nog maar ongeveer 1% splijtbaar U-235 (natuurlijk uranium bevat 0,7% U-
235) en alleen dat kan men hergebruiken. 

Net als bij MOX wordt ook bij RepU de mogelijke besparing in natuurlijk uranium geredu
ceerd doordat er een hogere verrijking nodig is. Dit kost meer scheidingsarbeid (en dus geld) 
naarmate men de afvalstroom van verarmd uranium wil beperken. Om de toch al hogere kosten 
binnen de perken te houden zal er dus meer uranium weggegooid worden. Het gegeven dat de 
verloren fractie U-235 in deze 'tails' tussen 1980 en 1985 gemiddeld van zo'n 0,25% naar 0,35% 
gestegen zijn, onderschrijft deze redenatie33 . Dit houdt in dat de hoeveelheid splijtbaar U-235 
die niet gebruikt worat, bijna verdubbelt. Tegenwoordig is er een trend naar een een hogere 
verrijking, van rond 3% in de jaren tachtig naar 4 tot 5%. Hoe hoger de verrijking, hoe meer 
natuurlijk uranium nodig is en in het bijzonder hoe meer U-235 verloren gaat in de afvalstroom. 

De vraag is dus of er werkelijk veel uranium en energie bespaard wordt door het hergebrui
ken van plutonium. Hiervoor moeten we het verrijkingsproces wat nader bekijken34

• Men dient 
hierbij het verschil tussen de gevraagde hoeveelheid splijtbaar uranium (U-235) en de beno
digde hoeveelheid natuurlijk uranium niet uit het oog te verliezen. De eerste is fundamenteler, 
omdat dit de potentiële energie-inhoud van de natuurlijke grondstof weergeeft. Door te bereke
nen hoeveel natuurlijk uranium dit kost, in afhankelijkheid van verrijkingsgraad en 'tail' kunnen 
we nagaan of de grondstof meer of minder efficiënt benut wordt. In de eerste plaats kunnen 

30 NUKEM market report van februari 1995 . 
. 31 BNFL-statement: The economie and commercial justification for THORP, 1993, p.6. 
32 Ad vaneed Gas-cooled Reactor: een nieuwe versie van de Magnox met oxidesplijtstof i.p.v. metallisch 

uranium. De moderator is grafiet (géén licht water) en de koeling geschiedt met gas (C02). Het herwonnen 
Rep U uit de Magnoxsplijtstof is hergebruikt als oxidesplijtstof voor de nieuwe generatie AGR's. Net als 
de Magnoxreactor leent ook de AGR zich goed voor de produktie van 'weapon grade' plutonium. 

33Zie noot 10, p.16. 
34Formules e.d. uit: W. de Ruiter en B. van der Sijde, De Nucleaire erfenis, 1985, p.289-290. 
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we massabalansen opstellen voor de totale uraniummassa en voor de splijtbare massa (U-235): 

N = P + V en n x N = v x P + t x V 

Hierin is v de gewenste verrijkingsgraad van het verrijkte produkt P. N is de massa van natuurlijk 
uranium en V is de massa verarmd uranium (in principe als afval te beschouwen). De symbolen 
n en t (van 'tail') stellen de fracties U-235 in respectievelijk natuurlijk en verarmd uranium 
voor. Natuurlijk uranium bevat 0,71% U-235, dus n=0,0071. We nemen de situatie waarbij de 
verrijkingsgraad van het produkt 3,3% (v=0,033) is als referentie. De behoefte hieraan stellen 
we op P=lOO kg (arbitrair). Dit betekent dat we telkens uitgaan van een verrijkt produkt dat 
3,3 kg U-235 bevat en dat P variëert met de verrijkingsgraad35 . Wanneer bijvoorbeeld v=0,044 
is, behoeft P slechts 75 kg te zijn. Het voordeel van deze rekenwijze is dat er zo situaties 
vergeleken worden, waarbij de energie-opbrengst bij een zekere (ongewijzigde) gebruikswijze in 
een reactor gelijk is. Met behulp van de massabalansen is zo af te leiden dat de benodigde 
hoeveelheid natuurlijk uranium uitgedrukt kan worden als: 

v-t v-t 
N = P x -- = 3, 3 x ---...,...-----...,... 

n- t v x (0, 0071 - t) 

In figuur C.3 is N uitgezet voor de realistische waarden van v=0,030 tot v=0,050, bij t=0,002 
tot t=0,004. Uit de grafieken blijkt duidelijk dat de waarde van t (de 'tail') veel meer invloed 
heeft op N (de benodigde hoeveelheid natuurlijk uranium) dan de verrijkingsgraad. Als men een 
energiebeschouwing bij het verrijkingsproces wil maken, is het nodig om de scheidingsarbeid te 
introduceren. Deze wordt gegeven door: 

.ó.U = P x 1/J(v) +V x 1/J(t)- N x 1/J(n) 
x 

met 1/J(x) = (2x- 1) ln 
1 

_x 

De scheidingsarbeid .ó.U wordt uitgedrukt in kg SWU (kilogram Separative Work Unit). Het 
is een energiemaat, maar is ook te beschouwen als een maat voor de verrijkingskosten, omdat 
de energie-intensiteit van het proces de (variabele) kosten in hoge mate bepaalt. De zoge
noemde waardefunktie 1/J is door Dirac afgeleid uit de mathematische eigenschappen van een 
verrijkingsfabriek (cascadetheorie). Dezelfde funktie is ook afleidbaar uit een (veel algemenere) 
entropiebeschouwing. Met n=0,0071 geldt dat 1/J(n)=4,87. 

We zijn nu gereed om een aantal situaties met elkaar te vergelijken. Ten eerste nemen we 
voor de huidige gemiddelde fractie U-235 in het verarmd uranium 0,35%, ofwel t=0,0035. De 
vraag is hoe deze situatie zich verhoudt tot t=0,0025 (1980), die als vergelijkingsreferentie 
genomen wordt. De behoefte aan verrijkt uranium blijft hierbij hetzelfde, omdat de verrijkings
graad ook onveranderd blijft: P=lOO en v=0,033. De tweede vraag is wat er gebeurt als de 
verrijking v verhoogd wordt naar 0,042. Hierbij houden we t=0,0035, zoals de huidige praktijk 
is. In dit geval wordt de behoefte kleiner: Men kan volstaan met minder splijtstof (P= 79), of 
ze langer in de reactor laten. De resultaten vindt men in tabel I. 

35Simpelweg: P(v)=3,3/v, zodat P=lOO als v=0,033. Essentiëel is dat P als een funktie van alleen v 
beschouwd kan worden (of andersom). 
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Figuur C.3: Afhankelijkheid van de benodigde massa natuurlijk uranium t.a.v. verrijkings
graad en 'tail', voor een verrijkt produkt met 3,3 kg U-235 (bij 3,3% verrijking is er dan 
100 kg produkt nodig). 
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I Variant 1'1980' 1'1990' I T.B.V. MOX I 
v = fractie U-235 in produkt 0,033 0,033 0,042 
t = fractie U-235 verarmd deel 0,0025 0,0035 0,0035 
P = verrijkt U-produkt (kg) 100 100 79 
vxP =benut U-235 (kg) 3,3=70% 3,3=57% 3,3=55% 
N = benodigd natuurlijk U (kg) 663 819 840 
n x N =·totaal U-235 (kg) 4,7 5,8 6,0 
V = verarmd U (kg) 563 719 762 
txV =onbenut U-235 1,4=30% 2,5=43% 2,7=45% 
Scheidingsarbeid (kg SWU) 442 361 432 

Tabel I: Vergelijking uraniummassa's en scheidingsarbeid voor de drie varianten. 

Bij vergelijking van de eerste en de tweede kolom ziet men de gevolgen van de lage urani
umprijs: Blijkbaar is het aantrekkelijker om meer natuurlijk uranium te verbruiken, want met 
een kleinere 'tail' wordt grondstof uitgespaard (en dus efficiënter benut!) terwijl de verrijkings
kasten hoger zijn. Als men liever meer uranium verspilt om de verrijkingskasten te reduceren, 
duidt dat op een relatief laag prijsniveau van natuurlijk uranium ten opzichte van de energie
kosten. Doordat er bij een hogere verrijking minder van het verrijkte produkt nodig is, valt 
het extra uraniumverbruik erg mee (derde kolom). Niettemin neemt daarbij ook de vereiste 
scheidingsarbeid toe ten opzichte van de lagere verrijking met dezelfde 'tail' (tweede kolom)36 . 

Het zal nu duidelijk zijn dat het van groot belang is of men de eerste '1980' variant of de 
tweede '1990' varianr als uitgangspunt neemt om een vergelijking te maken met de toepassing 
van MOX. De eerste verdient de voorkeur omdat het gaat om de benutting van de natuurlijke 
grondstof. Beide varianten zijn doorgerekend voor 20% en 33% MOX, waarbij het uranium in 
de MOX uit natuurlijk of uit verarmd uranium kan bestaan. In tabelll worden de varianten ver
geleken voor wat betreft het benodigde natuurlijk uranium, de hoeveelheid U-235 die onbenut 
blijft (in het verarmd deel)37 en de benodigde scheidingsarbeid voor de uraniumverrijking tot 
4,2% U-235 in 80% respectievelijk 67% van de splijtstof. Zowel bij het gebruik van natuurlijk 
als verarmd uranium (natU en depU) in de 20% danwel 33% MOX wordt het bij het verrijken 
onbenut gebleven U-235 dat men in gedachten alsnog in de reactor kan zien terechtkomen in 
de vorm van natU of depU in de MOX verwaarloosd. De procentuele mutaties in de hoeveel
heid 'weggeworpen' U-235 ten opzichte van '1980' en '1990' spreken boekdelen en het moge 
duidelijk zijn dat de voorstanders van een MOX-programma liever de vergelijking met '1990' 
zullen aanhalen. 

36In veel boeken wordt de scheidingsarbeid per kilogram produkt gebruikt. Om tot een correcte vergelij
king te komen, dient ook de kleinere behoefte aan het produkt verdisconteerd te worden, zoals in tabel I 
(en figuur C.3) gebeur~ is. 

37De getallen zijn eenvoudig te verkrijgen uit het voorgaande door een parameter m in te voeren die het 
aandeel van MOX weergeeft. Zo wordt bijvoorbeeld de hoeveelheid natuurlijk uranium in het geval dat 
de MOX (92%) natuurlijk uranium bevat gegeven door N'=(l-m)N+0,92mP=840-767m, met m=0,20 of 
0,33. 
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I Variant I 20% MOX (met natU I depU) I 33% MOX (met natU I depU) I 
P'= verrijkt U (kg) 63 53 
V'= verarmd U (kg) 610 1 624 508 1 532 
N'= natuurlijk U (kg) 687 1 672 584 1 560 
Mutatie t.o.v. '1980' +4%1+1% - 12% 1- 18% 
Mutatie t.o.v. '1990' - 16% 1- 18% - 28% 1- 31% 
Scheidingsarbeid (kg SWU) 346 288 
Mutatie t.o.v. '1980' -22% - 35% 
Mutatie t.o.v. '1990' -5% - 20% 
Onbenut U-235 (kg) 2,1 1,8 
Mutatie t.o.v. '1980' + 51% + 26% 
Mutatie t.o.v. '1990' - 15% - 29% 

Tabel II: Vergelijking uraniummassa's en scheidingsarbeid voor vier varianten van MOX
gebruik. P'+V'#N', omdat het natU of depU in de MOX ook meegeteld is. 

