
64ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 
Tegenwoordig zijn 145 leden, te we-
ten: 

Aantjes, Aarts, Abma, Albers, Van 
Amelsvoort, B. Bakker, M. Bakker, Bec-
kers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer, Bei-
nema, Van den Bergh, Berkhouwer, 
Beumer, Blaauw, J. J. P. de Boer, 
Boersma, Bolkestein, De Boois, Borg-
man, Braams, Braks, Bremen, Brink-
horst, Van den Broek, Castricum, G. M. 
P. Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, G. 
C. van Dam, M. P. A. van Dam, Dan-
kert, Dees, Deetman, Van Dijk, Dijk-
man. Van Dis, Van der Doef, Dolman, 
Drenth, Duisenberg, Engwirda, Epe-
ma-Brugman, Van Erp, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Geurtsen, Ginjaar-
Maas, De Graaf, Gualthérie van Wee-
zel, Van der Gun, Haas-Berger, De Ha-
mer, Hartmeijer, Van der Hek, Henne-
kam, Hermans, Hermsen, Van Houwe-
lingen, Jacobse, Joekes, Kappeyne 
van de Coppello, Keja, Van Kemenade, 
Klein, Knol, Koekoek, Kolthoff, Kom-
brink, Konings, Korte-van Hemel, De 
Korte, Kosto, Krouwel-Vlam, De 
Kwaadsteniet, Lambers-Hacquebard, 
Langedijk-de Jong, Lansink, Lauxter-
mann, Van Leijenhorst, Van der Lin-
den, Lubbers, Meijer, Mertens, Molle-
man, Mommersteeg, Moor, Van Mui-
den, Müller-van Ast, Nijhof, Nijpels, 
Notenboom, Nypels, Van Ooijen, Pa-
t i jn, Ploeg, Poppe, Portheine, Pronk, 
Rienks, Rietkerk, Roels, Roethof, Van 
Rooijen, Van Rossum, Salomons, Van 
der Sanden, Schaapman, Schaefer, 
Schakel, Scherpenhuizen, Seijben, 
Van der Spek, Spieker, Stemerdink, 
Van der Stoel, Stoffelen, Terlouw, Van 
Thijn, Tolman, Tripels, Den Uyl, Veer-
man, Vellenga, Van de Ven, Verbrugh, 
Verkerk-Terpstra, Vondeling, Voogd, 
De Voogd, Voortman, De Vries, Vrij-
landt-Krijnen, Waalkens, Weijers, 
Wessel-Tuinstra, Wisselink, Wolff, 
Wöltgens, Worrell, Zeevalking en Van 
Zeil, 
en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Pais, Minister van Onderwijs en We-
tenschappen. Van Aardenne, Minister 
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van Economische Zaken, Albeda, Mi-
nister van Sociale Zaken, Nooteboom, 
Staatssecretaris van Financiën en De 
Graaf, Staatssecretaris van Sociale Za-
ken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 

Waltmans, H. A. de Boer en Kleister-
lee, wegens verblijf buitenslands; 

Schaefer, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering; 

Jansen, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen is een brief 
van het lid Duisenberg, waarin hij 
meedeelt met ingang van 28 juni 1978 
te bedanken voor het lidmaatschap 
van deze Kamer. 

Van het bedanken is mededeling ge-
daan aan de Voorzitter van het Cen-
traal Stembureau en aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken. 

Deze brief wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen is een brief 
van de Minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking, ter nadere beantwoor-
ding van tijdens het begrotingsdebat 
gestelde vragen (14 800-V, nr. 37). 

Deze brief, die al is gedrukt en rondge-
deeld, wordt voor kennisgeving aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ook is ingekomen een 
brief van de Ministervan Binnenland-
se Zaken, ten geleide van diens brief 
aan de Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal, met betrekking tot het wets-
ontwerp Gemeentelijke herindeling 
van oostelijk Westfriesland. 

Deze brief die niet zal worden gedrukt, 
wordt voor kennisgeving aangeno 
men; kopie is gezonden aan de betrok-
ken commissie. 
De Voorzitter: Ten slotte is ingekomen 
de volgende brief: 

«Met het oog op de regeling van de 
werkzaamheden van de Tweede Ka-
mer deel ik u mede dat het kabinet dit 

Ingekomen stukken 
Regeling van werkzaamheden 

Dinsdag 27 juni 1978 
Aanvang 14 uur 

weekend de besprekingen over het de 
komende jaren te voeren sociaal-eco-
nomische en financiële beleid in 
hoofdli jnen heeft afgerond. 

De afwerking van de nota zal nog 
enige dagen vergen, zodat deze vrij-
dag a.s. de Kamer zal worden aange-
boden». 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
(w.g.) Mr. A. A. M. van Agt. 

Ik stel voor, morgen een nader voor-
stel aan de Kamer te doen naar aanlei-
ding van deze brief. 

Daartoe wordt besloten. 

De brief wordt voor kennisgeving aan-
genomen. 

De Voorzitter: de overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel van de griffier ter inzage ligt. Op die 
lijst heb ik ook voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als aan 
het einde van de vergadering daarte-
gen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Het Presidum heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten te stellen in 
handen van de vaste Commissie voor 
Financiën het rapport Koopsompolis-
sen(14 983, nr. 5). 

Ik stel vooraan de orde te stellen en 
te behandelen bij de aanvang van 
de vergadering van Donderdag 29 juni 
a.s. onmiddelli jk na het vragenuurtje 
de wetsontwerpen: 

Wijziging van hoofdstuk XV (Depar-
tement van Sociale Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 
(15 004); 

Wijziging van hoofdstuk XV (Depar-
tement van Sociale Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1977 
(In hoofdzaak voorzieningen opgeno-
men in de Voorjaarsnota 1977, Zitting 
1977,14 606 en in bijlage 4 van de Mil-
joenennota 1978, Zitting 1977-1978, 
14 800)(14 996); 

Naturalisatie van Baldeh, Mohamed 
en 21 andere (15 051); 

Naturalisatie van Camer, Jozef Hen-
drik en 24 anderen (15 052); 
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Voorzitter 
Naturalisatie van Denkei, Peter en 25 

anderen (15 053); 
Naturalisatie van Van den Abeele, 

Nelly Maria en 22 anderen (15 054); 
Naturalisatie van Abulafia, Yaacov 

en 22 anderen (15 065); 
Naturalisatie van Abdellatif, Ausa-

mah en 25 anderen (15 066); 
Naturalisatie van Areb, Abdelkader 

Ahmed en 26 anderen (15 067); 
Naturalisatie van Avila, Jovencio en 

24 anderen (15 068); 
Naturalisatie van Bayraktaryan, Berc 

Mikail en 23 anderen (15 070); 
Naturalisatie van Almeida, Manuel 

de Jesusen 23 anderen (15 071). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor de stemmin-
gen over de tijdens de openbare com-
missievergadering ingediende moties 
met betrekking tot de nota Schets van 
de huidige situatie van het revalidatie-
beleid (14 406) te houden in de verga-
dering van donderdag 29 juni a.s. na 
de stemming over de motie-Hartmeij-
er (14 800-XIV, nr. 23). Het verslag is 
gereed. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ook stel ik voor de 
stemmingen over de tijdens de open-
bare commissievergadering ingedien-
de moties over de sociale werkvoorzie-
ning (14 800-XV, nr. 27) te houden na 
de stemmingen over het revalidatiebe-
leid(14 406). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder stel ik voor de 
vergadering van morgen, woensdag 
28 jun i , - zo nodig - des avonds voort 
te zetten. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal dat de open-
bare vergadering van de vaste Com-
missie voor Onderwijs en Weten-
schappen over de nota Speciaal On-
derwijs (14 415) zal worden gehouden 
op maandag 16oktober van 11.15 tot 
uiterlijk 18.00 uur. 

Ik geef het woord aan het lid Dol-
man, dat het heeft gevraagd. 

De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Zojuist heeft u voorgesteld, 
het rapport Koopsompolissen in han-
den te stellen van de vaste Commissie 
voor Financiën. De Kamer is hiermee 
akkoord gegaan. 

Namens mijn fractie merk ik nu al-
vast op, dat wij het op prijs stellen, 
daarmee vooruitlopend op procedure-
besprekingen in de vaste Commissie 
voor Financiën, dat het rapport Koop-
sompolissen op de agenda van de Ka-
mer wordt geplaatst. 

De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit mij daarbij van harte 
aan, maar het is mij niet precies duide-
lijk wat de heer Dolman vraagt. Bete-
kent het, dat het in handen stellen van 
de vaste Commissie voor Financiën 
van het rapport niet zal beletten dat 
het nog deze week hier in behandeling 
kan komen? 

De Voorzitter: Wij hebben het rapport 
in handen gesteld van de vaste Com-
missie voor Financiën. De commissie 
heeft kennis genomen van wensen die 
op dit punt leven. Ik hoop en verwacht, 
dat de commissie ons uiterlijk morgen 
om 13.00 uur kan vertellen wat haar 
bevindingen zijn geweest. 

De heer Joekes(VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens de commissie kan 
ik de Kamer via u mededelen, dat er 
hedenmiddag te 16.00 uur een proce-
durevergadering over onder andere 
dit punt is. 

De heer Aantjes (CDA): En wat nog 
meer? 

De heer Joekes (VVD): En dat ikuiter-
aard - de heer Aantjes wil dat allemaal 
uitgespeld hebben - u voor de door u 
genoemde tijd het advies van de vaste 
Commissie voor Financiën zal mede-
delen. Daarvan zal ook de heer Aantjes 
kunnen kennisnemen. 

De Voorzitter: De commissie heeft in 
ieder geval alvast kunnen kennisne-
men van de wensen van de Kamer. 

Het woord is aan het lid Van Muiden, 
die het heeft gevraagd. 

De heer Van Muiden (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Op 17 mei heeft een 
mondeling overleg plaatsgevonden 
betreffende het rijksinkoopbureau met 
de Ministers van Financiën en van Eco-
nomische Zaken en de Staatssecreta-
rissen van Economische Zaken en van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
Het verslag van het overleg zal, als ik 
juist ben ingelicht, heden worden ge-
publiceerd. Het betreft een belangrijke 
materie, namelijk het aankoopbeleid 
van de hogere en de lagere overheid 
en de gesubsidieerde instellingen. Het 
gaat ook over de regelende en bemid-
delende taak van het Rijksinkoopbu-
reau. 

Namens de fracties van het CDA en 
de VVD verzoek ik u, dit verslag op de 
kameragenda te doen plaatsen, zo mo-
gelijk op een zodanig tijdstip dat het 
weliswaar na het reces, maar vóór 
Prinsjesdag onderwerp van beraadsla-
ging kan zijn. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over dit ver-
zoek donderdag te beslissen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt enige minuten 
geschorst. 

Voorzitter: Joekes 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de Raming der voor 
de Tweede Kamer in 1979 benodigde 
uitgaven, alsmede aanwijzing en ra-
ming van de middelen (14 987) en van: 

de motie-Kombrink c.s. over de 
rechtspositie van de bij de individuele 
leden in dienst zijnde medewerkers 
(14 987, nr. 12); 

de motie-Van der Sanden c.s. over 
het parkeervraagstuk bij de nieuw-
bouw (14 987, nr. 15); 

de motie-Evenhuis c.s. over de ver-
mindering van de personeelsformatie 
voor 1979 meteen persoon (14 987, nr. 
16); 

de motie-Evenhuis c.s. over het ple-
gen van overleg met de Regering bij 
de invoering van een automatiserings-
plan (14987, nr. 17). 

De Voorzitter: Ik merk op, dat op de 
omslag van de Handelingen van 13 en 
15 juni 1978,25ste weekeditie, een 
misstelling voorkomt. Op die omslag 
staat: 'Begroting van de Tweede Ka-
mervoor 1979'. Dit moet zijn: Raming 
van uitgaven en middelen van de 
Tweede Kamer voor 1979. 

Het is mij gebleken, dat er behoefte 
bestaat aan heropening van de alge-
mene beraadslaging. Ik stel voor, daar-
toe de gelegenheid te bieden. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij trekken de motie op 
stuk nr. 16 in. Het Presidium heeft ge-
zegd, dat alleen bij bittere noodzaak 
tot aanstelling van een bouwcoördina-
tor wordt overgegaan. Wij sluiten ons 
op dat punt bij die gedachtengang 
aan. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
. Evenhuis c.s. (14 987, nr. 16) is inge-
trokken, maakt zij geen onderwerp van 
behandeling meer uit. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

Voortzetting van de behandeling van 
de Raming der voor de Tweede Kamer 
in 1979 benodigde uitgaven (14 987, 
nr. 2). 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen. 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Aan het amendement van 
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Evenhuis 
de heer Van der Sanden op stuk nr. 10 
heeft onze fractie op dit moment geen 
behoefte, aangezien de erin bepleite 
invoering van een verhoging van de 
kosten voor het fractiepersoneel een 
structureel karakter heeft en gezien de 
financiële situatie op dit moment. 

Het amendement-Kombrink op stuk 
nr. 13 omtrent de uitgave van een voor-
lichtingsblad zal onze fractie steunen. 

De motie van de heer Kombrink over 
de rechtspositie van de individuele 
medewerkers op stuk nr. 12 zullen wi j 
niet steunen. Hierover is één en ander-
maal het nodige gezegd, ook van de 
kant van het Presidium. Wij hebben 
hiervan kennis genomen. Bij onze frac-
tie bestaat op dit moment geen be-
hoefte aan deze uitspraak. 

D 
De heer Van der Sanden (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Aan het amende-
ment van de heer Evenhuis op stuk nr. 
11 zullen wi j onze steun niet kunnen 
geven, gelet op de principiële uit-
spraak ten aanzien van het PARAC die 
wij bij de discussies hebben gedaan. 

Wij stemmen gaarne vóór de motie 
van de heer Kombrink op stuk nr. 12, 
die wi j mede hebben ondertekend. 

Aan het amendement van de heer 
Kombrink op stuk nr. 13 zullen wi j onze 
stem moeilijk kunnen geven, gelet op 
de standpuntbepaling van het Presidi-
um en waarin onze fractie zich in grote 
lijn kan vinden. Het gaat om een 
begrotingspost die een machtiging in-
houdt. Er is derhalve nog geen sprake 
van een beslissing over de uitgaven 
zelf. 

Ik kom tot de motie van de heer 
Evenhuis op stuk nr. 17. Het Presidium 
heeft duidelijk toegezegd, het overleg 
met de departementen te zullen voort-
zetten. Alleen al de opmerking in de 
motie dat 'alvorens tot de invoering 
van het PARAC zal worden overge-
gaan concreet zicht moet bestaan', etc. 
is voor ons voldoende reden, ertegen 
te stemmen. 

De artikelen 5 tot en met 9 worden zon-
der stemming aangenomen. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 13) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP, 
DS'70, de BP, de VVD, de SGP en het 
GPV, alsmede het lid Notenboom vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Kombrink c.s. (stuk nr. 13), wordt zon-
der stemming aangenomen. 

Stemming over het amendement-Kombrink. 
Vooraan v.l.n.r. de PvdA-kamerleden Den Uyl, Van Thijn en Vondeling 

Het amendement-Van der Sanden c.s. 
(stuk nr. 10) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, het GPV, de PvdA, D'66, de 
PPR, de PSP en DS'70 vóór dit amen-
dement hebben gestemd. 

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van der Sanden c.s. (stuk nr. 10), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Evenhuis c.s. (stuk 
nr. 11) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de CPN, de PSP, de 
BP en DS'70 vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel 12 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De artikelen 13 tot en met 22 worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Raming der voor de Tweede Kamer 
in 1979 benodigde uitgaven (14 987, 
nr. 2) wordt zonder stemming aange-
nomen. 

De Voorzitter: Het lid Koekoek wordt 
aantekening verleend, dat hij geacht 
wenst te worden tegen deze raming te 
hebben gestemd. 

De Aanwijzing en raming der voor de 
Tweede Kamer in 1979 benodigde 
middelen (14 987, nr. 3) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Het lid Koekoek wordt 
aantekening verleend, dat hij geacht 
wenst te worden tegen deze aanwij-
zing en raming te hebben gestemd. 

De motie-Kombrink c.s. (14 987, nr. 12) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP, DS'70, 
het CDA, het GPV en de SGP vóór deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Van der Sanden c.s. (14 987, 
nr. 15) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PPR tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Evenhuis c.s. (14 987, nr. 17) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, het GPV, de CPN, de 
PSP, de PPR, de BP, D'66 en DS'70 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De vergadering wordt enige minuten 
geschorst. 

Voorzitter: Vondeling. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Kappeyne van de Coppello c.s. 
over het geven van een verblijfsver-
gunning uiterlijk per 1 oktober 1978 
aan 450 geregistreerde zigeuners 
(14 800-XVI, nr.40). 

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklaringen. 

D 
De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Namens mijn fractie heb 
ik bij de behandeling van een aantal 
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Van Ooijen 
aspecten van het woonwagenbeleid al 
naar voren gebracht, dat w i j het rede-
lijk zouden vinden als aan de betrok-
ken zigeuners onmiddell i jk een ver-
bli jfsvergunning werd verstrekt, te 
meer omdat daardoor de Woonwa-
genwet op hen van toepassing wordt. 
Ons is echter gebleken dat daarvoor in 
deze Kamer geen meerderheid te vin-
den is. Daarom zullen wi j de motie van 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
die hetzelfde beoogt, zij het dan pas 
met ingang van 1 oktober, ondersteu-
nen. 

De motie-Kappeyne van de Coppello 
c.s. (14 800-XVI, nr. 40) wordt bij zitten 
en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het lid 
Koekoek tegen deze motie heeft ge-
stemd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Een 
bijzondere voorziening met betrek-
king tot de toepassing van enige be-
palingen van de Wet op het Weten-
schappelijk Onderwijs (Wet uitstel 
toepassing herstructurering w.o.) 
(15 024) 
en van: 

de motie-Mertens c.s. over de proce-
dure inzake de bespreking van de nota 
'Hoger onderwijs voor Velen' (15 024, 
nr. 9); 

de motie-Kolthoff c.s. om de herpro-
grammeringsprocedure volgens de 
Wet herstructurering w.o. met voort-
varendheid voort te zetten (15 024, nr. 
11); 

de motie-Mertens c.s. over een defi-
nitieve beoordeling van de aangebo-
den propaedeutische programma's 
(15 024, nr. 12). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat 
er behoefte aan heropening van de al-
gemene beraadslaging. Ik stel voor, 
daartoe de gelegenheid te bieden. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Menens van D'66 
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D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ons is gebleken dat het dic-
tum van mijn motie (stuk nr. 12) passa-
ges bevat die in strijd zijn met de wet. 
Dat heeft ons ertoe gebracht de motie 
aan te passen, uiteraard niet qua strek-
king, wél qua tekst. Ik heb de eer, u een 
gewijzigde versie aan te bieden. 

Motie 

De Voorzitter: Het lid Mertens heeft 
zijn motie, voorkomende op stuk nr. 
12, in die zin gewijzigd, dat zij thans 
luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over wets-
ontwerp 15 024 (uitstel toepassing 
herstructurering wetenschappelijk on-
derwijs); 

van oordeel, dat het in het belang van 
het proces van de herstructurering is, 
als zo doelmatig en snel mogelijk ge-
bruik wordt gemaakt van het op dit ter-
rein al reeds verrichte werk; 

verzoekt de Minister, op zo kort moge-
lijke termijn in overleg met de betrok-
kenen te bezien op welke wijze van de 
propaedeutische programma's die on-
der de vigerende wet aan het Ministe-
rie van Onderwijs en Wetenschappen 
zijn aangeboden, reeds gebruik kan 
worden gemaakt en daarbij rekening 
te houden met de doelstellingen van 
de propaedeuse, te weten de oriënte-
rende en representatieve functie, en 
de positieve selectiefunctie (mede in 
verband met de gewenste integratie 
van WO en HBO), 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De gewijzigde motie krijgt nr. 13. 

D 
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In de gewijzigde motie-Mer-
tens is er sprake van het selectie-as-
pect van de propaedeuse. In dit ver-
band zou ik de Minister wil len vragen 
of hij, wanneer hij zijn beleidsconclu-
sies ten aanzien van het selectierap-
port-Wiegersma kenbaar maakt, ook 
zijn oordeel wil geven over de relatie 
die dat heeft met de inhoud van deze 
motie. 

Voorts een opmerking over het 
amendement-Beinema-Dees (stuk nr. 
10), mijnheer de Voorzitter. De motive-
ring waarmee dit amendement wordt 
geïntroduceerd maakt duidelijk, dat 
het ertoe dient een scherm - een heel 
klein schermpje - op te trekken voor 
de bedoeling van de wetgeving waar 
wi j het over hebben en de wijze waar-

Woonwagenbewoners en zigeuners 
Herstructurering W.O. 

op die zal worden toegepast. De toe-
lichting maakt duidelijk - dat is erg 
belangrijk, want die duidelijkheid had-
den wi j nodig - dat bij dit amende-
ment alles mogelijk blijft, zowel een 
juist gebruik als een oneigenlijk ge-
bruikvan de wet. 

Wij hebben op stuk nr. 11 een motie 
ingediend om die duidelijkheid duide-
lijker te laten uitkomen dan tot dusver 
uit de opstelling van sommige fracties, 
met name de CDA-fractie, bleek. Dit is 
nu echter niet meer nodig. De CDA-
fractie heeft laten blijken dat je wat de-
ze wetgeving betreft alle kanten met 
haar uitkunt. Dat maakt onze motie 
overbodig. Namens de indieners kan 
ik daarom mededelen dat ik haar in-
trek. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Kolthoff c.s. (15 024, nr. 11) isingetrok-
ken, maakt zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
In de laatste vergadering over deze 
materie heeft de heer Mertens een 
vraag gesteld naar aanleiding van het 
amendement ingediend door de heren 
Beinema en Dees. Hij constateerde 
een centralistische aanpak ten aanzien 
van een en ander. Hij vroeg met name 
waar het overleg bleef met de Tweede 
Kamer en met het onderwijsveld. Ik 
zou gaarne op de toen gestelde vraag 
van de heer Mertens en naar aanlei-
ding van het amendement van de he-
ren Beinema en Dees de toezegging 
wil len doen dat ik het voornemen tot 
het uitlokken van een Koninlijk besluit 
aan de Staten-Generaal en het onder-
wijsveld kenbaar zal maken, opdat 
men daarop kan reageren. 

Ik meen dat door de gewijzigde mo-
tie van de heer Mertens op stuk nr. 13 
een aantal onvolkomenheden die 
kleefden aan de motie op stuk nr. 12 
zijn weggenomen. 