Als het zo extensief mogelijk benutten van de natuurlijke grondstof U-235 werkelijk zo be
langrijk wordt geacht door de industrie, zou men wel bij lage 'tails' (rond 0,25%) gebleven zijn. 
Dat dit argument wel voortdurend opduikt om het gebruik van MOX te rechtvaardigen, maakt 
de verkondigde prioriteiten van de kernindustrie wel erg flexibel en zelfs ongeloofwaardig. Dat 
eerste is ook wel begrijpelijk: De exploitant van een kerncentrale zal de kosten willen minimali
seren en zich weinig zorgen maken over de grondstofkosten op lange termijn, zeker nu deze al 
jaren laag zijn. Dat neemt niet weg dat verkwisting van grondstof ook verkwisting van energie 
is en vanuit een duurzaamheidsoogpunt behoort er een energievergelijking gemaakt te worden. 
Dat zou een studie op zich zijn, waarin ook gecompenseerd moet worden voor het hogere ener
gieverbruik tijdens het delven en verwerken van het uranium wanneer de toegepaste verrijking 
hoger is (wa'!t ondanks de kleinere hoeveelheid verrijkt produkt die nodig is, ziet men in tabel 
I toch de benodigde massa natuurlijk uranium enigszins stijgen). Bovendien staat aan de basis 
van het geuruik van MOX de opwerking. Hierbij zal ook energie verbruikt worden, hetgeen bij 
niet opwerken en geen hergebruik niet van toepassing is. Overigens is het voor het energiever
bruik en dus de kosten van de verrijking van belang of de ouderwetse gasdiffusiemethode of de 
nieuwere ultracentrifuge wordt gebruikt. De centrifuge is beduidend minder energie-intensief 
en dit heeft tot gevolg dat de kosten van het verrijken lager zijn geworden38 . Wanneer men 
de splijtstof met het ultracentrifugeprocédé laat verrijken, is niet de verrijking maar de winning 
en 'raffinage' van uraniumerts de stap die de meeste energie kost. Het wordt mogelijk geacht 
dat na compensatie voor onder meer het energieverbruik tijdens het opwerken, de energiebalans 
nog altijd voordelig uit zal vallen. 

38Doorgaans worden deze echter vastgelegd in langlopende contracten, waardoor er de facto grote ver
schillen in de betaalde prijzen kunnen zijn. 
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Het moge overigens duidelijk zijn dat het toepassen van een hogere verrijking zonder MOX
gebruik te allen tijde negatief scoort (vergelijk kolom 2 en 3 in tabel 1). Er hoeft dan nog geen 
sprake te zijn van energievernietigi11g (ten opzichte van de oude situatie), omdat door de hoge~e 
opbrand meer plutonium in de reactor wordt gevormd en verspleten. Het huidige streven naar 
hogere U-235 verrijkingsgraden is waarschijnlijk een gevolg van nieuwe verrijkingscontracten, 
waarin de kosten per kg SWU lager zijn (centrifuge!). Het ligt voor de hand dat men bij een 
hogere verrijking kan besparen op opslag- en transportkosten omdat de 'kernmassa verkleind of 
bij gelijke massa langer in de reactor gebruikt kan worden. 

Concluderend kan er gesteld worden dat het gebruik van MOX het uraniumverbruik en de 
scheidingsarbeid kan verminderen, maar dat de omvang van de besparing afhangt van het ver
gelijkingscriterium. Wanneer er 20% MOX gebruikt wordt, valt de vergelijking met de situatie 
van '1980' zelfs negatief uit: Er wordt dan geen natuurlijk uranium bespaard, maar enkele pro
centen meer gebruikt en bij de 'evenwichtssituatie' met 15% MOX zou het zelfs 10% meer zijn! 
Vergeleken met '1990' wordt het uit de natuur onttrokken U-235 efficiënter benut door MOX 
te gebruiken. Vergeleken met '1980' echter wordt het veel minder efficiënt benut. Pas bij zo'n 
50% MOX zou dit negatieve effect overgaan in een besparing van U-235 in absolute zin. Tot 
dan is een lagere 'tail' effectiever om de natuurlijke hoeveelheid U-235 zo spaarzaam mogelijk 
te benutten dan het gebruik van MOX. Bovendien is dit een structurele besparing, waar die 
met MOX altijd eenmalig of hoogstens (bij tweevoudig hergebruik) periodiek kan zijn39

, tenzij 
na het verdwijnen van het huidige plutoniumsurplus - en dat kan al lang duren (zie sectie C.2) 
- continu een aantal reactoren MOX blijft gebruiken. Dit is misschien met uitzondering van 
Frankrijk en Japan ni~et te verwachten en zal op wereldniveau geen kans van slagen hebben. 

C.4.2 Financiële aspecten 

Net als het opwerken is ook de fabricage van MOX een service. De klant moet zelf voor het 
plutonium en uranium zorgen. De belangrijkste overeenkomst met opwerking is dat ook hier 
contracten gelden op een 'cost plus fee' basis. Achteraf blijkt dus pas wat het echte prijskaartje 
wordt40 . Verder is er na het niet doorgaan van de MOX-faciliteit in Hanau eigenlijk sprake 
van een monopoliepositie binnen West-Europa van het Frans/Belgische samenwerkingsverband 
COMMOX (DEMOX van Belgonucléaire in Dessel en straks vooral MELOX in Marcoule). 
Wederom heeft Cogéma de troeven in handen, des te meer omdat haar klanten zich gebonden 
hebben aan het opwerken. Uit het feit dat EdF aan haar eigen RepPu een handelswaarde van 
nul (lees: negatief) heeft toegekend, is bovendien op te maken dat verkoop van Nederlands 
plutonium aan Frankrijk waarschijnlijk niet meer als een mogelijke 'easy way out' kan worden 
gezten. 

39In dat geval moet bijvoorbeeld elk reactorjaar met 33% MOX gecompenseerd worden met 4,5 jaar 
zuiver uranium, omdat anders de verhouding RepPu:RepRepPu van 1:10 niet gehaald wordt (gebruikt is 
dat er volgens de berekening in sectie C.2 6,3% Pu iu de MOX overblijft). . 

40Zie noot 10, p.15 
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Uit politieke overwegingen (onder meer door de overeenkomsten binnen de Nuclear Suppliers 
Group) is de terugname van gesepareerd plutonium door een niet-kernwapenstaat een onmoge
lijkheid. Gedwongen door exorbitante opslagkosten voor plutonium41 is er in feite geen andere 
keuze dan het gebruik van MOX. Dit manifesteert zich al duidelijk in Duitsland, België en 
Zwitserland. Het is daarom niet verwonderlijk dat BNFL van deze situatie mee wil profiteren, 
door ook een MOX-service te gaan leveren. In 1993 had BNFL al een demonstratiefabriekje 
en de bedoeling is dat rond de eeuwwisseling het THORP complex geflankeerd wordt door een 
commerciële MOX-faciliteit met een capaciteit van meer dan 100 ton per jaar42 . 

De kosten van MOX zijn door de aard van de overeenkomsten onduidelijk. Volgens uraniumpro
ducent NUKEM worden de totale kosten voor uraniumsplijtstof (inclusief winning, verwerking, 
conversies en verrijking) al ver overschreden door enkel de produktiekosten van MOX-splijtstof, 
exclusief de kosten voor opwerking, opslag en transport. Als 'reasonably assumed price premium' 
wordt 1000 $ per kg MOX genoemd43 , ofwel 13.000 $ per kg RepPu die tot MOX verwerkt 
wordt. Eén van de belangrijkste redenen voor de extra kostenpost is dat het werken met 
plutonium veel gevaarlijker is en er dus dure maatregelen nodig zijn ter bescherming van de 
werknemers en de omgeving. Het vrijkomen van 1 mg plutonium veroorzaakt dezelfde stralings
belasting als het vrijkomen van 2 kg uranium44 ! Logischerwijze zijn hierdoor ook de financiële 
risico's groter45 . Ook het vervoer van gesepareerd plutonium en van verse en gebruikte MOX
elementen zal om deze redenen duurder zijn. 

Hoewel het onmogelijk is om 'de' kosten van kernenergie met en zonder MOX naar ieders 
tevredenheid te analyseren en te kwantificeren, is er toch een - opzettelijk zeer conservatieve 
- poging gedaan. We gaan uit van de getallen in tabel 111, ontleend aan het ECN46

. Verder 
worden de gegevens uit de tweede kolom van tabel I gebruikt, met dien verstande dat een LWR 
van 1 GW(e) jaarlijks ongeveer 28 ton verrijkt U (3,3%) gebruikt (equivalent met 22 ton MOX), 
waarbij een belastingsfactor van 75% is genomen. Verder wordt een economische levenduur van 

41 In het Frans/Zweedse contract uit 1978 wordt 0,15 FF per gram per week genoemd. Schattingen van 
Nuclear Fuel naar aanleiding van de Duitse situatie resulteren in 5 tot 6 DM per gram per jaar, wat 
een stuk hoger is. Dit kan het post-baseloa~ contract betreffen (daarbij zijn standaardbijlagen waarin 
dergelijke kosten staan, die ons onbekend zijn), maar het is ook mogelijk dat men de totale opslagkosten 
heeft kunnen achterhalen en zich daarbij niet gerealiseerd heeft dat het in La Hague opgeslagen uranium 
óók geld kost: 0,5 FF per kg per week. 

42Zie noot 32 (BNFL-statement), p.30. 
43NUKEM market report, december 1994. 
44Zie noot 10, p.40. 
45Denk bijvoorbeeld aan de onmogelijkheid tot het afsluiten van verzekeringen. Een conventionele fabriek 

voor uraniumsplijtstof zal nog wel te verzekeren zijn, maar gezien het feit dat verzekeraars nog niet eens 
in zee gaan met kerncentrales zal het verzekeren van opwerkings- en MOX-faciliteiten wellicht helemaal 
niet lukken. Het risico moet dus gedragen worden op last van eigen kapitaal en het is daarom ook niet 
verwonderlijk dat bijvoorbeeld in de opwerkingscontracten van Cogéma en BNFL juist op het financiële 
vlak alle risico's bij de klant liggen. Echte calamiteiten, zoals het neerstorten van een vliegtuig op zo'n 
fabriek, zullen ongetwijfeld tot claims leiden die nooit uitbetaald kunnen worden. 

46P. Lako, e.a, Elektriciteit uit uranium, kolen of aardgas, ECN-rapport (ECN-1-93-048), december 1993, 
p.26. 
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30 jaar genomen (van belang bij de vaste kosten van de opslagmijn). ,De kosten voor definitieve 
opslag zijn gebaseerd op een locatie-onafhankelijke studie voor niet-terughaalbare opberging en 
zullen hoger zijn indien terughaalbaarheid van het afval gewenst is. Het wordt zeer wel mogelijk 
geacht dat de opslagmijn uiteindelijk duurder wordt dan de bedragen in tabel 111. Op basis 
van de jaarlijkse kosten zijn vervolgens de verschillende componenten van de (conventionele) 
splijtstofkosten uitgedrukt in cent/kWh (met een 'wisselkoers' van Fl. 1,80 voorl US$). 