De vraag van de heer Kolthoff om bij 
de standpuntbepaling naar aanleiding 
van het rapport van de commissie-
Wiegersma ook de relatie tot de in-
houd van de motie-Mertens kenbaar te 
maken antwoord ik bevestigend. Ik zeg 
dat toe. 

De heer Mertens (D'66): Wil de Minis-
ter ook met de Kamer overleggen wan-
neer hij besluit, geen Koninlijk besluit 
u i t te lokken? 

Minister Pais: Ik heb herhaaldelijk la-
ten blijken hoezeer ik goed overleg 
met het onderwijsveld en het parle-
ment op prijs stel. De vraag van de 
heer Mertens beantwoordt dus zich 
zelve. 
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Mertens 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Gezien deze toezegging 
van de Minister trek ik mijn motie op 
stuk nr. 9 in. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Mertens c.s. (15 024, nr. 9) is ingetrok-
ken, maakt zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

Het amendement-Beinema c.s. (stuk 
nr. 10,1) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP, DS'70 en het GPV tegen dit amen-
dement hebben gestemd. 

Het amendement-Beinema c.s. (stuk 
nr. 10, II) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66, de SGP, het 
GPV en DS'70 vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Ik neem aan dat als gevolg van de 
aanneming van deze amendementen 
ook het overige op stuk nr. 10 voorko-
mende amendement als aangenomen 
kan worden beschouwd. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van de amendementen-Bei-
nema c.s. (stuk nr. 10 I, II en III) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklaringen. 

D 
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nog sterker na de aanvaar-
ding van het amendement-Beinema-
Dees, dat als vijgeblad moet dienen 
voor de schaamte of voor de schaam-
teloosheid van het wetsontwerp, zoals 
heter lag... 

De Voorzitter: Ik heb er bezwaar tegen 
dat u bij een stemverklaring een der-
gelijke karakterisering geeft van een 
wetsontwerp. Daarmee lokt u reacties 
uit en dat geeft moeilijkheden omdat 
er bij een stemverklaring niet meer ge-
reageerd kan worden. 
De heer Kolthoff (PvdA): Het moti-
veert mede onze opstellingen tegen-
over het wetsontwerp. 

Omdat wi j bovendien van mening 
zijn dat hier sprake is van óf onbehoor-
lijke wetgeving, óf een dreigend onbe-

hoorlijk gebruik, oneigenlijk gebruik 
van wetgeving èn omdat wi j vinden 
dat bij het aannemen nieuwe (rechts)-
onzekerheid voor de instellingen van 
hoger onderwijs zal ontstaan èn om-
dat het wellicht nodig zal worden een 
groot deel van een tienjarige discussie 
opnieuw te gaan voeren, meent mijn 
fractie, als medewetgeefster, haar 
stem niette kunnen geven aan dit 
wetsontwerp. Zij zal dat dan ook niet 
doen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA en de PPR tegen dit wets-
ontwerp hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Mertens c.s. 
(15 024, nr. 13) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het lid 
Koekoek tegen deze motie heeft ge-
stem d. 

Aan de orde is het opmaken van drie 
voordrachten van telkens drie kandi-
daten ter vervulling van drie vacatures 
in de Hoge Raad (15 032). 

De Voorzitter: Ik benoem tot stemop-
nemers de leden Wisselink, tevens 
voorzitter, Wöltgens, Vrijlandt-Krijnen 
en Mertens. 

Bij de stemming voor de eerste kandi-
daat ter vervulling van de eerste vaca-
ture, waaraan 126 leden hebben deel-
genomen, terwijl 144 leden de pre-
sentielijst hebben getekend, verkrijgen 
de heer prof. mr. T. Koopmans 122 
stemmen en de heer mr. R. de Waard 2 
stemmen, terwijl 2 niet ingevulde 
briefjes in de bus zijn gevonden, zodat 
de heer Koopmans als eerste kandi-
daat op de voordracht zal worden ge-
plaatst. 

Bij de stemming voor de tweede kan-
didaat ter vervulling van de eerste va-
cature, waaraan 120 leden hebben 
deelgenomen, terwijl 144 leden de 
presentielijst hebben getekend, ver-
krijgen de heer mr. G. de Groot 118 
stemmen en de heer mr. R. de Waard 1 
stem, terwijl 1 niet ingevuld briefje in 
de bus is gevonden, zodat de heer De 
Groot als tweede kandidaat op de 
voordracht zal worden geplaatst. 

Bij de stemming voor de derde kandi-
daat ter vervulling van de eerste vaca-
ture, waaraan 106 leden hebben deel-
genomen, terwijl 144 leden de presen-
tielijst hebben getekend, verkrijgt de 

heer mr. R. de Waard 102 stemmen, 
terwijl 1 niet ingevuld briefje in de bus 
is gevonden en 3 briefjes van onwaar-
de zijn, zodat de heer De Waard als 
derde kandidaat op de voordracht zal 
worden geplaatst. 

Bij de stemming voor de eerste kandi-
daat ter vervull ing van de tweede va-
cature, waaraan 92 leden hebben deel-
genomen, terwijl 144 leden de presen-
tielijst hebben getekend, verkrijgen de 
heer mr. G. de Groot 88 stemmen, de 
heren mr. R. de Waard en de heer prof. 
mr. T. Koopmans ieder 1 stem, terwijl 
1 niet ingevuld briefje in de bus is ge-
vonden en 1 briefje van onwaarde is, 
zodat de heer De Groot als eerste kan-
didaat op de voordracht zal worden 
geplaatst. 

Bij de stemming voor de tweede kan-
didaat ter vervulling van de tweede va-
cature, waaraan 92 leden hebben deel-
genomen, terwij l 144 leden de presen-
tielijst hebben getekend, verkrijgen de 
heer prof. mr. T. Koopmans 79 stern-
men, de heer mr. R. de Waard 6 stern-
men en de heer mr. J. W. Meijer 1 stem, 
terwijl 4 niet ingevulde briefjes in de 
bus zijn gevonden en 2 briefjes van on-
waarde zijn, zodat de heer Koopmans 
als tweede kandidaat op de voordracht 
zal worden geplaatst. 

Bij de stemming voor de derde kandi-
daat, ter vervulling van de tweede va-
cature, waaraan 108 leden hebben 
deelgenomen, terwijl 144 leden de 
presentielijst hebben getekend, ver-
krijgen de heer mr. R. de Waard 94 
stemmen, de heer prof. mr. F. H. J. 
Mijnssen 5 stemmen en de heer mr. 
Ch. Th. Hermans 1 stem, terwijl 4 niet 
ingevulde briefjes in de bus zijn ge-
vonden en 4 briefjes van onwaarde 
zijn, zodat de heer De Waard als derde 
kandidaat op de voordracht zal wor-
den geplaatst. 

Bij de stemming voor de eerste kandi-
daat ter vervulling van de derde vaca-
ture, waaraan 98 leden hebben deelge-
nomen, terwij l 144 leden de presentie-
lijst hebben getekend, verkrijgen de 
heer mr. R. de Waard 95 stemmen, de 
heren mr. G. de Groot en prof. mr. F. H. 
J. Mijnssen ieder 1 stem, terwijl 1 niet 
ingevuld briefje in de bus is gevonden, 
zodat de heer De Waard als eerste kan-
didaat op de voordracht zal worden 
geplaatst. 

Bij de stemming voor de tweede kan-
didaat ter vervulling van de derde va-
cature, waaraan 99 leden hebben deel-
genomen, terwijl 144 leden de presen-
tielijst hebben getekend, verkrijgen de 
heer prof. mr. T. Koopmans 95 stern-
men, de heren prof. mr. F. H. J. Mijns-
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Voorzitter 
sen, mr. Ch. Th. Hermans en prof. mr. 
M. J. P. Verburgh ieder 1 stem, terwijl 
1 briefje van onwaarde is, zodat de 
heer Koopmans als tweede kandidaat 
op de voordracht zal worden ge-
plaatst. 

Bij de stemming voor de derde kandi-
daat ter vervull ing van de derde vaca-
ture, waaraan 101 leden hebben deel-
genomen, terwij l 144 leden de presen-
tielijst hebben getekend, verkrijgen de 
heer mr. G. de Groot 91 stemmen, 
de heer prof. mr. M. J. P. Verburgh 4 
stemmen, de heren prof. mr. F. H. J. 
Mijnssen en mr. Ch. Th. Hermans ieder 
1 stem, terwij l 2 niet ingevulde briefjes 
in de bus zijn gevonden en 2 briefjes 
van onwaarde zijn, zodat de heer De 
Groot als derde kandidaat op de voor-
dracht zal worden geplaatst. 

De Voorzitter: De voordrachten zullen 
schriftelijk aan Hare Majesteit de Ko-
ningin worden aangeboden. 

Namens de Kamer dank ik de leden-
stemopnemers voor de door hen ge-
nomen moeite. 

De brief van de Hoge Raad der Neder-
landen (15 032) wordt voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Vervanging van kinderaftrek van de 
loon- en inkomstenbelasting door ver-
hoging van kinderbijslag ingevolge de 
Kinderbijslagwet voor loontrekken-
den en de Algemene Kinderbijslagwet 
voor het vierde kalenderkwartaal van 
het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 
1979(14 184) 
en van: 

de motie-Hermsen c.s. om de stij-
ging van de als gevolg van de afschaf-
f ing van de kinderaftrek optredende 
belastingdruk aan te wenden voor las-
tenverlaging elders (14 184, nr. 18); 

de motie-Dolman c.s. om afschaf-
f ing van dubbele kinderbijslag voor 
16- en 17-jarigen in heroverweging te 
nemen (14 184, nr. 19). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat 
er behoefte aan heropening van de al-
gemene beraadslaging. Ik stel voor, 
daartoe de gelegenheid te bieden. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb verleden week - zij 
het dat dit op een voor onze fractie wat 
ongewild vroeg moment kwam - een 
motie ingediend (stuk nr. 18), ertoe 
strekkende het gesaldeerde resultaat 

van de bij het wetsontwerp verkregen 
ombuiging duidelijk bestemd te krij-
gen voor lastenverlichting, overeen-
komstig de doelstellingen van de om-
buigingsoperatie. De Minister heeft in 
zijn antwoord gesteld dat, als die 300 
min. in de schatkist zouden komen, zo-
als dat in de memorie van antwoord 
werd vermeld, zij daar niet bestemd 
waren om te dienen voor de plussen 
en minnen van de ombuigingsopera-
tie, die lastenverlichtende maatrege-
len eist wi l len de doelstellingen van 
die ombuigingsmaatregelen worden 
bereikt. 

Hoe dat zou moeten gebeuren, en 
hoe die 300 min. zouden moeten wor-
den aangewend, stond voor hem nog 
niet helemaal vast, maar de Regering 
denk t -a l s ik de Minister tenminste 
goed begrepen heb - aan maatregelen 
in dezelfde geest, aan een mogelijke 
verlichting van de werkgeverslasten, 
eventueel aan fiscale tegemoetkomin-
gen of aan de KWL-premie. Hij sluit dat 
alles niet uit, maar wilde zich toch niet 
gaarne zien vastgelegd door in te 
stemmen met het door ons beoogde 
'earmarken' van dit bedrag. Zijn ge-
dachten lopen min of meer parallel 
met de onze. In tweede instantie zei hij 
letterlijk: 'Wat u wilt, wil len wi j uiter-
aard ook', maar voor hem blijft het de 
vraag of dat via een per motie 'earmar-
ken' van dit bedrag moet gebeuren. 