Kostenschattingen lopen altijd uiteen47, maar de onderlinge verhouding van de verschillende 
componenten- die meestal minder verschilt- zegt ook al veel. Zo blijkt uit tabel 111 onmiddel
lijk dat de opwerkings- en transportkosten bijna de helft van de totale kosten bedragen48

• 

Component kosten Prijs (naar ECN) cent/kWh 
Natuurlijk U 80 $/kg u 0,53 
Conversie (UF6 ) 8 $/kg u 0,05 
Verrijking 85 $/kg swu 0,24 
S plijtstoffa brica ge 235 $fkg verrijkt U 0,18 

-
TOTAAL U-SPLIJTSTOF 1,00 
Opwerking 900 $jkg HM 0,69 
Transport Fl. 670/kg HM 0,29 

-
TOTAAL OPWERKING 0,98 
Vaste opslagkosten Fl. 150/kW( e) 0,04 
Variabele opslagkosten Fl. 12,5/kW( e )jaar 0,07 

-
TOTAAL OPSLAGMIJN 0,11 
TOTAAL BRANDSTOFKOSTEN 2,09 

Tabel III: Bepaling van de kosten van de huidige splijtstofcyclus met opwerking. Om 
de Nederlandse situatie te representeren is het opgesteld vermogen van Borssele en Dode
waard (ca. 510 MWe) gebruikt voor de kosten van de interim- en definitieve opslag van 
het afval. 

470m deze reden is het ook weinig zinvol om met deze getallen alle varianten uit de vorige sectie nog eens 
in detail door te rekenen. Er is wel nagegaan dat verschillen in verrijkingsgraad nauwelijks invloed hebben 
op de kostenpost 'TOTAAL U-SPLIJTSTOF' in tabel lil (verschil in verrijkingskasten wordt nagenoeg 
gecompenseerd door verschil in natU en splijtstoffabricagekosten). 

480verigens kan ook uit de jaarverslagen van de voormalige PZEM opgemaakt worden dat de opwerkings
kasten ca. 1 cent/kWh bedragen (uit de toename van de cumulatieve 'schuldenpost' voor opwerking, zie 
mijn stageverslag 'Kerncentrale Borssele; een voorlopige balans', Werkgroep Natuurkunde & Samenleving, 
TU Eindhoven, 1995). 
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Ook blijkt de bovenstaande berekening zeer goed overeen te komen met de brandstofprijs van 
2,1 cent/kWh die de SEP momenteel hanteert49

. Merk op dat de kosten van opwerking en 
transport van het U, Pu en KSA reeds worden meegeteld. Bij MOX zullen we uitgaan van het 
financiëel (en technisch) meest aantrekkelijke en tevens meest te verwachten geval dat de MOX 
niet opnieuw opgewerkt wordt. 

De Duitse rekenkamer kwam in 1993 tot de conclusie dat opwerking als afvalverwerkingswijze 
tweemaal zo duur is dan directe opslag50 . Als dat zo is, zouden de totale brandstofkosten van de 
'once through' cyclus zo'n 1,55 cent/kWh kunnen zijn (waarvan 0,55 cent voor de afvalopslag en 
-berging), terwijl dit met opwerking 2,09 cent/kWh is. Als we de schatting van NUKEM over
nemen, bedragen de produktiekosten van MOX al zo'n 1,60 cent/kWh51 . De kWh-kosten van 
MOX-splijtstof zijn dus minstens 1,60+0,55=2,15 cent/kWh. Feitelijk is dit een onrealistisch 
minimum, want de afvalfase van MOX-elementen zal kostbaarder zijn dan bij uraniumelemen
ten, vanwege een noodzakelijk langdurigere interimopslag (zie sectie C.4.3). Daarnaast zullen 
er extra transportkosten (voor gesepareerd plutonium!) bijkomen en zal het uranium dat in de 
MOX verwerkt wordt niet geheel kostenvrij zijn (natuurlijk, verarmd of opgewerkt). Van een 
LWR die voor een derde deel met MOX geladen is, zullen de kosten van de splijtstofcyclus (met 
opwerking van de conventionele elementen, maar niet van MOX-elementen) minstens ongeveer 
2,11 cent/kWh zijn (en minstens 2,29 cent/kWh als de MOX opgewerkt wordt)52 . Overigens 
dient men zich niet te laten verwarren door de opwerkingskasten (ter verkrijging van RepPu) 
die reeds eerder gemaakt zijn. De vergelijking '2,15 cent/kWh is toch nauwelijks meer dan 
2,09 cent/kWh' is daarom een drogreden en als men de hergebruikcyclus wil vergelijken met de 
'once through'-cyclus, moeten de kWh-kosten van MOX nog verhoogd worden met een even
redig deel van de opwerkingskasten die gemaakt zijn ter verkrijging van het RepPu dat later als 
gratis grondstof voor de MOX wordt beschouwd. 

Once through Met opwerking Kosten van MOX 
SPLIJTSTOFELEMENTEN 1,00 1,00 1,60 
OPWERKING EN TRANSPORTEN - 0,98 -
OPSLAGMIJN 0,55 0,11 > 0,55 
SPLIJTSTOFCYCLUSKOSTEN 1,55 2,09 > 2,15 

Tabel N: Kostenvergelijking van splijtstofcycli met en zonder opwerking en voor MOX
splijtsto[ (zonder opwerking van MOX), in cent/kWh. 

491. Boels, e.a, Kernenergie in Nederland na de verkiezingen, Centrum voor energiebesparing en schone 
technologie, Delft, 27 mei 1994, p.17. Oorspronkelijke bron: Elektriciteitsplan 1995-2004 van de SEP. 
Mogelijk heeft de SEP dezelfde bedragen gebruikt als het ECN en dezelfde berekening gemaakt als in 
tabel lil. 

50Een andere studie, van Franse origine, kwam op ca. 15% prijsverschil in het nadeel van opwerking. 
Dit geeft een totale brandstofprijs van 1,9 cent/kWh voor de 'once through'-optie. 

51 $ 1000/kg maal 22 ton (voor 1 GWe) geeft een 'price premium' voor MOX van 0,60 cent/kWh. 
52Voor alle duidelijkheid: De berekende kosten zijn exclusief de kosten die aan het bouwen, bedrijven 

en ontmantelen van de centrale verbonden zijn en die samen met de distributie en met het onderhoud van 
het net de kostprijs van de stroom bepalen. Al deze andere kosten worden steeds gelijk verondersteld. 
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Het is dus geenszins het geval dat MOX-gebruik 'nog iets goedmaakt van de opwerkingskosten'. 
Integendeel, de conclusies, nog eens samengevat in tabel IV, laten niets aan duidelijkheid te 
wensen over: De opwerkingskasten bedragen vrijwel de helft van de totale brandstofkosten 
van een LWR en het gebruik van MOX voegt enkel extra kosten toe. Opwerking is als 
afvalverwerkingsmethode tweemaal zo duur als directe opslag en ook als methode .voor 
hergebruik door middel van MOX is het economisch niet te verantwoorden. 

C.4.3 Afvalkwaliteit 

Bij het gebruik van MOX in de reactor zal er meer radioactiviteit vrijkomen in geval van een 
ongeluk (door de transuranen, vrijwel allemaal alfast ralers die bij inhalatie min of meer het
zelfde effect hebben als plutonium) en werknemers in een MOX-fabriek zullen een met de 
opwerking vergelijkbaar stralingsrisico lopen, in tegenstelling tot fabrieken waarin uraniumsplijt
stofelementen gemaakt worden. Daarnaast vergroot het gebruik van MOX de toekomstige 
afvalproblematiek. Omdat dit vrij specialistische onderwerp te ver buiten het bestek van deze 
studie valt, wordt het hier slechts zeer summier behandeld. Wij zijn echter van mening dat ook 
de afvalkwaliteit een belangrijk beoordelingscriterium is. 

Na gebruik in de reactor bevat een MOX-element veel meer Am, Cm en Np dan een con
ventioneel uraniumelement53 . Logischerwijze wordt hierdoor de termijn waarop het afval buiten 
de biosfeer moet blijven groter. Np-137 heeft een halfwaardetijd van 2 miljoen jaar. Boven
dien zal tijdens de produktie van MOX altijd transuranisch afval (met name plutonium) in het 
bedrijfsafval zitten. Om een indruk te krijgen: In vergelijking met uraniumsplijtstof met een 
opbrand van 33 MWáfkg bevat MOX-splijtstof met een opbrand van 53 MWd/kg 100 jaar na 
het ontladen een zesmaal zo grote concentratie Np-237 en het twintigvoudige aan Am-241. De 
concentraties van de Cm-242 en 244 zijn zelfs respectievelijk een factor 125 en 170 groter. De 
warmtegeneratie in zo'n MOX-element is na 10 jaar het vijfvoudige en na 100 jaar ongeveer het 
zesvoudige ten opzichte van het uraniumelement (MOX is na 100 jaar pas op het niveau van 
U02 na 10 jaar)54 • Dit betekent dat niet alleen de eindopslag meer risico's kent, maar ook dat 
gebruikte MOX-splijtstof langduriger in interimopslag moet blijven, hetgeen vanzelfsprekend de 
afvalkosten zal doen toenemen. 

53Zie bijvoorbeeld noot 3 en 10. De exacte waarden verschillen per isotoop (door verval e.d.) en zijn 
sterk afhankelijk van de opbrand, de samenstelling van het RepPu en of er sprake is van enkelvoudige of 
meervoudige recycling. Dit geldt ook voor de warmtegeneratie in gebruikte MOX-elementen. 

54Getallen ontleend aan Küppers (noot 10), p.64. 
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Appendix D 

Plutoniumverliezen en 
proliferatieaspecten 

D.l Pu-241 verval en procesverliezen 

Radioactief verval is een statistisch proces. Elk radioactief isotoop vervalt volgens dezelfde 
Poissonverdeling, maar met een karakteristieke halfwaardetijd r. Het isotoop Pu-241 vervalt 
onder uitzending van bètastraling. De halfwaardetijd is ongeveer 14 jaar, ofwel 5200 dagen 1 . 

Na 14 jaar is de helft van het Pu-241 vervallen tot Am-241. Na 28 jaar is dus nog een kwart 
van het Pu-241 over, etc. In formulevorm wordt radioactief verval als volgt gerepresenteerd: 

Hierin is N de hoeveelheid Pu-241 na .6.t dagen, N0 is de beginmassa en e is de exponentiële 
funktie. De vervalsnelheid is het grootst in het begin: na één jaar is er nog 95% over, na twee 
jaar 91% en na drie jaar 86%. Uit de bovenstaande formule blijkt dat het verloop niet lineair 
is. Voor een korte tijdsduur (.6.t ~ 7500 dagen) is dat bij benadering wel nog zo, maar na 
10 jaar is er bijvoorbeeld nog 61% over. In figuur 0.1 wordt het verval van Pu-241 grafisch 
weergegeven. Ook tijdens de opwerking (en MOX-fabricage) zal het verval doorgaan. Cogéma 
voert een dergelijke aanpassing ook door bij de bepaling van de hoeveelheid splijtbaar plutonium 
die de klant toekomt: 

Teruggave splijtbaar materiaal = (1 - Ç) (239Pu + 241 Pu e-öt/7500
] 

In dit geval is .6.t het aantal dagen dat tussen de analyse bij het verlaten van de head-end (waar 
het stukzagen van de elementen en het in zuur oplossen van de splijtstof plaatsvindt) en de 
eindanalyse (na separatie en conversie tot plutoniumoxide) aan het einde van de back-end. De 
symbolen 239Pu en 241 Pu staan voor de hoeveelheid Pu-239 respectievelijk 241 bij het verlaten 
van de head-end. 