Ofschoon de zekerheidsstelling die 
wi j met onze motie beoogden niet ge-
heel wordt verkregen, zou ik toch met 
een beroep op de bewindslieden om 
het op dit punt verhandelde in dit de-
bat beslist niet te vergeten en alles te 
doen wat mogelijk is om de intentie-
verklaring van de bewindsman ook in 
daden om te zetten, vanuit het vertrou-
wen dat er echt tussen ons en deze Re-
gering dient te bestaan, mijn motie op 
stuk nr. 18 wil len intrekken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Hermsen c.s. (14 184 nr. 18) is inge-
trokken, maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In aansluiting aan de woor-
den van de heer Hermsen wi l ik nog 
wat zeggen over ons amendement 
nr. 14, waarin een bedrag van 80 min. 
wordt genoemd. Dat zou 100 min. 
moeten zijn. Ik zou het ook zeker ver-
anderd hebben, maar wij hebben ons 
- ook in het licht van wat de heer Herm-
sen zoeven heeft gezegd - beraden 
aan de hand van wat de Minister op 
vragen onzerzijds min of meer heeft 
toegezegd. 

Wij hebben steeds gesproken over 
het belastingverzwarende element van 
de eerste fase. Wij zaten met het pro-
bleem dat wi j niet wisten wat met die 
gelden ging gebeuren. Wij hebben een 
amendement ingediend, dat beoogde 
het belastingverzwarende element te 
halveren tot f 150 min. Dan nog blijft er 
een bedrag van f 150 min. in 1980 
over. Wij hebben gevraagd of deze 
middelen ten goede komen aan 
's Rijks schatkist, of de kous met het 
verdwijnen van deze middelen in de 
schatkist af is. De Minister heeft zich 
op deze vragen van onze kant en ook 
van de kant van het CDA echter posi-
tief uitgelaten. Hij is ons zeer tege-
moetgekomen wat betreft de 'earmar-
king'. Hij zei: 

'Op een specifiek 'earmarken' van 
een deel van het ombuigingsbedrag 
voor vermindering van de KWL-pre-
mie' - dat hadden wi j gevraagd - 'zou 
ik mij thans nog niet geheel wil len 
vastleggen, ook al wil ik in het geheel 
niet uitsluiten dat in het kader van de 
door het kabinet nog aan de Kamer 
voor te leggen voornemens voor de 
middellange termijn, vermindering 
van KWL-premie zal worden voorge-
steld.'. 

Gezien deze tegemoetkomende nou-
ding van de Minister trekken wi j ons 
amendement op stuk nr. 14 in. 
De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-De Korte c.s. (stuk nr. 14) is inge-
trokken, maakt het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 
De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
alle op het wetsontwerp voorgestelde 
amendementen, voor zover ze niet vol-
doende zijn ondertekend, alsnog vol-
doende ondersteund. 

Over de artikelen I tot en met IX wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel X, waarop 
zijn voorgesteld: 

een amendement-De Korte c.s. (stuk 
nr. 15, II); 

een amendement-Van der Spek c.s. 
(stuknr. 16,1); 

een amendement-Van der Spek c.s. 
(stuknr. 16, II). 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het amendement van de heer Van 
der Spek is naar mijn gevoel in strijd 
met de bedoeling van het wets-
ontwerp. Aanvaarding ervan lijkt mij 
onlogisch. Ik raad aanvaarding daar-
om af. 
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Albeda 
Ik heb de vorige keer mijn bezwaren 

tegen de amendementen van de heren 
De Korte en Hermsen reeds uiteen-
gezet. Het zijn bezwaren van inkomens-
politieke en esthetische aard. Ook het 
gebruik van de gemengde index vind 
ik minder fraai. Mijn bezwaar richt zich 
ten slotte tegen het gat dat valt in 
1979. Dat ie voor ons wel een zeer ern-
stig bezwaar tegen het amendement. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben tijdens dit de-
bat van het kabinet verschillende be-
zwaren met betrekking tot amende-
ment nr. 15 gehoord. Daarover hebben 
wi j ook van gedachten gewisseld. De 
Minister noemde vooral zijn derde 
punt als reden om ernstige bezwaren 
te hebben tegen ons amendement. 
Ook wi j zien het probleem dat zich nü 
voordoet. Wel vinden wi j dat dit pro-
bleem is ontstaan - daarover moet 
duidelijkheid bestaan - doordat voor-
ti jdig een bedrag is ingebouwd in de 
begroting voor de komende jaren. Nu 
wi j een verandering in de regerings-
voorstellen beogen geeft dat, met na-
me op korte termijn, een budgettair 
probleem. 

De Minister sprak van een gat, maar 
het is eerder omgekeerd. Door de 
voorstellen van het wetsontwerp is 
een duidelijke bult gecreëerd en die is 
door ons amendement wat afgegra-
ven. Omdat die bult voorti jdig werd in-
gebouwd in het gehele heuvelland-
schap van de ombuigingen zijn er pro-
blemen ontstaan. 

Wij zien die problemen wel en daar-
om willen wi j het kabinet op korte ter-
mijn over deze problemen heen hei-
pen. Ik stel dan ook voor ons amende-
ment zo te wijzigen dat het ingaat op 
1 april. Daardoor ontstaat voor het kabi-
net een budgettaire situatie die, ons in-
ziens, aanzienlijk minder problemen 
geeft. Ik benadruk echter nogmaals dat 
niet wi j een gat laten vallen. Hier is 
sprake van een afvlakking van een 
bult. 
De Voorzitter: De heer De Korte heeft 
de amendementen voorkomende op 
stuk nr. 15 gewijzigd. De gewijzigde 
amendementen staan op stuk nr. 22. 

Ik geef het woord aan de heer Dol-
man, die het heeft gevraagd. 

De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij krijgen zojuist vier nieu-
we amendementen, in totaal zes pagi-
na's, onder ogen. Ik heb daar absoluut 
geen voorkennis van gehad; ik heb dat 
in de fractie niet kunnen bespreken. Ik 
verzoek u dan ook de behandeling van 
dit wetsontwerp te verdagen tot mor-
gen. 

De Voorzitter: Gaat het u om de be-
handeling van het hele wetsontwerp 
of uitsluitend van dit artikel? 

De heer Dolman (PvdA): Ik wil de le-
den nu niet ophouden door om een 
schorsing voor bestudering te vragen. 
Het lijkt mij veel correcter de stemmin-
gen morgen te houden. Wij zouden 
dan nu de behandeling van het wets-
ontwerp wel kunnen voortzetten. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het betreft hier toch werke-
lijk een technische wijziging, die het 
niet noodzakelijk maakt de gehele dis-
cussie te verdagen. Het effect van deze 
wijziging laat zich alleen zien in het ko-
mende jaar. 

De heer Dolman (PvdA): In de discus-
sie van donderdagavond heb ik de 
heer De Korte een bepaald probleem 
in zes instanties voorgehouden. Hij be-
greep het toen niet. Nu moet hij van 
mij aannemen dat ik een uurtje nodig 
heb om dit amendement te bestude-
ren. 

De Voorzitter: De heer Dolman stelt 
dus voor, nu niet over deze amende-
menten te beslissen, maar wel de be-
handeling ervan voort te zetten. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wilde u eigenlijk voor-
stellen deze amendementen nu hele-
maal niet te behandelen. Het is niet al-
leen een kwestie van stemmen. Het 
gaat erom dat wi j niet weten wat ze 
precies inhouden en welke financiële 
gevolgen ze kunnen hebben. Of is de 
samenwerking zo gesmeerd dat de Re-
gering onmiddelijk kan produceren 
welke besparingen deze amendemen-
ten voor de begroting van volgend jaar 
kunnen opleveren? 

U staat nu wel met het stuk in uw 
handen, mijnheer De Korte, maar ik 
heb het nog niet gezien. 

De heer De Korte (VVD): Ik wil het u 
wel zeggen. 

De heer Bakker (CPN): Dat is ontzet-
tend vriendelijk van u maar ik wil het 
graag eerst zelf kunnen lezen. Daar-
voor heeft u het ook laten drukken als 
ik het goed begrijp. 

De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mij is net gebleken dat er 
bij deze amendementen in tegenstel-
ling tot de voorgaande geen toelich-
ting is. 

Naar aanleiding van de discussie 
over de oorspronkelijke amendemen-
ten, voorkomende op stuk nr. 15, is de 
Regering zo vriendelijk geweest om op 
mijn verzoek de inkomenseffecten te 
doen uitrekenen en die aan ons te 
doen toekomen op stuk nr. 21. Is de 
Regering in staat om ook de inko-

menseffecten van de nieuwe amen-
dementen voor het laatste kwartaal 
van 1978 en voor de jaren 1979,1980 
en 1981 aan ons voor te leggen? Ik zou 
die gegevens graag op schrift voor mij 
hebben alvorens over de gewijzigde 
amendementen te oordelen. 

De Voorzitter: Is de Regering in staat, 
direct op die vraag te antwoorden? 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! De Regering kan erg veel, maar zo 
vlug zal het denk ik niet gaan. 

De Voorzitter: Dan lijkt het mij inder-
daad beter om nu de beraadslaging te 
schorsen, mede in verband met het 
feit dat de Staatssecretaris van Finan-
ciën nog slechts een kwartier in ons 
midden zal kunnen zijn omdat hij om 
16 uur weer in de Eerste Kamer moet 
zijn. 

Naar mij blijkt, gaat de Kamer hier-
mee akkoord. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De behandeling van het wetsontwerp 
wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 17.45 uur 
tot 16.04 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat de eer-
ste termijn van de kant van de Kamer 
in het URENCO-debat vier tot vieren-
half uur in beslag zal nemen en dat de 
Regering morgen om één uur zal kun-
nen antwoorden. Ik stel voor, na dat 
antwoord de behandeling van de brief 
over het ultracentrifuge-project te 
schorsen en dan eerst het wets-
ontwerp Wijziging van de Wet gewe-
tensbezwaren militaire dienst (11 155) 
te behandelen. Daarna zal het 
wetsontwerp inzake de kinderaftrek. 
kunnen worden afgehandeld. Aanne-
mende dat dit alles in de loop van de 
middag kan geschieden, zouden wi j 
morgenavond de behandeling van de 
brief inzake het ultracentrifuge-project 
kunnen voortzetten, eventueel met 
een vervolg op donderdag. 

Verder stel ik voor, de behandeling 
van de wetsontwerpen Gemeentelijke 
herindeling van het Eemsmondgebied 
(13 001) en Toevoeging van het Bijl-
mermeergebied aan de gemeente Am-
sterdam (14992) te doen plaatsvinden 
donderdagmiddag, met onderbreking 
van de agenda, onmiddelli jk na de 
middagpauze. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
Brief van de Minister-President, Minis-
ter van Algemene Zaken, en van de 
Ministers van Buitenlandse Zaken en 
van Economische Zaken, over het ul-
tracentrifuge-project (14261, nr. 27). 
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Voorzitter 
De Voorzitter: De Minister van Econo-
mische Zaken laat zich verontschuldi-
gen, omdat hij op het ogenblik in de 
Eerste Kamer aanwezig moet zijn bij 
de behandeling van het wetsontwerp 
inzake de investeringsrekening. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het spijt mij dat ik u niet 
kan verrassen met een sprankelender 
en origineler begin dan de constate-
ring dat wi j in deze Kamer voor de zo-
veelste keer over de kwestie Almelo en 
de kwestie Brazilië spreken. Daar 
schaam ik mij echter ook niet voor, 
want op de achtergrond speelt mee 
dat immense uitdagende vraagstuk 
van de verspreiding van kernwapens. 
Ons moet het erom te doen zijn dat 
grote gevaar tegen te gaan. Dat is 
voortdurend de centrale invalshoek 
geweest bij de beschouwingen die wi j 
hier al zo vaak aan de kwestie Almelo 
en de kwestie Brazilië hebben gewijd. 
Die centrale invalshoek, het tegengaan 
van de verspreiding van kernwapens, 
heeft niet alleen een rol gespeeld bij 
de kwestie Almelo en de kwestie van 
de levering aan Brazilië maar deze was 
al eerder aan de orde toen er sprake 
was van een mogelijke levering van re-
actorvaten aan Zuid-Af rika. Ook toen is 
dat proliferatievraagstuk van door-
slaggevende betekenis geweest in de 
afweging van de voors en tegens. 