1 Literatuurwaarden lopen ietwat uiteen. Wij hanteren de waarde van 7500 ( = r / ln 2) in de exponent, 
in navolging van Cogéma (in de opwerkingscontracten). 
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Figuur D.l: De vervalcurve van Pu-241. De hoeveelheid Nis uitgedrukt in procenten en 
de tijd .ó.t in jaren. 
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Het getal Ç representeert de procesverliezen. In de UP3-baseload contracten (1978) ligt dit 
vast op 0,03 (1-Ç=0,97). Deze waarde is bepaald vóór de bouw en ingebruikname van de UP3-
fabriek. Critici verwachtten toen reeds dat het echte verlies eerder rond 1% zou liggen. Bij de 
discussies in de Tweede Kamer2 bleek er nogal wat verwarring te bestaan over het (officiële) 
verliespercentage: De uitspraak van Cogéma dat er 1% plutonium in het kernsplijtingsafval 
zou zitten, betekent dat er ongeveer 3% plutonium verloren zou gaan, omdat de verbruikte 
splijtstof ongeveer driemaal zoveel KSA als plutonium bevat. Het betekent dus iets geheel 
anders dan de stelling dat er in werkelijkheid slechts 1% van het plutonium verloren zou gaan. 
Daarnaast zal er nog plutonium verloren gaan bij de onderlinge scheiding van uranium en pluto
nium uit het mengsel dat men verkrijgt na verwijdering van het KSA en tot slot bij de conversie 
van plutonylnitraat naar plutoniumoxide. Dit verlies zal minder zijn dan bij de separatie van 
het KSA. Beide chemische processtappen zijn gebaseerd op redox-reacties, die eenvoudiger zijn 
dan de extractiemethode voor het verwijderen van het KSA3 . 

In 1990 werden verliezen van 0, 7% door Cogéma a Is acceptabel beschouwd4 . Een andere 
officieuze schatting is 0,5%5 . Wij achten het zeer wel mogelijk dat de '97%-bepaling' in een 
soort bonus voor Cogéma voorzag, te meer omdat het plutonium toen nog als een zeer waar
devol goed werd beschouwd6 . Onder de baselaadcontracten wordt in totaal 7000 ton splijtstof 
uit het buitenland opgewerkt, waarin ongeveer 63 ton plutonium zit. Drie procent hiervan is 
bijna 2 ton plutonium! Er zijn geen redenen om uit te sluiten dat bij deze bepaling ook militaire 
motieven een rol hebben gespeeld. Het is publiek geheim dat de meningen van EdF en het CEA 
over het vermengd raken van de energie- en wapenproduktie nogal uiteenlopen. Niet voor niets 
heeft het CEA destijds Cogéma opgericht (aandeel 88%) als een soort intermediaire firma tus
sen het CEA en het buitenland om de zuiver commerciële doelstellingen te vertegenwoordigen. 
Frankrijk mag als kernwapenstaat doen wat het wil met dit plutonium. Het kan bijvoorbeeld 
gebruikt zijn als splijtstof voor Phénix, als eventuele voorraad (mocht het in de toekomst nodig 
zijn) of misschien wel voor direct gebruik in kernkoppen. Bij dat laatste zal het wenselijk zo 
niet noodzakelijk zijn om de precieze uitwerking te beproeven, maar de principiële mogelijkheid 
is een gegeven en de technische haalbaarheid is in de praktijk aangetoond (zie ook sectie D.3). 

In het jaarverslag van Cogéma over 1994 wordt vermeld dat in dat jaar een plutonium 're
covery' van 99,9% gerealiseerd is. Men is nog steeds bezig met het uitvoeren van de baseload
contracten. In de post-baselaadcontracten (1990) worden de procesverliezen '(whose) value 
cannot be determined with any certainty at the time of signature of this Contract' als later 
te bepalen variabele beschouwd. Ook hieruit blijkt dat de procesverliezen slechts erg klein zijn 

2Tweede Kamer, 1979-1980, 15920, diverse passages. 
3 In het kort: U en Pu worden gebonden aan een organisch oplosmiddel en met een tril- of mengkolom 

aan het mengsel onttrokken. Dit specifieke onderdeel is het bekende PUREX-procédé: Plutonium and 
Uranium Recovery by EXtraction. Het feit dat Pu (een fractie) in deze naamgeving vóór U (de bulk) 
komt, reflecteert nog de militaire herkomst van deze methode. 

4 WISE-Amsterdam, publicatie 18 mei 1990. Het opwerken in UP3 begon in augustus 1990. 
5WISE-Paris, uit: Le MOX ou l'aberration au plutonium, WISE-Paris, 1993, p.75. 
6 Bij Eurochemie in Mol werd ook plutonium ingehouden (zie appendix B). 
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en het opbrengstpercentage veel hoger is dan de contractueel vastgelegde 97% uit de lopende 
baselaadcontracten met Cogéma. Het is ons niet bekend of en hoe dit geregeld is in de THORP
contracten met BNFL. 

De procesverliezen bij MOX-fabricage zijn nog onzeker. Verwacht wordt dat deze in een vol
ledig geautomatiseerde faciliteit in de orde van een procent (of minder) zullen zitten. Er zijn 
aanwijzingen dat het verliespercentage in de CO MMOX-faciliteit te Dessel zo'n 2 à 3% is7 . 

D.2 De proliferatiegevoeligheid van opwerking en her
gebruik 

Opwerking heeft een militaire oorsprong en het is een onmisbare schakel bij het vervaardigen 
van kernwapens met als splijtstof plutonium. Het plutonium moet immers van de rest van 
de gebruikte splijtstof (uranium en splijtingsprodukten) gescheiden worden. Het separeren van 
plutonium is daarom inherent proliferatiegevoelig en de huidige overschotten van afgescheiden 
plutonium vormen in dit opzicht een groot probleem. 

Het internationale atoomagentschap (IAEA) te Wenen is belast met de controle op splijt
stof, door middel van de zogeheten safeguards. Dat kunnen (routine-)inspecties zijn, camera's, 
zegels en - met name in procesinstallaties - het controleren van de materiaalbalans. Het IAEA 
heeft echter tevens als taak om de nucleaire energie te promoten en omdat Artikel IV van het 
Non-Proliferatie Verdrag (NPV) expliciet stelt dat de controletaak van het IAEA de econo
mische doelstellingen van de exploitant van de betreffende kerncentrale of opwerkingsfabriek 
niet te veel mag hinderen, zal er altijd sprake zijn van een zekere afweging van belangen. De 
West-Europese 'versie' van het IAEA is Euratom. Bij de uitvoering van de safeguards is er 
geen essentiëel verschil tussen een IAEA-inspectie en een inspectie van Euratom, zij het dat 
in het laatste geval de inspecteur de nationaliteit van het land waar de inspectie plaatsvindt 
mag hebben en bij het IAEA niet. Euratom is, nog meer dan het IAEA, een economisch sa
menwerkingsverband tussen West-Europese staten en als zodanig ondergeschikt aan het IAEA 
(of behoort dat althans te zijn)8 . De 'Nederlandse' splijtstof is in juridische zin eigendom van 

7 Zie noot 5, p.81. De auteur doet melding van inconsistente cijfers van het RT in België. Er zou 4,6 ton 
plutonium uit de opwerking zijn vrijgekomen, die van 1994 tot 2002 als MOX gebruikt zouden worden, door 
elk jaar 16 elementen met 35 kg plutonium te laden. In die 8 jaar (niet 9, zoals in het rapport abusievelijk 
wordt gedaan) zou dan 8 x 16 x 0, 035 = 4, 48 ton plutonium in MOX worden gebruikt. Blijkbaar gaat er 
ongeveer 120 kg plutonium verloren en dit is 2,6% van 4,6 ton. 

8 In het verleden heeft er nogal wat spanning bestaan tussen het IAEA en Euratom dat vond dat het 
de splijtstofbewaking 'zelf wel afkon' (dit komt er op neer dat men de eigen splijtstof controleert). Mede 
op budgettaire gronden is het IAEA gedeeltelijk overstag gegaan en is er nu min of meer sprake van een 
'gemengde' (geen dubbele) controle, hetgeen niet wegneemt dat conform het NPV het IAEA in formele zin 
het enige internationaal aanvaarde controle-orgaan is. Euratom is immers vooral een Brit<>/Frans/Duitse 
club. Wanneer men een dergelijke constructie voor zou stellen in het Midden-Oosten (geen IAEA-controles, 
maar een eigen orgaan) zouden de West-Europese staten daar onmiddellijk bezwaar tegen maken- het zou 
nooit toegestaan worden- terwijl Euratom in feite precies datgene doet. 
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Euratom. De materiële safeguards worden nader besproken in de volgende sectie. Safeguards 
in kernwapenstaten zijn vrijwillig, in niet-kernwapenstaten die het N PV ondertekend hebben 
zijn zij verplicht. Het doel van de safeguards is het tijdig detecteren van het 'verdwijnen' van 
materiaal dat toegepast kan worden voor niet-vreedzame doeleinden. Er kan dus alleen maar 
horizontale proliferatie mee voorkomen worden. Dit discriminatoire karakter is kenmerkend 
voor het delicate compromis tussen wel- en niet-kernwapenstaten dat het NPV is. 

Omdat Frankrijk een kernwapenstaat is, zijn de safeguards vrijwillig en beperkt tot die de
len van de vestiging waar enkel en alleen buitenlands materiaal opgeslagen is. Daar Frankrijk 
conform het NPV formeel het recht heeft om eigen materiaal (plutonium) aan de civiele stroom 
te onttrekken, zijn alle 'gevoelige' delen vrij van safeguards. In casu betekent dit dat alleen de 
opslagruimten voor verbruikte splijtstof uit het buitenland onder controle van het IAEA staan 
en juist hier is de kans op ontvreemding toch al nihil. Zelfs de twee bunkers voor plutonium
opslag zijn niet gewaarborgd, omdat er geen formele scheiding bestaat tussen de bunker voor 
UP2 (Frankrijk) en UP3 (buitenland). Het plutonium krijgt wel een label, net als de verbruikte 
splijtstof9. De Fransen schromen niet om hun recht op het voeren van een 'dual purpose' beleid 
in de praktijk te brengen. Dat geldt ook voor de commerciële opwerkingsfabrieken. De UP2-
fabriek is bijvoorbeeld - om redenen van economie- gebruikt om splijtstof uit de kweekreactor 
Phénix op te werken, terwijl er in Zuid-Frankrijk ook een (militaire) UPl-fabriek is10 • Als de 
baselaadcontracten straks afgewerkt zijn, is er niets dat Frankrijk ervan weerhoudt om als het 
nodig is ook de UP3-fabriek (tijdelijk) te 'militariseren', ofschoon de behoefte aan plutonium 
op het moment waarschijnlijk nihil is. Het lijdt in elk geval geen twijfel dat het Franse streven 
naar opwerking mede_gesteund is door de militaire tak van het CEA (waar ook de helft van het 
budget heengaat) en dat het civiele en het militaire circuit in de Franse nucleaire industrie niet 
gescheiden zijn, maar eerder innig verstrengeld11 . 