Tegelijkertijd is er nog een andere 
overeenkomst tussen die kwesties: de 
verhouding tussen Regering en Ka-
mer. In beide kwesties heeft de Kamer 
heel duidelijk laten blijken het laatste 
woord te wil len hebben. Formeel heeft 
de Kamer dat recht niet. De bevoegd-
heid tot het verlenen van een uitvoer-
vergunning of een exportkredietverze-
kering behoort tot de competentie van 
de Minister van Economische Zaken, 
resp. de Minister van Financiën. Het 
parlement heeft een algemene contro-
lerende taak in het kader van zijn alge-
mene parlementaire verantwoordelijk-
heid voor het gevoerde beleid. 

Nu is het op zich zelf juist, dat de Ka-
mer niet altijd op de stoel van de Rege-
ring moet wil len gaan zitten, maar er 
zijn belangen denkbaar, waarbij het 
gewenst is, dat de gezamenlijke ver-
antwoordeli jkheid van Regering en 
Staten-Generaal voor het te voeren be-
leid tot uitdrukking wordt gebracht in 
bijzondere procedures. Dat is naar ons 
oordeel het geval bij het tegengaan 
van een verdere verspreiding van 
kernwapens. Hier is de toekomst van 

de mensheid in het geding. Een we-
reld, waarin tientallen landen de ken-
nis en mogelijkheden hebben om 
kernwapens te produceren, dat is het 
dreigende toekomstbeeld, dat op ons 
afkomt. Om die reden moet ook elke 
regering haar verantwoordelijkheid 
wil len delen met de Kamer. Die geza-
menlijke verantwoordelijkheid van Re-
gering en Staten-Generaal kan tot uit-
drukking worden gebracht door te be-
palen, dat de verlening van een ver-
gunning voor de uitvoer van zoge-
naamd proliferatie-gevoelig materiaal 
- daarbij denk ik ook zeer nadrukkelijk 
aan verrijkt uranium - bij wet zal ge-
schieden. Daarvoor is wijziging van de 
ln- en Uitvoerwet nodig. 

Ik kondig thans aan, dat binnenkort 
de Kamer een initiatief-wetsontwerp 
zal bereiken, dat deze wetswijziging 
beoogt. De aanvaarding door de Ka-
mer hiervan zal daarmee dan ook als 
het ware de formalisering inhouden 
van de uitgesproken wens van deze 
Kamer om niet alleen in de kwestie 
van het leveren van verrijkt uranium 
aan Brazilië - waarover het debat deze 
week voornamelijk zal gaan - het laat-
ste woord te hebben, maar ook ter za-
ke van alle mogelijke toekomstige ge-
vallen, waarbij sprake is van uitvoer 
van proliferatie-gevoelig materiaal. 

Met betrekking tot Brazilië hoeft de 
Kamer dat laatste woord gelukkig niet 
meer te eisen. De Regering heeft het 
de Kamer al gegeven. Ik denk aan de 
verklaringen van de Minister-President 
tijdens het debat over de regeringsver-
klaring - half januari - , aan de toezeg-
ging van Minister Van der Klaauw ti j-
dens het debat in januari/februari en 
aan een toezegging, die hij herhaalde 
tijdens het debat naar aanleiding van 
de interpellatie-Jansen op 26 april. Ik 
acht mij in redelijkheid ontslagen van 
de plicht om de desbetreffende citaten 
thans te spuien, omdat ik ervan uitga, 
dat de Regering zich wel haar eigen 
toezeggingen zal weten te herinneren. 
Mocht dat niet het geval zijn, dan zal ik 
het geheugen van de Regering opfris-
sen. 

Ik ga er ook van uit, dat de Kamer de-
ze week in volle vrijheid kan oordelen 
over datgene, wat de Regering aan 
haar heeft voorgelegd. De Regering 
vraagt aan de Kamer om in te stern-
men met het in het vooruitzicht stellen 
van export van verrijkt uranium naar 
Brazilië, een zogenaamde letter of in-
tent, of om het gewoon simpel te zeg-
gen: nu akkoord gaan met de toezeg-
ging voor een exportvergunning. 

Nu had de Regering al eerder het 
groene licht gegeven voor de levering 
van dat verrijkt uranium aan Brazilië. 

Zij deed dat in december, toen zij een 
daartoe strekkend besluit nam. Op 16 
januari heeft zij de Kamer hiervan op 
de hoogte gesteld. De Kamer ging 
daar toen niet mee akkoord. Zij aan-
vaardde een motie van de heren Van 
Houwelingen en Portheine. Daarin 
werd uitgesproken, dat eerst een uit-
gewerkte regeling voor een plutonium-
opslagregime, hetzij in wereldwijd 
verband, hetzij via een ad hoc overeen-
komst met Brazilië, tot stand dient te 
komen, alvorens de daadwerkelijke le-
vering kan plaatsvinden. De eerste on-
dertekenaar van de motie zei het zo 
treffend: Geen gram het land uit, voor-
dat het plutoniumopslagregime er is. 
De motie kwam tot stand in een een-
drachtige samenwerking tussen CDA 
en VVD. 

Jammer genoeg was er een kleine 
verstoring van het flonkerende samen-
spel toen de heer Portheine meende te 
moeten spreken van 'de motie is een 
steun in de rug van de Regering' en de 
heer Van Houwelingen sprak over 'het 
bijbuigen van het beleid van de Rege-
ring', maar toch werd het een motie 
van CDA en VVD. Uiteindelijk was de 
heer Portheine zelfs nog radicaler en 
resoluter in zijn uitleg van de motie 
dan zijn CDA-bondgenoot. Hij zei na-
melijk: 

'In ieder geval houd ik mij ervan 
overtuigd dat verdere details van de 
uitwerking van het ad hoc-agreement 
aan de Kamer zullen worden voorge-
legd. Ik ben overigens van mening dat 
detaillering niet past bij de levering 
van het verrijkt uranium, maar veel 
eerder duidelijk moet worden.'. 

Zover ging de heer Van Houwelin-
gen niet. Hij w i ldede regeling in 1981, 
op het moment van levering. Een over-
grote meerderheid van de Kamer wi l-
de dat ook, ook de PvdA-f ractie. Ik 
merk in alle duidelijkheid hierbij op, 
dat de PvdA-f ractie hiervóór was, na-
dat haar eigen motie was verworpen. 
Daarin was de koppeling tot stand ge-
bracht tussen de instemming met de 
levering en het oordeel over de uitbrei-
ding van de UC-fabriek in Almelo. On-
ze motie werd echter evenmin als die 
van de heer Jansen van de PPR door 
de Kamer aanvaard. Daarmee kreeg de 
Regering wel het sein om Almelo uit te 
breiden, maar werd zij tegelijkertijd te-
ruggefloten in haar voornemen om 
een exportvergunning toe te zeggen. 
De Kamer wilde nadere uitgewerkte 
garanties tegen misbruik. Zij wilde dus 
een plutoniumopslagregime voor het 
moment van levering. 

Ik vind dat die opvatting van de Ka-
mer het vertrekpunt moet zijn voor het 
oordeel nu. De Regering komt immers 
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Ter Beek 
terug met de overtuiging dat voldoerv 
de waarborgen bestaan, dat in ieder 
geval op het t i jdstip dat in Brazilië de 
opwerking begint een opslagregime 
voor plutonium gereed zal zijn. 'De 
overtuiging', zegt de Regering; niet de 
zekerheid. De Kamer wilde echter de 
zekerheid dat er een plutoniumopslag-
regime zou zijn en dan niet op het 
moment van opwerking, waarover 
Brazilië spreekt, maar op het ti jdstip 
van levering. 

De conclusie zal hiermee al duidelijk 
zijn: de Regering komt op geen enke-
le wijze tegemoet aan het verlangen 
van de Kamer. Als de Kamer zich zelf 
respecteert dan kan zij nu geen ander 
oordeel vellen dan dat de waarborgen 
volstrekt onvoldoende zijn. Dat is het-
zelfde oordeel als dat, wat zij in januari 
van dit jaar velde. 

De Regering verontschuldigt zich 
door te zeggen, dat zij wel wilde en wi l , 
maar dat de partners niet tot meer be-
reid waren. Op dit punt wreekt zich de 
overhaaste besluitvorming van decem-
ber verleden jaar en van januari van 
dit jaar. De Regering heeft de rekening 
gepresenteerd gekregen van het eigen 
handelen. Op 13 januari j l . is immers 
een waarborgovereenkomst aange-
gaan met de URENCO-partners en met 
Brazilië, voordat de Kamer zich erover 
had kunnen uitspreken. Toen al heb-
ben wi j gewaarschuwd voor de moge-
lijke gevolgen daarvan. Wij hebben er-
op gewezen dat dit moeilijkheden zou 
kunnen opleveren bij het uitvoeren 
van de motie-Van Houwelingen. De 
Regering moet dat nu ook deemoedig 
toegeven. In punt 5 van de brief wordt 
immers gemeld, dat de partners zich 
bleven stellen op basis van de in janu-
ari overeengekomen ontwerp-nota-
wisseling. 

Ik maak mij sterk dat die boodschap 
bij voorbeeld ook is te vinden in de 
brief die de Minister-President van 
Bondskanselier Schmidt heeft ontvan-
gen. Voor de Regering is dat natuurlijk 
een pijnlijke mededeling. Ik vraag mij 
af, of dat misschien de reden is, waar-
om de Kamer inzage is geweigerd in 
de brief. Overigens blijft ons natuurlijk 
ook bezighouden, wat er in de brief 
van de premier zelf van 14 april j l . 
staat. Wij blijven immers nieuwsgierig 
- dat zal men zich kunnen voorstellen 
- naar de geadverteerde 'fraaie 
vondst'. Ik maak mij wederom sterk, 
dat in die brief staat dat het voorstel is 
geweest vastgelegd te krijgen, dat er 
in Brazilië niet met opwerking kan wor-
den begonnen, alvorens het plutonium-
opslagregime tot stand is gekomen. 

Maar - de Minister-President moet 
het maar ontkennen als het niet in zijn 
brief staat - die fraaie vondst is dan 
wel heel wat minder dan de motie-Van 
Houwelingen vroeg. En, zo vraag ik 
wederom, is dat dan misschien de re-
den waarom de Kamer geen kennis 
mag nemen van de inhoud van die 
brief? 

De Minister-President heeft dat ver-
leden week in een tweetal brieven aan 
de Kamer geweigerd. Kennelijk was hij 
zich toen niet bewust van een uit-
spraak van zijn collega Van der 
Klaauw, want zijn weigering gaat re-
gelrecht in tegen een toezegging die 
de Minister van Buitenlandse Zaken op 
26 april j l . in de Kamer deed. De Minis-
ter van Buitenlandse Zaken zei toen: 

'Van de stukken, betrekking hebben-
de op het thans nog gaande overleg, 
zal ik te zijner ti jd graag inzage geven, 
uiteraard voor zover de andere rege-
ringen daartegen geen bezwaar heb-
ben.'. 

Achter dat laatste voorbehoud kan 
de Minister-President zich niet ver-
schuilen, want hij heeft geweigerd om 
zelfs contact op te nemen met zijn 
Westduitse en Engelse collega's om 
bij hen te informeren of zij al dan niet 
bezwaar tegen publikatie van de brief 
hadden. 

De Minister heeft zelfs niet - daar-
voor heeft hij geen toestemming van 
zijn Westduitse en Engelse collega's 
nodig - zijn eigen brief ter inzage van 
de Kamer wil len leggen. Afgezet tegen 
de duidelijke toezegging van de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken vind ik het 
niet helemaal zoals het hoort en niet 
helemaal zoals een regering en een 
parlement met elkaar zouden moeten 
omgaan. Is het dan toch omdat het zo 
pijnlijk is, omdat het onderhandelings-
bod dat in die brief werd gedaan heel 
wat lager was dan wat deze Kamer wi l -
de? Misschien is dit alles achteraf ge-
praat, want zelfs ook deze formule, na-
melijk dat er in Brazilië niet met opwer-
king kan worden begonnen voordat 
het plutoniumopslagregime tot stand 
is gekomen, werd niet gehaald. De 
brief meldt dat ook in punt 7, waar 
staat: 

'Van Nederlandse kant zijn toen po-
gingen gedaan om een interpretatieve 
verklaring aanvaard te krijgen, die zou 
waarborgen dat gebruikte splijtstofele-
menten in Brazilië worden opgeslagen 
totdat een algemeen of een ad hoc-re-
gime tot stand is gekomen. Deze po-
gingen zijn niet met succes be-
kroond,..'. 

Nu moet het toch echt pijnlijk wor-
den voor Minister Van der Klaauw. Hij 
wilde het Nederlandse volk via de 

TROS-microfoon op 29 april wi js ma-
ken dat die afspraak al gemaakt was. Ik 
citeer de vraag van de interviewer: 

'Mag Brazilië nu dat afval van het 
door URENCO geleverde uranium op-
werken voor er garanties zijn gegeven 
tegen militair misbruik?'. 

Antwoord van de heer Van der 
Klaauw: 

'Neen, dat mag niet, dat zit al vast in 
de afspraak die wij in januari hebben 
gemaakt met de Brazilianen.'. 

Nieuwe vraag van de interviewer: 
'Laat ik het anders zeggen; als er 

geen opslagregime komt, hetzij we-
reldwijd, hetzij wat men dan een ad 
hoe-regime noemt, dan geen opwer-
king. Is West-Duitsland het ook eens 
met die interpretatie?'. 

Antwoord van Minister Van der 
Klaauw daarop: 

'Ja helemaal, er is geen enkel pro-
bleem; de Duitsers, de Engelsen zijn 
het erover eens dat er geen opwerking 
komt als er geen opslagregime is: de 
vier regeringen zijn daar al aan gebon-
den.'. 

Mijnheer de Voorzitter! Met alle ver-
schuldigde eerbied, maar de Minister 
stond hier natuurlijk uit zijn nek te klet-
sen, want de regeringen zijn helemaal 
niet aan die afspraak gebonden. On-
weerstaanbaar komt weer die gedach-
te op mij af van het kabinet van de 
grootspraak, maar daarbij is het ook 
nog het kabinet van de tegenspraak. 

De brief van 20 juni bevat overigens 
nog meer opmerkelijke mededelingen. 
Zo zou volgens die brief de Minister 
van Buitenlandse Zaken in de Tweede 
Kamer nadere informatie hebben ver-
strekt bij het debat over de resultaten 
van de Europese Raad in Kopenhagen. 
Ik heb de Handelingen er nog eens op 
nageslagen, maar geen woord van de 
Minister over Almelo of Brazilië. Ik 
vind dat werkelijk onbegrijpelijk. Mis-
schien is dit wel niet zo belangrijk, 
maar er staat dat de Kamer toen iets is 
medegedeeld en de Kamer is toen 
niets medegedeeld. In ieder geval zal 
men zich kunnen voorstellen dat ik ook 
hierdoor extra geprikkeld raakte om 
die brief extra goed te lezen. 

Deze brief moet ook duidelijk ma-
ken, dat in ieder geval vele activiteiten 
zijn ondernomen om aan de twee mo-
ties-Van Houwelingen/Portheine uit-
voering te geven. In de brief wordt 
echter slechts over één motie gespro-
ken, namelijk die over het plutoniunv 
opslagregime. Over de 'full-scope-
safeguards' en de 'verlenging van het 
vetorecht' uit de andere motie lezen 
wi j niets. Het gaat natuurlijk om de 
eerste motie. Daarin staan de voor-
waarden voor de levering aan Brazilië. 
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Ter Beek 
In de vermelding van alle gesprek-

ken en onderhouden die hebben 
plaatsgehad, is mij één ding erg opge-
vallen. Pas in juni is namelijk door de 
Minister van Buitenlandse Zaken ge-
sproken met het IAEA. Ik kan mij toch 
niet helemaal aan de indruk onttrekken 
- dit klinkt misschien erg eigenwijs -
dat de gedachte van het gesprek met 
de heer Eklund, de directeur-generaal, 
pas is opgekomen na het bezoek dat 
collega Van Houwelingen en ik begin 
mei aan het Weense atoombureau 
hebben gebracht. 

Toen hebben wi j twee dingen kun-
nen registeren. In de eerste plaats had 
het IAEA nog niets vernomen van de 
Nederlandse bewindsman. In de twee-
de plaats konden wi j bij het IAEA de 
overtuiging registreren, dat het wereld-
wijde plutoniumopslagregime vóór 
1981 niet mogelijk zou zijn. Het eerste 
was natuurlijk vervelend, maar het 
tweede had veel verstrekkender gevol-
gen. Immers, dat betekende, dat de 
Regering van koers zou moeten veran-
deren. 

Vanaf het januari-debat heeft de Re-
gering immers gegokt op de totstand-
koming van een wereldwijd opslagre-
gime via INFCE. Zou dat niet lukken, 
dan moesten de onderhandelingen be-
ginnen tussen URENCO-troika en Bra-
zilië over een ad hoe-regime. De Minis-
ter van Buitenlandse Zaken zal zich ze-
ker herinneren, dat hij toen in de 
Tweede Kamer heeft verklaard, dat wi j 
eind 1979, begin 1980, meer zouden 
weten. Dan zouden de resultaten van 
INFCE toch wel bekend zijn en bij een 
negatief resultaat zouden de ad hoe-
onderhandelingen kunnen beginnen, 
eerder niet. 

Aangezien het al duidelijk was, dat 
de INFCE-lijn geen wereldwijd pluto-
niumopslagregime zou opleveren, 
moest iets anders worden verzonnen. 
Dus koos de Regering voor een con-
structie via het IAEA, daarbij inspelend 
op de secretariaatsstudie over het plu-
toniumopslagregime. Op zich is daar 
best veel voor te zeggen. Het zou ech-
ter ook logisch zijn, dat de Regering 
deze studie nu al aanwendt voor de 
totstandkoming van een ad hoc-regi-
me met Brazilië en daarover wi l onder-
handelen. De Regering wi l echter de 
lijn 'eerst wereldwijd proberen, dan 
pas ad hoc' niet loslaten. 

Daarmee dreigen wi j in feite nog 
verder van huis te geraken. Nu zal er 
pas twee jaar voordat Brazilië kan op-
w e r k e n " zeg maar 1983/1984 - met 
onderhandelingen over een ad hoc-re-
gime begonnen kunnen worden. Dit 
volgt uit de nu overeengekomen ver-

klaring. Met andere woorden, zouden 
de ad hoe-onderhandelingen, volgens 
de schatting van de Regering in janu-
ari, toen wi j hierover in deze Kamer 
spraken, ongeveer in 1980 kunnen be-
ginnen, nu is het 1983/1984 geworden. 
Is dit de winst vanaf 1 februari 1978, de 
datum waarop de motie-Van Houwe-
lingen/Portheine werd aangenomen? 

MinisterVan Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik neem aan, dat de geachte afge-
vaardigde de stukken zeer nauwkeurig 
heeft gelezen. 

De heer Ter Beek (PvdA): Ik hoop, dat 
dit al is gebleken! 

Minister Van Agt: Dat is nu juist niet 
gebleken, anders zou ik niet interrum-
peren. De heer Ter Beek zegt, dat pas 
twee jaar voordat de 'reprocessing' in 
Brazilië zou kunnen beginnen .... 

De heer Ter Beek (PvdA): De Minister-
President bedoelt de 'opwerking'. 

Minister Van Agt: Dat 'reprocessing' 
'opwerking' betekent, heeft de heer 
Ter Beek goed begrepen. 

De heer Ter Beek (PvdA): Wij spreken 
meestal Nederlands in deze Kamer. 

MinisterVan Agt: Straks zal ik toch in 
het Engels doorgaan, want wij hebben 
een Engelse overeenkomst. De heer 
Ter Beek heeft dus gezegd, dat pas 
twee jaar voordien onderhandelingen 
over een ad hoe-overeenkomst zouden 
kunnen beginnen. Dit is onjuist, want 
er staat - ik spreek een gedeelte in het 
Nederlands, omdat de heer Ter Beek 
dat zo fijn vindt - voor geval geen 
lAEA-regime tot stand is gekomen 'by 
a date not less than two years before 
URENCO-supplied fuel is due to be re-
processed ...' Dit betekent, dat uiterlijk 
twee jaar voordien de onderhandelin-
gen zullen beginnen en dat de moge-
lijkheid open is, dat zij eerder en zelfs 
aanmerkelijk eerder zouden kunnen 
beginnen. Dit is anders dan wat de 
heer Ter Beek zei. 
De heer Ter Beek (PvdA): Precies, 
maar dat betekent, dat u op zijn minst 
tot 1983 blijft werken aan de totstand-
koming van het wereldwijde regime. 
Als het er dan nog niet is, gaat u op ad 
hoe-basis aan de slag. Dat staat er; 
leest u uw eigen stukken nog maar 
eens na. 

Minister Van Agt: Ik behoef mijn eigen 
stukken niet meer na te lezen, want ik 
heb zojuist het stuk waarom het gaat 
voorgelezen. Uit de voorgelezen pas-
sage blijkt zonneklaar, dat uiterlijk 
twee jaar voordat de opwerking - daar 
hebben wi j het Nederlandse woord -
staat te beginnen de onderhandelin-
gen over een ad hoe-regime moeten 

starten. Eerder zullen zij mogen en 
kunnen starten. Het kan best zijn, dat 
dit gebeurt ook! 

De heer Ter Beek (PvdA): Wanneer is 
dat 'eerder' dan? Wat is het moment, 
waarop u bepaalt om met de ad hoe-
onderhandelingen te beginnen? 

Minister Van Agt: Dat hangt natuurlijk 
af van het verloop van zaken met het 
wereldwijde regime. Het ging mij er-
om, dat u zoeven zei, dat het pas twee 
jaar voordien kan beginnen. Daarin zat 
u gewoon fout. 

De heer Ter Beek (PvdA): Laten wi j el-
kaar niet proberen te overtroeven met 
krachttermen zoals: 'daarmee zat u 
fout', want u zat natuurlijk fout. 