De praktijk in de UP-fabrieken is overigens dat er aan de ingang en aan de uitgang wel over
eenkomstige hoeveelheden splijtstof respectievelijk plutonium worden afgemeten, maar in het 
algemeen hoeft een klant niet het 'eigen' plutonium te krijgen. In wezen wordt er dus gewoon 
opgewerkt en achteraf worden de hoeveelheden plutonium, uranium en kernsplijtingsafval ver
deeld over de klanten. Nauwkeurige metingen kunnen pas verricht worden als de splijtstofhulzen 
stukgezaagd zijn en de splijtstof in zuur is opgelost (aan het einde van de head-end van de fa
briek). Het IAEA kan daarom slechts tot grove kwantificaties komen en is verder aangewezen 
op de materiaalboekhouding die Cogéma hen toestuurt. Doordat Cogéma 'op papier' bijhoudt 
wat de massa en isotopische samenstelling van het plutonium is, zal een klant niet tekort gedaan 

9Bronnen: WISE-Paris, Nuclear Fuel, NPV. 
10Bron: WISE-Paris, Dutch plutonium and the French nuclear weapons program, 1996. 
11 De Duitse Prof. D. von Ehrenstein stelt in zijn artikel 'Zur Plutonium-Problematik' zelfs dat de nucle

aire industrie en de opwerkings-en kweektechnologie in het bijzonder zich zonder de continue belangstelling 
van militaire kant nooit zo sterk had kunnen ontwikkelen en dat feiten als de wapendeugdelijkheid van 
'reactor grade' plutonium zoveel mogelijk uit de openbaarheid moesten blijven. Dit artikel vindt men in 
'Das Ende des Atomzeitalters? Eine sächlich-kritische Dokumentation', onder redactie van A. Hermann 
en R. Schumacher verschenen in 1987 als bijdrage aan de Duitse versie van onze BMD. 
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worden, maar de oorsprong van het aan die klant toegekende plutonium is onbekend. Op deze 
wijze kan er civiel plutonium uit het buitenland in de Franse militaire stroom geraken en vice 
versa. Ook het ruilen van plutonium tussen klanten (bijvoorbeeld om logistieke redenen) wordt 
als 'common practice' gezien12 . 

Wat betreft hergebruik van opgewerkt plutonium, is met name de kweekreactor zeer proli
feratiegevoelig. Zo'n reactor werkt als een plutonium-wasmachine (zoals NERSA, de eigenaar 
van Superphénix het noemde), hetgeen betekent dat er met gebruik van opgewerkt plutonium 
een splijtingsproces gaande wordt gehouden en dat de neutronen die daarbij vrijkomen gebruikt 
worden om in de kweekmantel van natuurlijk of verarmd uranium U-238 om te zetten in Pu-239 
{kweken). Een snelle kweekreactor gebruikt geen moderator, dat wil zeggen dat de neutronen 
niet afgeremd worden. De werkzame doorsneden voor splijtingsprocessen zijn daardoor laag, 
zodat de neutronenflux hoog moet zijn. Op deze wijze wordt 'matig' plutonium verspleten en 
krijgt men in de kweekmantel plutonium van zeer goede kwaliteit terug (zo'n 97% Pu-239, 
afhankelijk van de opbrand). Vanwege de hoge snelheid van de neutronen is in de kweekmantel 
de kans op transmutatie van Pu-239 naar Pu-240 (en verder) zeer klein ten opzichte van de 
kans om één van de vele U-238 atomen om te zetten in Pu-239, omdat het uitgangsmateriaal 
U-238 is. Een snelle kweker is daardoor ideaal om bommateriaal te produceren. De Franse 
kweekreactoren bezitten aparte kweekmantels, waardoor het geprefereerde plutonium apart op
gewerkt kan worden. Frankrijk heeft toegegeven dat de snelle kweekreactor mede aantrekkelijk 
was met het oog op militaire toepassingen. Ook van de grote kweekreactor Superphénix werd 
in dit opzicht veel verwacht13

. Ook de Nederlandse SEP heeft een klein aandeel in NERSA. 

Met het mislukken van Superphénix zijn de vooruitzichten voor de commerciële toepassing 
van de snelle kweekreactor somberder dan ooit. Het is te verwachten dat er in de toekomst 
Franse voorstellen komen om plutonium 'op te branden' in Superphénix. Nadat de kweekcen-

12Dit wordt bijvoorbeeld in Nuclear Fuel van 21 juni 1993 (p.5) nog eens duidelijk gemaakt door woord
voerders van de Duitse nucleaire industrie: Het onderling wisselen van partijen plutonium - in die zin 
dat er opgewerkt plutonium van klant A die het (nog) niet kan gebruiken geruild wordt voor een nog op 
te werken partij van klant B die wel in staat is om het bijvoorbeeld als MOX te gebruiken - wordt een 
'established business practice (that) is dorre all the time' genoemd. 

13Dat kan men afleiden door de sluitingsdata van de oude Franse militaire (gasgekoelde) grafietreactoren 
(weinig verschillend van de Britse Magnox). Verder zijn er artikelen van deze strekking verschenen: In 
'Quelques vérités sur les surgénérateurs' van M. Genestout en Y. Lenoir', verschenen in het oktobernum
mer van Science et Vie in 1982 en in de Gazette Nucléaire 46-47 (p.27-30) wordt voorgerekend dat het 
toenmalige Franse kernwapenprogramma alleen volbracht kon worden met hulp van Superphénix en in 
Energies, het officiële blad van het staatsenergiebedrijf EdF werd dit verhaal bevestigd ('Le choix fera Ie 
destin', door L. Lammers, Energies, 23 april 1982). Bronnen overgenomen uit: Willem de Ruiter (red.), 
Proliferatie en Nederland, Werkgroep Natuurkunde en Samenleving, Technische Hogeschool Eindhoven, 
1983. In het artikel 'Kweken voor Kernbom', door Herman Verhagen (gepubliceerd door Milieudefensie in 
november 1985) staat verder te lezen dat EdF eigenlijk nog niet veel heil zag in Superphénix, maar dat 
'de behoefte aan kweekreactoren in Frankrijk op het hoogste niveau van de Staat bepaald werd en dat de 
ideeën van de leiders hierover niet noodzakelijk door EdF gedeeld werden'. Verder is het veelzeggend dat 
NERSA, het consortium dat de eigenaar van Superphénix is, in een brochure de reactor beschreef als een 
'wasmachine voor plutonium'. 
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trale vanaf 1992 stillag door problemen met de natriumkoeling, werd in 1994 de vergunning 
alleen verlengd onder voorwaarde dat de centrale onder de status van een researchreactor (van 
1200 MW!) gemodificeerd zou worden tot plutoniumburner14 . Ook hierbij zal echter nooit al 
het RepPu kunnen versplijten, waarschijnlijk wel veel (bij snelle neutronen is elk isotoop splijt
baar, zij het met een kleine werkzame doorsnede). De technische haalbaarheid hiervan is echter 
nog twijfelachtig, aleen al vanwege de natriumkoeling, en het zal zeker leiden tot hoge kosten. 
Bovendien zal het resterende afval van een zeer ongunstige kwaliteit zijn (zeer hoge opbrand, 
veel overgebleven transuranen). Deze speculatieve optie voor het verwerken van afval is op het 
moment nog een grote gok. Niettemin zal het ECN deel gaan nemen in het onderzoeksproject 
CAPRA15 , dat moet leiden tot een nieuwe toepassing voor Superphénix, die misschien wel de 
technologische miskleun van de eeuw genoemd kan worden. 

Mede doordat MOX maar een slechte mogelijkheid tot hergebruik van plutonium biedt, wor
den de huidige plutoniumoverschotten toch voornamelijk gezien als problematisch afval. Het 
maken van MOX vergroot het proliferatiegevaar: Er moet plutonium getransporteerd worden 
en dit moet in een procesinstallatie verwerkt worden. Tijdens de verwerking zal er net als bij 
de opwerking altijd een hoeveelheid 'material unaccounted for' zijn. Ook zijn MOX-elementen 
minder toegankelijk voor visuele inspecties, omdat ze warmte genereren en derhalve ook al 
vóór gebruik in de reactor onder water bewaard moeten worden. Als de proliferatiedreiging die 
uitgaat van het huidige plutoniumoverschot het argument is om toch maar MOX te gebruiken, 
is dat begrijpelijk, maar alleen te billijken als de verdere opwerking wordt stopgezet. Anders 
schept het gebruik van MOX een precedent voor continuëring en misschien wel intensivering van 
de opwerkingsaktivitelten. Het probleem wordt dan alleen maar vergroot en de afhankelijkheid 
van de opwerkingsindustrie die de kerncentrales ondervinden blijft dan onaangetast. Bovendien 
zijn er ook andere mogelijkheden om plutonium 'veilig' te immobiliseren, bijvoorbeeld door ver
glazing met het kernsplijtingsafval. Zolang de concentraties ruim beneden de kritikaliteitsgrens 
blijft, zien wij hier weinig technische moeilijkheden. Misschien ligt het probleem wel meer op 
een emotioneel vlak: Met MOX is er nog sprake van enige benutting van het opgewerkte plu
tonium, terwUI vitrificatie gelijk staat aan het toegeven dat het opgewerkte plutonium als afval 
behandeld moet worden en aan het afscheid van een toekomstdroom waarin kernenergie als on
uitputtelijke energiebron wordt gezien16 . Dit betekent ook dat vanaf dat moment de opwerking 
louter als een omslachtige en dure afvalverwerkingsmethode moet worden beschouwd, waar een 
goedkoper en veel meer proliferatiebestendig alternatief voor te vinden is in de methode van 
directe opslag. 

Misschien ten overvloede wordt nog eens gememoreerd dat alle safeguards bestemd zijn om 
horizontale proliferatie te voorkomen. In de volgende sectie worden de materiële safeguards 

14Bronnen: Een veelheid aan (opeenvolgende) artikelen bijvoorbeeld in Nuclear Fuel en ATOM, het blad 
van de (UK)AEA. 

15CAPRA betekent: Consommer Accrué de Plutonium dans les Réacteurs RApides. Bron: Energie- en 
Milieuspectrum, maart 1996. 