Minister Van Agt: Het gaat om feiten. 
Wij kunnen een heel verschillend oor-
deel hebben over de waarde van het 
regeringsstandpunt en over het feit 
welke conclusies aan die feiten moe-
ten worden verbonden, maar wi j moe-
ten wel de juiste feiten tegenover el-
kaar stellen, wi l len wi j een zuiver de-
bat kunnen houden. 

De heer Ter Beek (PvdA): Daarmee 
ben ik het volstrekt eens en laten wi j 
ons daarom houden bij het feit van de 
motie-Van Houwelingen. De Regering 
kan ons niet de zekerheid bieden die 
de motie vraagt. Daarom gaat het im-
mers. Laten wi j ons wat dat betreft, 
mijnheer Van Agt, bij de feiten hou-
den, namelijk dat op het moment van 
levering een plutoniumopslagregime 
tot stand is gekomen. Die zekerheid 
kunt u ons niet bieden. Mag ik ook nu 
een adequate en ad-remme reactie 
van u vragen? Die zekerheid kunt u ons 
niet bieden, wel? Daarom gaat het. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Is 
het juist, dat de heer Ter Beek de con-
clusie trekt, dat niet tegelijkertijd ge-
werkt kan worden aan een algemeen 
regime en aan een ad hoe-regime? 

De heer Ter Beek (PvdA): Ik vrees, dat 
wi j ons straks weer in Engelse teksten 
moeten begeven. Als de Minister-Pre-
sident of de Minister van Buitenlandse 
Zaken deze Kamer straks - ik schat 
morgen - mededeling kan doen over 
het feit dat men zowel ad hoc als we-
reldwijd aan de slag gaat, dan wi l ik 
dat nog wel eens meemaken. Uit de 
teksten blijkt het niet, maar ja, mis-
schien heb ik die weer verkeerd gele-
zen! 

De Regering kan ons dus zelfs niet 
de zekerheid bieden, dat op het mo-
ment van opwerking - dat is overigens 
voor de motie nooit bepalend ge-
weest - het plutoniumopslagregime in 
werking is getreden. In de brief van de 
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Regering wordt wel gezegd 'Bovendien 
volgt uit de verklaring dat óf het alge-
meen opslagregime öf het ad hoc-regi-
me in werking zal zijn op het moment 
dat de opwerking plaatsvindt', maar dat 
volgt er helemaal niet uit. 

Ik bied mijn verontschuldigingen 
aan, maar ik moet toch ook gebruik 
maken van de Engelse tekst, want in 
de Nederlandse tekst van de brief 
staat: 'in werking zal zijn'. In de Engel-
se tekst zou er dan moeten staan: 'in 
operation'. Daarover zijn wi j het naar 
mijn mening eens. Dat staat er echter 
niet, want daar staat: 'ready for opera-
t ion'. Dat is, met uw welnemen, toch 
wel heel wat anders. 

Er wordt ook nergens bepaald, dat 
het plutoniumopslagregime er moet 
zijn voordat aan de opwerking begon-
nen kan worden. Er wordt gesproken 
over: 'it is the understanding of all 4 
parties'. 'Understanding' dus; men 
neemt aan dat. Er is geen sprake van 
een verplichting. Met andere woorden, 
Brazilië kan opwerken en kan plutoni-
um produceren, zonder dat een pluto-
niumopslagregime in werking is getre-
den. 

Het is alweer het kabinet van de 
grootspraak, want het kabinet schrijft 
in de brief: 'Bovendien volgt uit de ver-
klaring dat óf het algemeen opslagre-
gime öf het ad hoe-regime in werking 
zal zijn op het moment dat de opwer-
king plaatsvindt.'. Dat blijkt nergens uit 
de Engelse tekst. 

Het is niet alleen het kabinet van de 
grootspraak, maar ook van de tegen-
spraak, want hoe valt vol te houden, 
dat uit de verklaring volgt, dat öf het 
algemeen opslagregime öf het ad-hoc-
regime in werking zal zijn op het mo-
ment dat de opwerking plaatsvindt, 
terwijl 15 regels eerder in dezelfde 
brief aan de Kamer wordt erkend, dat 
de pogingen om vast te leggen, dat er 
geen opwerking zal plaatsvinden voor-
dat zo'n regime tot stand is gekomen 
niet met succes zijn bekroond? De Mi-
nister-President of de Ministervan 
Buitenlandse Zaken mag een poging 
doen, dit uit te leggen. 

De verschuiving in ti jd die nu plaats-
vindt, heeft ook andere gevolgen, on-
der meer voor het welslagen van het 
Amerikaanse non-proliferatie beleid, 
zoals dat met name gestalte heeft ge-
kregen in de nieuwe Nucleaire Non-
Proliferatie wet. Hierin worden een 
aantal strikte export-voorwaarden 
aangelegd, zoals de eis van 'full-scope-
safeguards' en de eis' 'geen splijt-
stofopwerking zonder toestemming'. 
Tot maart 1980 zal over bestaande le-
veringscontracten opnieuw onder-

handeld moeten worden. Dan zullen 
de ontvangende landen aan de ver-
scherpte non-proliferatievoorwaarden 
moeten voldoen, anders zullen de le-
veranties stopgezet worden. 

Bepalend voor het welslagen van dit 
beleid is dan natuurlijk ook de vraag of 
de ontvangende landen na 1980 nucle-
aire materialen, zoals verrijkt uranium, 
van andere landen zullen kunnen be-
trekken zonder deze strikte voorwaar-
den. Voor Brazilië telt dus de vraag of 
het van URENCO verrijkt uranium kan 
betrekken zonder met 'Amerikaanse' 
voorwaarden geconfronteerd te wor-
den. Dat zou het geval zijn als Neder-
land nu, op basis van de huidige on-
voldoende waarborgen, instemde met 
de leveringen aan Brazilië. 

Ik maak deze opmerkingen vooral 
ook om de betekenis van de medede-
ling in de brief, dat van Amerikaanse 
zijde zou zijn onderstreept dat Neder-
land in URENCO, hoe dan ook, in het 
belang van de niet-verspreiding van 
kernwapens blijft deelnemen, ietwat te 
relativeren. Natuurlijk, de Verenigde 
Staten voelt zich nauwer verwant met 
de Nederlandse opvattingen dan met 
de Westduitse. Maar van de Neder-
landse Regering wordt dan wel ver-
wacht dat zij niet een beleid steunt dat 
in feite het Amerikaanse beleid onder-
graaft, of op zijn minst afbreuk doet 
aan de effectiviteit ervan. 

Ik heb mijn conclusie al eerder ge-
trokken: op basis van de nu verkregen 
waarborgen mag de Regering niet be-
reid zijn om vergunningen tot export 
van verrijkt uranium naar Brazilië in 
het vooruitzicht te stellen. Een 'letter of 
intent' mag niet worden afgegeven. 

Wij wil len het ons zelf echter niet ge-
makkelijk maken door het hierbij te la-
ten. Ook wij moeten de vraag beant-
woorden: wat dan? Daarvoor is het 
echter van wezenlijke betekenis te we-
ten, wat de Regering doet met eniger-
lei uitspraak van de Kamer. 

Is de Regering bereid, verder te on-
derhandelen met de partners, of is dit 
het laatste, finale bod, waarop de Ka-
mer alleen maar ' ja' of 'neen' kan zeg-
gen? Om duidelijkheid te verkrijgen in 
de positie waarin de Kamer zich be-
vindt, gaat er overigens nog wel een 
klein vraagje aan vooraf, namelijk of 
de uitwisseling van de diplomatieke 
nota's, welke de voorwaarden voor de 
leveringen aan Brazilië vastleggen en 
waarbij ook de verklaring wordt afge-
legd, al heeft plaatsgehad en of de 'let-
ter of intent' al is verstrekt? 

Ik ga er overigens van uit dat het ant-
woord op beide vragen ontkennend 
zal zijn, gelet op de toezegging van de 
Minister van Buitenlandse Zaken op 26 

april j l . in deze Kamer gedaan. Dit be-
tekent dan ook dat de Kamer wat dat 
betreft nog niet met voldongen feiten 
wordt geconfronteerd. 

Maar, als nu de Kamer negatief oor-
deelt over wat voor ons ligt - en iets 
anders valt toch nauwelijks aan te ne-
men - wi l de Regering dan opnieuw 
op pad? De brief doet vermoeden dat 
dit niet het geval is. De Regering laat 
de Kamer per slot weten: 'De partners 
hebben het volstrekt duidelijk ge-
maakt, dat dit het uiterste is waartoe zij 
wil len gaan.'. 

Om het maar heel simpel te houden, 
stel ik de volgende vraag: bevindt de 
Kamer zich deze week in een 'slikken-
of -stikken'-situatie of niet? Kan zij bij 
voorbeeld nog eens aangeven waar 
het bij dat plutoniumopslagregime om 
gaat? Zoals het feit dat opslag onder 
lAEA-beheer en controle moet gebeu-
ren, het feit dat die controle en dat be-
heer onaantastbaar moeten zijn van 
buitenaf, en het feit dat geen plutoni-
um uit de opslagplaats mag worden 
vrijgegeven, dan nadat ten genoegen 
van het IAEA is aangetoond dat er ge-
bruik van dit plutonium zal worden ge-
maakt in installaties die op hun beurt 
onder controle staan van het IAEA? 

Als de Kamer zou zeggen: Wij kun-
nen niet instemmen met wat nu voor 
ons ligt en u moet verder, is de Re-
gering dan bij voorbeeld ook bereid 
haar huidige lijn van eerst wereldwijd 
en dan ad hoc los te laten? Wil men dat 
of wi l men dat niet? 

Als de Regering de Kamer toch zou 
dwingen tot een definitief oordeel nu, 
dan is dat wat ons betreft negatief. Wij 
wensen geen medewerking te geven 
aan de levering van verrijkt uranium 
op basis van de huidige waarborgen 
aan Brazilië. Ik zeg heel uitdrukkelijk 
dat dit geen schone-handen-politiek is. 
Wij zijn ons ook wel degelijk bewust 
van de consequenties die dit allemaal 
met zich zou kunnen brengen, inclusief 
de mogelijke opzegging van het Ver-
drag van Almelo door bij voorbeeld de 
Bondsrepubliek in 1981. 

Overigens - dit terzijde - vind ik het 
wel opvallend dat de Regering in deze 
brief toch heel wat minder stellig is 
dan in die van 16 januari. Toen werd 
gezegd dat, als wi j niet akkoord zou-
den gaan met de levering, dit voor de 
partners een reden zou zijn om de sa-
menwerking te verbreken. Nu maakt 
de brief melding van 'waarschijnlijk' 
opzegging van het Verdrag van Alme-
lo. Hoe moet ik dat precies verstaan? 
Het zal toch duidelijk zijn dat van de 
kant van de Bondsrepubliek ook een 
deel bluf een rol speelt. 
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De Bondsrepubliek zal zich toch ook 
wel de nadelige consequenties realise-
ren: internationaal-politiek gezien, de 
problemen met de deelstaatregering, 
welker medewerking nodig is voorde 
bouw van eigen installaties, de kans 
dat de Bondsdag wakker wordt ge-
schud. Ik weet het niet, maar mis-
schien hebben de bewindslieden daar 
een pregnanter oordeel over. Dat soort 
inschattingen is echter toch wel nodig 
om de kracht van de Nederlandse on-
derhandelingspositie te beoordelen. 
Maar nogmaals, ook dat alles ontslaat 
mijn fractie niet van de plicht zelf ook 
tot een afweging te komen. 