16In sommige kringen wordt nu de thoriumcyclus, die feitelijk nog geheel theoretisch is, 'de toekomst' 
genoemd. Ook hierbij staat de opwerking (van thorium en gekweekt uranium-233) centraal. 
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besproken, met name de materiaalbalansen op grond waarvan de hoeveelheid 'material unac
counted for' (MUF) getoetst wordt op haar waarschijnlijkheid. Verticale proliferatie met gebruik 
van civiele middelen kan alleen verhinderd worden door vrijwillige acceptatie van volledige safe
guards. Een kernwapenstaat kan dus in ieder geval zelf het goede voorbeeld geven door civiele 
en militaire installaties fysiek en strikt te scheiden, zodat men zeker weet dat er geen buiten
lands materiaal voor het eigen militaire programma wordt gebruikt. Frankrijk heeft tot nog toe 
juist het tegenovergestelde gedaan, hetgeen volkomen toegestaan is dankzij het discriminatoire 
karakter van het NPV. Niet-kernwapenstaten die het NPV niet wilden ondertekenen hebben 
hieraan terecht een sterk argument kunnen ontlenen en het is nog altijd een groot twistpunt. 
Overigens staat ook elke uitbreiding van het kernwapenarsenaal van een gevestigde kernwapen
staat op gespannen voet met artikel VI van het NPV, waarin de kernwapenstaten 'beloven' te 
streven naar een totale kernontwapening. 

D.3 Materiaalbalans en MUF 

Ook al staat de UP3-fabriek in La Hague eigenlijk helemaal niet onder safeguards, het is niette
min een illustratief voorbeeld om het balansmodel van het IAEA aan te toetsen. We beperken 
ons hierbij tot plutonium. 

De materiaalbalans in een groteopwerkings-of MOX-fabriek wordt bepaald door de inkomende 
en uitgaande hoeveelheden te meten over een zekere periode, doorgaans een jaar. Aan het 
begin en het einde van een jaar wordt er inventaris opgemaakt van de zogenoemde 'Material 
Balancing Areas' (MBA's), zoals de back-end van de opwerkingsinstallatie. Daarnaast wordt 
de 'lopende' (boekhoudkundige) balans van in- en output bijgehouden. In figuur D.2 zijn de 
drie MBA's van een opwerkingsinstallatie schematisch weergegeven17 . In de back-end vindt de 
eigenlijke extractie van uranium en plutonium plaats. Het verschil tussen de 'lopende balans' en 
de jaarlijkse inventarisaties wordt de MUF (Material Unaccounted For) genoemd. Zolang deze 
veroorzaakt wordt door onverwachte extra procesverliezen of meetfouten (mits te verklaren) 
is er niets aan de hand. Een onverklaarbare positieve MUF kan duiden op een defect in de 
installatie of in de meetapparatuur of op clandestiene ontvreemding van materiaal. We kunnen 
de MUF formuleren als: 

M N 

MUF = BI - EI + alle input- alle output = BI - EI + L INi - L UITj 
i=l j=l 

Hierin zijn de hoeveelheden in kg of in SQ (Significant Quantity; 1 SQ = 8 kg). BI en El (begin
en eindinventaris) stellen de hoeveelheid materie voor die zich aan het begin en het einde van de 
balansperiode in de MBA bevindt. De sommatie over M metingen ontstaat doordat steeds de 
ingaande plutoniummassa INi wordt bepaald. Het getal i wordt bij elke partij in zuur opgeloste 

17Deze figuur (alsmede een deel van de algemene informatie) is ontleend aan het artikel 'Nationale und 
internationale Kernmaterialüberwachung in wiederc.ufarbeitungsanlagen' uit de brochure 'Wie sicher ist 
die Entsorgung?' van het Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1989, p.l9-23. 
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splijtstof met 1 verhoogd. M correspondeert dus ook met het aantal partijen (discrete hoeveel
heden) verbruikte splijtstof dat de installatie in gaat. Analoog worden de containers die aan 
het einde van de back-end gevuld worden met plutoniumoxide beschreven door een sommatie 
over N metingen (N containers). De getallen M en N zullen niet gelijk zijn. Door meetfouten 
zal de MUF nooit exact nul zijn. 

Niet zelden wordt de MUF geassociëerd of zelfs verward met de procesverliezen. Het zal nu ech
ter duidelijk zijn dat procesverliezen en MUF eigenlijk weinig met elkaar te maken hebben. De 
verliezen zijn juist wèl 'accounted for', want ze volgen uit analyse van de restprodukten (KSA en 
afval) en/of analyse van de plutoniuminhoud van de splijtstof voor en na de back-end. De enige 
uitzondering hierop zijn onverwachte procesverliezen door een lekkage of een ander falen van de 
installatie, hetgeen opgemerkt zal worden als MUF. Procesverliezen spelen alleen een rol indien 
er sprake is van onverwachte verliezen die te achterhalen zijn en die een positieve MUF verklaren. 

Het IAEA beschouwt 1 SQ (8 kg) als een hoeveelheid waarvan het verdwijnen binnen een 
maand gedecteerd zou moeten worden, omdat de conversietijd die nodig is om een kernwapen 
te maken van een ontvreemde hoeveelheid plutonium volgens het IAEA minstens vier weken 
bedraagt. Waar die 8 kg precies op berust, is onduidelijk. Als het IAEA deze hoeveelheid 
beschouwd als de minimale massa om een nucleair explosief te kunnen maken, zijn er de nodige 
studies die aangeven dat dit een overschatting is (zie ook sectie D.4). Dat het plutonium in 
oxidevorm voorkomt, is nauwelijks een obstakel. Het reduceren van plutoniumoxide naar me
tallisch plutonium is al mogelijk op een tijdschaal van dagen en zeker in een balansperiode van 
een jaar. Overigens kan Pu02 ook direct als bommateriaal worden gebruikt, zij het dat dan de 
massa iets groter moét zijn (sectie D.4). De tijdige detectie van een significante hoeveelheid 
verdwenen materiaal is in deze grote installaties niet meer dan een papieren doelstelling van het 
IAEA die in de praktijk in grote procesinstallaties niet haalbaar is. 

Omdat het met een jaarlijkse balans voor een proces waarbij voortdurend materie wordt doorge
voerd onmogelijk is om elke kilogram plutonium te detecteren, heeft het IAEA een statistische 
toets ingevoerd: Door een opeenstapeling van meetfouten verwacht men een spreiding in de 
MUF, die gekarakteriseerd wordt door een standaarddeviatie. De MUF wordt beschouwd als 
normaal verdeeld rond de verwachtingswaarde van nul. Bij het opmaken van de materiaalbalans 
resulteert er een zekere MUF, in dit voorbeeld een positieve, waarop dezelfde Gauss-statistiek 
van toepassing is. Er moeten dus twee Gausskrommen met elkaar vergeleken worden, één 
(hypotetische) die rond de meetuitkomst ligt en één die rond de verwachtingswaarde van nul 
ligt (zie figuur D.3). Het gaat hierbij om de mate van overlap en om een zinvol statistisch 
beslissingscriterium te hebben, moeten deze verdelingsfunkties ergens 'afgekapt' worden. Dat 
wil zeggen dat er een betrouwbaarheidsinterval gedefiniëerd moet worden, waarvan de grootte 
uitdrukt hoe zeker wil men zijn alvorens een conclusie te trekken. De toets heeft dus drie para
meters die gekozen worden: Ten eerste de spreiding in de MUF die toelaatbaar- of haalbaar
wordt geacht; de standaarddeviatie. Ten tweede een betrouwbaarheidsinterval voor de gemeten 
waarde om onderscheid aan te brengen tussen uitkomsten die nog als normaal verdeeld be
schouwd worden en welke 'te ver van het midden (het gemiddelde van de verdeling) liggen om 
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Figuur D.3: Het statistische model van het IAEA: De verwachtingswaarde van de MUF is 
nul en gegeven de standaarddeviatie van de Gaussverdeling kan er pas een detectiewaar
schijnlijkheid van 95% en een significantieniveau van 5% (vals alarm) gerealiseerd worden 
voor een vastgestelde MUF die in absolute waarde groter dan 3,3 standaarddeviaties is. In 
dit plaatje is dit weergegeven voor de limietwaarde bij een positieve MUF. Als de vastge
stelde MUF groter is, wordt er alarm geslagen. 
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nog redelijk waarschijnlijk te zijn'; het oppervlak onder de kromme dat begrensd wordt door dit 
interval is de detectiewaarschijnlijkheid. Tot slot moet er een betrouwbaarheidscriterium voor 
de verwachtingswaarde gekozen worden; het oppervlak dat hierdoor begrensd wordt betekent 
100% minus een zekere kans op vals alarm en het restoppervlakje komt overeen met vals alarm. 
De beslissingslimiet is dus afhankelijk van deze drie vrijheidsgraden. 

Er wordt uitgegaan van een standaarddeviatie in de MUF (uMuF) van 1% van de inkomende 
hoeveelheid als acceptabele standaard. Er moet 95% zekerheid zijn dat de vastgestelde MUF 
(die een bepaalde onzekerheid heeft) het toegestane maximum overschrijdt, voor er voldoende 
reden is om te spreken van een anomalie. Daarnaast hanteert men een kans op vals alarm die 
niet groter dan 5% mag zijn18 . Te vaak vals alarm zou de toch al bekritiseerde safeguards 
nog meer onder druk zetten. Bovendien maakt het IAEA er geen geheim van dat er de no
dige budgettaire problemen zijn en het instellen van een onderzoek kost uiteraard geld. Een 
waarschijnlijkheid van 95% komt overeen met een oppervlak van 0,95 onder een Gausskromme 
die (aa•• één zijde van het midden) afgekapt wordt bij 1,645xuMuF· In geval van een positieve 
MUF moet dan de verwachtingscurve afgekapt worden bij +1,645xuMuF en de Gausskromme 
rond de eigenlijke vastgestelde MUF bij MUF-1,645xuMuF· In het limietgeval vallen beide 
oppervlakken net niet meer over elkaar (nog net aansluiting), zodat de maximaal toegestane 
MUF 2x1,645xuMuF=3,29xuMuF bedraagt. In het geval van de UP-fabrieken in La Hague 
(800 ton splijtstof per jaar) is de ingaande hoeveelheid plutonium ongeveer 8000 kg of 1000 
SQ's. Een 'verdwenen' hoeveelheid van 33 SQ's (264 kg) wordt derhalve nog als acceptabel 
beschouwd! Dit is afgebeeld in figuur D.3. Hoe groter de inkomende hoeveelheid, hoe gro
ter de getolereerde afwijking in absolute zin noodgedwongen moet zijn. Door vaker inspecties 
te verrichten, kan de- standaarddeviatie verkleind worden (Gausskromme meer gepiekt) maar 
hierdoor zal men een grotere kans op vals alarm moeten tolereren - er zal immers vaker een 
anomalie geregistreerd worden. De beslissingslimiet wordt dan verkleind, hetgeen betekent dat 
de maximale MUF die nog als 'normaal' wordt beschouwd kleiner wordt. Uiteindelijk zijn de 
beperkingen van de safeguards financiëel van aard. 

Overigens is het nog maar de vraag met welke onnauwkeurigheid de jaarlijkse inventarisatie 
van wat zich in de 'balance area' bevindt, is behept. Verder is het niet duidelijk welke middelen 
men heeft om de in- en uitgaande stroom gedurende de balansperiode te controleren. Het 
gesepareerde plutonium zal in oxidevorm reeds gewogen (meetonnauwkeurigheid in La Hague 
±0,1 %), geanalyseerd (±0,01 %) en in containers opgeslagen zijn19

. Het zal duidelijk zijn dat 
men geen 8 ton plutonium kan laten liggen tot het einde van de balansperiode, alleen al in 
verband met kritikaliteit. Het controleren van deze hoeveelheid zal dan ook in delen moeten 
(met meetfouten). Als er bij de controle gebruik wordt gemaakt van de eerder vastgestelde 
massa's per container, is het enkel nog een visuele controle te noemen (kijken of fysiek aanwezig 

18Bron: Peter Bossew e.a, 35 Years promotion of nuclear energy: The International Atomie Energy 
Agency (IAEA)- A cri ti cal documentation of the agency's policy, Gruppe Ökologie/ AAI/Ökologie Institut, 
Wenen/Hannover, 1993. Dit werk is tevens een belangrijke bron voor een aantal algemeenheden in deze 
sectie, naast artikelen van onder meer het SIPRI 

19Cijfers uit de opwerkingscontracten van Cogéma. 
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is wat op papier staat). De materiële inspectie van de 'lopende balans' is dan niets meer dan 
het natellen van een aantal containers ('item counting') en het nemen van samples. 

D.4 Een splijtingsbom van reactorplutonium 

In deze sectie wordt nagegaan wat de kritische massa (bij normale druk) van 'reactor grade' 
plutonium is en hoe goed of slecht dit is als nucleair explosief. Ten behoeve van de coherentie 
met de rest van deze studie wordt er zoveel mogelijk zelf berekend met gebruik van de plutoni
umkarakteristieken uit appendix 8 en de hoop is dat dit tevens het inzicht vergroot. We gaan 
uit van een thermisch splijtbaar deel van 65% (51% Pu-239 en 14% Pu-241), overeenkomstig 
met het plutonium uit Borssele (gemiddelde splijtstofopbrand ca. 33 MWd/kg). De overige 
isotopen (35%) zijn naar rato opgedeeld zoals zij voorkomen in plutonium dat voor ca. 70% 
uit Pu-239 en 241 bestaat (in de meeste literatuur wordt zo'n 70% genomen, hetgeen wat aan 
de optimistische kant is). Een nucleair explosief moet zo lang mogelijk ee!l divergente ketting
reactie in stand houden. De energie die daarbij vrijkomt neemt exponentiëel toe met de tijd 
totdat het explosief uit elkaar springt en de massa (dichtheid) niet meer kritisch is. 

Alle plutoniumisotopen zijn splijtbaar door de snelle neutronen die bij zo'n splijting vrijko
men. Belanghebbenden willen nog wel eens suggereren dat in een kernwapen alleen Pu-239 en 
241 'nuttig' zijn, net _als in een thermische reactor, waarin de neutronen afgeremd worden 20

. 

Dit is beslist niet het geval en het is niet lovenswaardig dat dergelijke semantische trucs worden 
toegepast om publiek en politiek te misleiden en het echte debat, dat niet technisch maar poli
tiek van aard is, te kunnen ontlopen. Het gaat per slot van rekening over de meest vernietigende 
categorie wapens die ons mondiale wapenarsenaal rijk is. 

De even isotopen Pu-240 en 242 zijn niet zo zeer minder gewild door het iets mindere splij
tingspotentiëel, maar doordat zij een significante spontane splijting vertonen waardoor de bom 
'te vroeg' kan afgaan. Pu-238 doet dit ook, maar de reactiviteit is ongeveer gelijk aan die van 
Pu-239 en 241. Door het fenomeen van spontane splijting is de kans op de maximaal haalbare 
explosieve kracht kleiner is bij gebruik van 'reactor grade' plutonium dan bij '(super) weapon 
grade' plutonium. Zelfs Pu-239 vertoont een zeer kleine spontane splijting. Alleen Pu-241 doet 
dit helemaal niet, maar dit isotoop is weer behept met radioactief verval. Het Am-241 dat 
hierbij ontstaat zal ook kunnen splijten, maar wellicht wat minder goed. In tabel I staan de 
gebruikte en berekende gegevens21

. 

20Diverse exploitanten van kerncentrales, het Kernforschungszentrum in Karlsruhe, het Uranium Insti
tute, e.a. Het IAEA heeft in de loop der jaren een draai gemaakt van overwegende bagatellisatie naar 
serieuze verontrusting, hetgeen veelzeggend is voor de omvang van de (potentiële) problematiek. 

21 Bronnen (onder meer): Marshall, Küppers, De Ruiter, Bossew, SIPRI. 
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Pu-isotoop %in SWG %in WG %in RG V a1 [barn] '7239 Vaf [n/gs] 
Pu-238 2 3 2,5 1,1 3440 
Pu-239 96 91 51 3,1 1,9 1 0,03 
Pu-240 3 6 28 3,4 0,4 0,6 1600 
Pu-241 1 2 14 3,2 2,6 1,1 0 
Pu-242 1 5 3,3 0,3 0,6 1670 
SWG-Pu 3,11 1,0 48 
WG-Pu 3,12 1,0 113 
RG-P u 3,21 0,9 600 

Tabel I: Relevante parameters voor de bepaling van de kritische massa en de 
bomkwaliteit. 

De in de tabel gebruikte symbolen betekenen het volgende: (S)WG = (Super) Weapon Grade, 
RG = Reactor Grade, v = gemiddelde neutronenopbrengst per splijting, a 1 = werkzame door
snede voor splijting door snelle neutronen (ca. 2 Me V), 17239 = maat voor de reactiviteit, 
genormeerd op die van Pu-239 ('7 =·1)22 , V 8 J =spontane splijtingssnelheid (aantal neutronen 
per gram per seconde). 

Ten eerste blijkt uit tabel I nog eens duidelijk dat alle plutoniumisotopen 238-242 splijtbaar zijn 
door snelle neutronen, inclusief de even isotopen. Pu-240 en 242 zijn slechts minder reactief. 
Dit in tegenstelling tot de splijtingskansen bij thermische neutronen, die voor de even isotopen 
zeer klein zijn. De reactiviteit van het RG-Pu is niet veel lager dan die van zuiver Pu-239 en 
we kunnen daarom dtrect voorspellen dat de kritische massa's ook niet veel zullen verschillen. 
Op basis van studies van (publieke) gegevens, is onder meer de volgende uitdrukking afgeleid 
voor de kritische massa zonder reflector23: 

Mk = 39.000 [kg] 
p2 x aj x ln 3 

( v) 

De gemiddelde atoommassa van RG-Pu is 239,7 en de dichtheid van Pu-239 is 19,8 gfcm3
. 

Hieruit volgt dat de dichtheid (p) van RG-Pu 19,9 gfcm3 is. De werkzame doorsnede van het 
RG-Pu vindt men door het gewogen gemiddelde van de verschillende isotopen te nemen. Deze 
is 1,51 barn. Invullen van de gegevens leidt tot een kritische massa van reactorplutonium van 
18,0 kg. 

Met behulp van een goede reflector {bijvoorbeeld 15 cm natuurlijk uranium), kan de kritische 
massa van Pu-239 verkleind worden van 10 tot 4,4 kg24

. De invloed van de isotopensamenstel
ling op het versterkende effect van de reflectie kunnen we afschatten met de v's. Dit leidt tot 

22Per definitie is IJ= v x 
01

"-io., waarin Uc de werkzame doorsnede voor neutronenvangst (transmutatie) 
is. De reactiviteit is dus gelijk aan het aantal neutronen bij splijting vermenigvuldigd met de kans op 
splijting. 

23Bron: Willem de Ruiter en Bart van der Sijde, De nucleaire erfenis, p.160-170, tevens belangrijkste 
bron voor de fysisch-technische informatie. 

24SIPRI, Kernforschungszentrum Karlsruhe, e.a. 
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een kritische massa (bij normale druk) voor RG-Pu van: 

ln(3, 1) 
( )

3 

Mk = 18,0 x 0,44 x ln(
3

, 21 ) = 7,2 kg. 

Dit komt overeen met figuur D.4 25 , waarin de kritische massa van Pu als funktie van het per
centage Pu-239 en 241 (de vermeende 'splijtstof') is uitgezet. Aannemend dat de reactiviteit 
van deze isotopen ongeveer gelijk is, kunnen we bij 65% inderdaad zo'n 7 kg aflezen. Merk 
verder op dat de zogenaamd niet-splijtbare isotopen (m.n. Pu-240) zelfs in zuivere vorm nog 
maar een kritische massa hebben van bijna 20 kg, nauwelijks groter dan de kritische massa van 
zuiver U-235. 

De kritische massa (feitelijk de dichtheid) is verder nog te verkleinen door compressie. Omdat 
men bij het gebruik van plutonium is aangewezen op implosiemethoden, wordt dit altijd toe
gepast. Door middel van zogenaamde implosielenzen van conventionele explosieven wordt een 
sub-kritische massa samengeperst tot een overkritische dichtheid. Dit moet zo snel mogelijk 
gebeuren (sneller dan een microseconde). Bij RG-Pu is deze compressiesnelheid nog belangrijker 
vanwege de grotere spontane splijting. We mogen verwachten dat op dit punt de techniek sterk 
verbeterd zal zijn sinds 1945. Het verband tussen de compressiefactor en de kritische massa 
(dichtheid) is kwadratisch: Als de compressie verdubbeld wordt, wordt de benodigde plutoni
ummassa viermaal zo klein 26 . Men schat dat moderne kernkoppen zo'n 2 tot 4 kg plutonium 
bevatten27, zodat een kernmacht of een land met dezelfde technische mogelijkheden genoeg 
zou kunnen hebben aan circa 5 kg reactorplutonium, ongeveer het volume van een balletje met 
een diameter van 8 cm. Bij gebruik van Pu02 moet de kritische massa van 7,2 kg met ongeveer 
een factor 1,5 vermenigvuldigd worden28 en wordt dus zo'n 11 kg. 

Verder kunnen we uit tabel I concluderen dat de spontane splijting in RG-Pu minder dan 
een factor 6 verschilt van WG-Pu. Als de plutoniummassa (over)kritisch is, kan het spontaan 
splijten van een atoom de kettingreactie te vroeg 'triggeren' (niet-spontaan wil zeggen dat er 
een neutronenbron nodig is om een kettingreactie op gang te krijgen). Hierdoor kan een pluto
niumbom al 'afgaan' voordat de plutoniummassa voldoende is samengeperst om de gewenste 
explosiekracht te krijgen. Omdat dit een kwestie van waarschijnlijkheden (kansrekening) is, kan 
men niet zomaar zeggen dat de opbrengst van zo'n bom een zesde is van een even zware bom 

250nder meer gereproduceerd in 'De nucleaire erfenis' en publicaties van het SIPRI. Geta\swaarden 
vindt men bijvoorbeeld in Dietrich Schroeer's 'Science, technologie and the nuclear arms race', 1984. 

26Uit: W. Scherer, Physikalische Grundlagen und Geschichte des Baus den ersten Nuklearwaffen, ver
schenen in 'Technik und Rüstung, Vorträge des Seminars Physikalische Aspekte Rüstungstechnologischer 
Entwicklungen', Fachbereich Physik der Philipps-Universität Mar burg, 1983. Overigens is dit verband 
eenvoudig afleidbaar uit de definitie van de massadichtheid. 

27En dit moet meer zijn dan de effectieve kritische massa die door compressie bereikt wordt, omdat alleen 
de overkritische massa kan versplijten. Immers als de massa niet kritisch meer is, zal de kettingreactie 
uitsterven. Hoe groter de overkritikaliteit is (of: hoe sneller dat bereikt kan worden), hoe groter de 
explosieve opbrengst zal zijn. Deze schatting wordt onder meer gehanteerd door het SIPRI. 

28De Ruiter, e.a. De factor is een benedengrens en hangt onder meer af van het type en de integriteit 
van het rooster waarin de Pu- en 0-atomen gerangschikt zijn. 
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Figuur D.4: Kritische plutoniummassa als funktie van het percentage Pu-239 en 241 (re
produktie). Pu-239 en 241 worden weer als uitwisselbaar beschouwd. 
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van WG-Pu. De bom zal altijd wel exploderen, maar de (verwachtingswaarde van de) energie 
die hierbij vrijkomt, wordt bepaald door de compressieslielheid. 

Ten opzichte van (S)WG-Pu zal de splijting van RG-Pu echter wat sneller verlopen door de 
grotere neutronenopbrengst per splijting. Zo dringt zich de vraag op of dit de minder goede 
eigenschappen van RG-Pu merkbaar kan compenseren. We kunnen dit als volgt afschatten 
(een vervelend handicap hierbij is dat het enige vergelijkingsmateriaal stamt uit 1945): De 
bom op Nagasaki bevatte ongeveer 7 kg WG-Pu, waarvan (slechts!) 1200 g verspleten is. De 
opbrengst was ca. 22 kiloton TNT-equivalent, wat betekent dat er ongeveer 3 x 1024 pluto
niumatomen verspleten zijn. Zonder neutronenlek zou dit voor (S)WG-Pu overeenkomen met 
50 splijtingsgeneraties29

• Voor RG-Pu zouden er zo'n 48 generaties nodig zijn. In werkelijkheid 
gaan er uiteraard wel neutronen verloren, maar dat zal voor WG-Pu en RG-Pu nooit veel kunnen 
verschillen. De conclusie is duidelijk dat hier geen significante tijdwinst inzit. 

Hoewel de grotere spontane splijting de kwaliteit (maximaal explosievermogen en de kans 
daarop) van RG-P u verlaagt, is een bereik in de orde van 1 tot 20 kiloton TNT-equivalent 
zeker haalbaar30 . Dit moet reeds mogelijk zijn voor een land dat op hetzelfde niveau zit als 
de Amerikanen ten tijde van het Manhattan Project. Een kernwapenstaat kan in staat geacht 
worden om met gebruik van reactorplutonium een bom te maken die minstens equivalent is met 
de Nagasaki-bom. Zeer waarschijnlijk zullen er tegenwoordig betere implosielenzen en hogere 
compressiesnelheden gerealiseerd kunnen worden dan in 1945 en een land (of groep) met de 
ambitie een bom te maken, zal technologisch beslist meer kunnen dan de VS destijds. 

Het is onduidelijk hoe ver de technologie van laserverrijking (scheiding van isotopen op ba
sis van energieniveaus) gevorderd is. Indien een land dit op een acceptabele wijze toe kan 
passen, kunnen de 'slechtere' isotopen hiermee verwijderd worden. Het gevaar ligt met name 
in de kleinschaligheid (het is haast niet te ontdekken), maar dit is tevens een beperking als 
men op een redelijke schaal wil produceren. De techniek is overigens behoorlijk ingewikkeld en 
vereist nogal wat expertise31 . Het zegt echter veel dat het onderzoek naar laserscheiding begon 
in Los Alamos en ook Frankrijk is aktief op dit terrein. Het is niet onmogelijk dat deze techniek 
reeds toegepast wordt, omdat dit soort militaire projecten uiteraard staatsgeheim zijn en men 
mag verwachten dat aan deze bezigheden een ruim budget wordt toegekend. 

29Bedoeld wordt: 50 maal een splijting die 3,1 nieuwe splijtingen veroorzaakt. Dit geeft namelijk 
(3, 1)50 ~ 4 x 1024 splijtingen. 

3°Ter vergelijking: De bombardementen die in mei 1940 een groot deel van Rotterdam verwoestten, 
waren samen nog geen 0,1 kton TNT. 

31 De Ruiter, e.a. 
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In de VS heeft men wel eens een splijtingsbom van RG-P u succesvol getest32 • Zeer waar
schijnlijk gaat het hier om opgewerkt plutonium uit een licht-waterreactor, vrijwel het enige 
commerciële systeem in de VS. Reeds in 1953 werd door de Britten een test uitgevoerd nabij 
Australië, waarmee men na wilde gaan hoe goed RG-Pu het zou doen; de Totem test. Omdat 
de Britten destijds gebruik maakten van het Magnox-systeem, zal dit overeen moeten komen 
met civiel 'Magnox-plutonium'. Hierover volgt in de volgende sectie een uitvoerig citaat33 • Pas 
in 1955 werd de Magnoxreactor commerciëel ingezet. Uitgaande van de laagste opbrand (rond 
3 MWd/kg), moet men voor de Totem test plutonium gebruikt hebben dat minstens 17% Pu-
240 (en 242) bevat heeft34

. Het plutonium in de splijtstof die in de beginperiode uit Borssele 
kwam, kan hiermee concurreren (Zie appendix B: Ook zo'n 80% Pu-239 en 241). 

Overigens zijn er ook allerlei andere (misschien wat rudimentaire) ontwerpen te bedenken voor 
een nucleair explosief. Er kan bijvoorbeeld een soort combinatie van een uranium- en plu
toniumbom worden gemaakt. Verder is het in principe reeds mogelijk om plutonium uit een 
MOX-element te gebruiken. Men heeft dan een kleine opwerkingsfaciliteit nodig (laboratorium). 
Daarnaast kan het voor terroristische groepen interessant zijn om een soort 'stralingsbom' te 

. maken. Het gaat dan niet om de explosieve kracht, maar om zoveel mogelijk radioactiviteit. 
Hiervoor is een hele kleine hoeveelheid plutonium voldoende; in een waterige oplossing (mode
rator!) kan al een kettingreactie aan de gang gebracht worden met minder dan 1 kg plutonium. 
Men kan zich voorstellen wat voor vreselijke effecten een dergelijk wapen al kan hebben. De 
benodigde technologie is eigenlijk volledig toegankelijk en wordt in vele boeken beschreven. 

D.5 De Totem test 

In publicaties over de toepasbaarheid van 'reactor-grade' plutonium in kernwapens wordt vrijwel 
altijd verwezen naar artikelen van J.C. Mark, vroeger werkzaam in Los Alamos en tegenwoordig 
een 'dissident'. Het Britse voorbeeld is waarschijnlijk minder bekend, maar het is ouder en 
het geeft aan dat de opkomst van het civiele circuit in het Verenigd Koninkrijk halverwege de 
jaren vijftig niet los gezien kan worden van de toen reeds bestaande militaire toepassingen. Het 
gegeven dat er meer radioactiviteit (neutronenstraling!) vrijkwam dan men verwacht had (het 
was de allereerste test met R.G-Pu), geeft aan dat er inderdaad een significante hoeveelheid 
Pu-240 aanwezig moet zijn geweest. Hiervan is immers de gemiddelde neutronenopbrengst per 
splijting het grootst en mogelijk zijn de splijtingsprodukten van de even plutoniumisotopen ook 
gemiddeld wat minder stabiel. De opbrengst was12kton TNT, evenveel als bij de (uranium)bom 
op Hiroshima. Er moet dan ongeveer 700 gram plutonium verspleten zijn. Ter afsluiting van 
deze discussie volgt hier het veelzeggende verhaal (integraal geciteerd)35 . 

32Reeds gepubliceerd door J.C. Mark (oud-medewerker in Los Alamos) in 1971 en daarna in vele andere 
artikelen en studies geciteerd. 

33Bron: The worst accident in the world, een boekje over de ramp in Tsjernobyl, geschreven door een 
team van the Observer, 1986, p.58-59. Het bevat tevens een compact overzicht van het Britse nucleaire 
programma en de praktijk in Windscale (waar ook de militaire reactoren stonden). 

34Marshall, p.17. 
35Bron: Zie noot 33 
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The UK atom bomb programme involved a series of test explosions which were carried 
out in Australia and the smal] colonial islands of the Pacific. They subsequently triggered 
enormous resentment despite attempts to impose military secrecy and suppress the [acts 
that among the 20,000 British servicemen, Australian soldies and pilots, and Aborigines 
on the sites, many were contaminated; and that uncleared plutonium debris was lelt in the 
desert. 

In 1953, Britain exploded a relatively small (12 kiloton) bomb, code-named Totem I, in 
a hastily prepared desert site at Emu. The choice of this site was imposed on the British 
military because their previous island site at Monte Bello had become too contaminated 
for re-use. Totem I had all the elements of rush, secrecy, negligence and over-optimism 
that characterized the atom bomb tests of the period. In this case, the test was carried out 
to discover if plutonium from civil reactors could be used to make atom bombs. Plutonium 
made in ( civil, DP) Magnox reactors is not ideal for bomb making. It is contaminated 
with the isotape plutonium-240 which does not support Iission as well as plutonium-239. 
However, if the Totem test showed that plutonium-240 could be used as a significant 
atom bomb component, it would 'lead to economies in the long run', the British delenee 
minister Earl Alexander was brieled in a very short top secret paper. Bebind the test -
lay the warning of Churchill 's scientific adv is er Lord Cherwell that a British rejection of 
nuclear power would be 'national suicide'. 

The Totem test worked. But it also sent a cigar-shaped cloud drifting 150 kilometres 
north over an Aborigine encampment because the bomb had been exploded in unsuitable 
weather conditions. The Aborigines experienced vomiting and blindness and some were 
exposed to up to 80 rems of radiation from the terrifying 'black mist' that enveloped 
them. In addition, bomher pilots were required to fly through the radioactive cloud to 
carry out measurements for scientists on the ground. Unfortunately, the cloud was much 
'botter' than anticipated and the planes were contaminated and left unusable. Monitoring 
instruments also proved to be inadequate. Same pilots and mechanics were exposed to up 
to 50 rems of radiation which led Air Vice Marshal Daley of the Australian Air Force to 
write angrily to the British government: 'We were firmly told that this was not a hazard. 
Now it appears that there was a hazard.' 

In other episodes during the military programme, servicemen were gathered in the open 
air less than 8 kilometres from a small blast to 'indoctrinate' them, that is to accustom 
them to manoeuvres during an atomie war. Dtbers were placed in tanks closer than 
1,000 metres. Ships were ordered to sail through radioactive clouds, or were doused with 
radioactive dust to see if it could be hosed away. 

No follow-up health studies were ever conduc~ed on contaminated individuals and mili
tary secrecy prevented any analysis of the risks that were taken at a time when radioactive 
hazards were poorly understood. It was only in the 1980s that British and Australian serv
icemen began to assembie data on the cancers, birth delects and cataracts which began 
to affect themselves and their families. Eventually, an Australian delenee minister openly 
accused the British government of having been 'incompetent - if not downright careless'. 
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