Wij wil len ons niet altijd verschuilen 
achter nieuwe voorwaarden of achter 
nieuwe openingen of achter anderen, 
nee, wi j wil len zelf de afweging ma-
ken, ook vanuit de consistentie van 
ons eigen beleid. Bij de Partij van de 
Arbeid heeft altijd voorop gestaan de 
beteugeling van de verdere versprei-
ding van kernwapens. Daaraan heb-
ben wi j steeds onze maatstaven ont-
leend. Daaraan ontlenen wi j ook nu 
wederom onze maatstaven. Voor ons 
is dan steeds bepalend, of deelname 
aan Almelo en medewerking aan leve-
ring een instrument oplevert voor een 
actief non-proliferatiebeleid of niet. Op 
die vraag hebben wij als fractie voort-
durend een antwoord gezocht, onder 
het vorige kabinet en ook onder dit ka-
binet. 

Ik herhaal wat ik in januari heb ge-
zegd: Wij leggen nu geen andere 
maatstaven aan dan wi j gedaan zou-
den hebben bij een kabinet met een 
samenstelling, die ons qua politieke 
kleur wat meer zou zijn bevallen. 

Teruggebracht naar de werkelijkheid 
van nu, is onze overtuiging dat de keu-
ze die gemaakt moet worden er uitein-
delijk een is tussen medeverantwoor-
delijkheid en medeplichtigheid. Mede-
verantwoordeli jkheid graag, om ont-
wikkelingen te stimuleren, om invloed 
uit te oefenen, om risico's in te dam-
men. 

Maar medeverantwoordelijkheid 
kan omslaan in medeplichtigheid. Dat 
is namelijk het geval als nu op basis 
van de nu verkregen waarborgen 
wordt ingestemd met de levering van 
verrijkt uranium aan Brazilië, omdat 
wi j niet de overtuiging hebben - laat 
staan de zekerheid - dat de risico's zijn 
ingedamd. Dan kan Nederland mede-
plichtig worden aan de ontwikkeling 
van een Braziliaans kernwapen, aan 
een situatie die wi j juist niet wil len. Dat 
mag niet. 

Dan is dat geen schone-handen-poli-
tiek, maar dan is dat kiezen vanuit het 
geweten. Ik hoop van ganser harte dat 
anderen in deze Kamer dezelfde keuze 
durven maken, een keuze die dan ook 
zal liggen in het verlengde van een uit-
spraak van deze Kamer: geen uitvoer 
van verrijkt uranium naar Brazilië zon-
der afdoende waarborgen tegen mis-
bruik. 

Die afdoende waarborgen heeft de 
Regering ons nu niet kunnen bieden. 
De motie-Van Houwelingen/Portheine 
wordt niet uitgevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben mij er-
van bewust dat mij hier op dit moment 
enige bescheidenheid past. 

De heer Boersma (CDA): Dat is voor 
het eerst! 

De heer Ter Beek (PvdA): He t i s im-
mers aan de indieners, als eersten te 
waken over de uitvoering van de mo-
tie. Tijdens het debat heeft de heer Van 
Houwelingen gezegd: Het is volstrekt 
onbestaanbaar, dat op welke wijze dan 
ook de Regering zou kunnen vooruit lo-
pen met toezeggingen over levering, 
dat ook, als onverhoopt de plutoni-
umopslagregeling niet tot stand komt, 
er wel geleverd zal worden. 

'Het is volstrekt onbestaanbaar'. Met 
die uitspraak van de heer Van Houwe-
lingen in het achterhoofd verlaat ik ge-
sterkt het spreekgestoelte. Daarom 
zullen wi j van onze kant nu ook nog 
niet een motie indienen, waarin wi j het 
oordeel van de Kamervragen. De re-
den waarom wi j dit niet doen, zal naar 
ik hoop een ieder duidelijk zijn. 

De heer Mommersteeg (CDA): Het zou 
ter informatie van de Kamer interes-
sant zijn te weten, of deze analyse en 
dit standpunt van de Partij van de Ar-
beid resp. vertegenwoordigers van de 
fractie van de Partij van de Arbeid, ook 
zijn uiteengezet op de recente bijeen-
komst van socialistische leiders in 
Brussel resp. in contacten met de par-
lementaire Labour-groep en de parle-
mentariërs van de SPD. Het zou ook 
voor onze informatie bijzonder interes-
sant en misschien wel waardevol zijn, 
hun reacties te vernemen op deze ana-
lyse, deze standpuntverklaring en deze 
erkenning, dat meedoen medeplichtig-
heid inhoudt. 

De heer Ter Beek (PvdA): Als wi j hier-
over pas het afgelopen weekend in 
Brussel met onze zusterpartijen had-
den gesproken, zouden wi j natuurlijk 
veel te laat zijn geweest. Wij hebben 
dat dan ook veel eerder gedaan. Ik 
schaam mij niet h ier in deze Kamer te 
erkennen, dat bij voorbeeld de SPD er 
niet dezelfde opvattingen op nahoudt 

als de Partij van de Arbeid. Zo liggen 
de kaarten. Maar ik denk dat het voor 
de heer Mommersteeg precies eender 
ligt, want van de CDU of CSU heb ik 
ook geen motie-Van Houwelingen ge-
zien. 

De Voorzitter: Ik deel nog mee dat 
zoeven voldaan is aan het verzoek dat 
ik de vorige week dinsdag heb gedaan 
aan de Minister van Buitenlandse Za-
ken om een vertaling van de befaamde 
in het Engels gestelde verklaring, waar 
zoeven al uit geciteerd is, aan de Ka-
mer over te leggen. Naar ik aanneem, 
heeft zij inmiddels iedereen bereikt. 

D 
De heer Van Houwelingen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Het is verheu-
gend naar aanleiding van het betoog 
van de heer Ter Beek te mogen consta-
teren, hoezeer de waardering voor de 
door ons ingediende motie vanaf janu-
ari van maand tot maand is toegeno-
men. Je vraagt je dan wel af, hoe dat 
komt. 

Toch moet ik beginnen met mijn te-
leurstelling uit te spreken, namelijk 
over de brief van 20 juni j l . Helaas 
moet worden vastgesteld, dat de Ne-
derlandse URENCO-partners, Duits-
land en Engeland, niet bereid zijn tege-
moet te komen aan de door Nederland 
ingebracht voorwaarde, dat vóór de 
eerste levering van verrijkt uranium 
aan Brazilië er een plutoniumopslagre 
gime moet zijn overeengekomen. Bei-
de partners blijven zich stellen op ba-
sis van de in januari overeengekomen 
ontwerpnotawisseling en zijn slechts 
bereid een interpretatieve verklaring 
hieraan toe te voegen. Dat is helaas de 
constatering. 

In die verklaring wordt vastgelegd 
dat de vier regeringen de totstandko-
ming van een plutoniumopslagregi-
me, gebaseerd op artikel XII a 5 van 
het lAEA-statuut, zullen bevorderen en 
dat zij, indien een dergelijk systeem 
niet t i jdig beschikbaar is, zich zullen 
zetten aan de opstelling van een ad 
hoc regeling, uiterlijk twee jaar voor-
dat verrijkt uranium, geleverd door 
URENCO, in Brazilië kan worden opge-
werkt. Bovendien wordt eraan toege-
voegd, dat het algemene opslagregi-
me öf het ad hoe-regime in werking zal 
zijn op het moment dat de opwerking 
plaatsvindt. Dat is na het ti jdstip waar-
op Nederland moet leveren. 

Op zich zelf is het natuurlijk positief 
dat opnieuw wordt uitgesproken, dat 
men wi l streven naar de totstandko-
ming van zo'n plutoniumopslagregi-
me. Tegelijkertijd moet echter worden 
vastgesteld, dat hiermee niet wordt te-
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gemoetgekomen aan de Nederlandse 
voorstellen. Bovendien wordt ons in 
de brief nog medegedeeld: 'de part-
ners hebben het volstrekt duidelijk ge-
maakt dat dit het uiterste is waartoe zij 
wil len gaan'. 

De conclusie is duidelijk: de Rege-
ring acht de motie-Van Houwelingen/-
Portheine onuitvoerbaar. Maar hier-
mee is het verhaal niet af. Het gaat dan 
vooral om de vraag welke consequen-
ties men hieruit moet trekken. Zoals 
blijkt uit de brief van 20 juni j l . is deze 
vraag ook voor de Regering niet een-
voudig geweest. Uiteindelijk is de Re-
gering echter tot de conclusie geko-
men dat export van verrijkt uranium 
naar Brazilië toch in het vooruitzicht 
gesteld moet worden, ook zonder de 
voorwaarde dat op het moment van de 
levering een plutoniumopslagregime 
is tot stand gekomen. 

De belangrijkste overwegingen bij 
de regeringsbeslissing zijn kennelijk 
gewees t -w i j hebben daar wel begrip 
voor - het belang betrokken te blijven 
bij het non-proliferatiebeleid via de sa-
menwerking in URENCO en de mede-
deling dat de levering aan Brazilië in 
ieder geval toch doorgang zal vinden. 

Naast een enkele opmerking over de 
gevolgde procedures en over de inzet 
bij de onderhandelingen wil len wi j ons 
vandaag vooral bepalen bij de vraag of 
het uiteindelijke resultaat voor ons al 
of niet toereikend is. 

Bij de beoordeling van het onder-
handelingsresultaat is ook nu, evenals 
in januari, voor het CDA uitgangspunt 
- ik citeer de woordvoerder van de drie 
christen-democratische partijen in 
1973 - : 'het voorkomen van een proli-
feratie-bevorderende werking dient 
nadrukkelijk voorrang te hebben bo-
ven de commerciële, industriële en 
werkgelegenheidsvoordelen'. En ook 
nu kunnen wi j helaas niet anders dan 
ernstige twijfel uitspreken of het con-
tract met Brazilië op deze basis niet in 
strijd is met dit uitgangspunt. 

De argumenten die ik in januari heb 
genoemd, gelden ook thans nog, niet 
alleen omdat Brazilië het NPV niet 
heeft wil len ondertekenen, maar voor-
al ook - dat is een zeer belangrijk ge-
geven - omdat naast verrijkt uranium 
en kerncentrales door Duitsland de 
technologie voor verrijking en opwer-
king zal worden geleverd. Ook de Ne-
derlandse Regering heeft zich in alle 
duidelijkheid uitgesproken tegen dit 
contract, omdat juist hierdoor de proli-
feratie kan worden bevorderd. 

Nederland staat in zijn kritiek met 
betrekking tot levering van de opwer-
kingstechnologie zeker niet alleen. 

Ook de Verenigde Staten hebben grote 
druk uitgeoefend om dit contract te 
voorkomen. In een interview van april 
1978 verklaart Joseph Nye, datde Ver-
enigde Staten nog steeds trachten de-
ze twee landen, niet alleen Duitsland 
maar ook Frankrijk, nu in de context 
van de Internationale Nucleaire Splijt-
stof Cyclus Evaluatie (INFCE) te bewe-
gen de levering van splijtstofopwer-
kingsfabrieken uit de contracten te an-
nuleren. Ook verschillende kernener-
giedeskundigen hebben zich in niet 
mis te verstane termen uitgelaten over 
juist dit onderdeel van het Duits-Brazi-
liaanse contract. 

Nu kan men natuurlijk beweren dat 
de levering van verrijkt uranium hier-
mee niets van doen heeft. Naar onze 
mening is deze stelling onjuist. De re-
latie is immers onmiskenbaar. Het proli 
feratierisico neemt sterk toe, naarmate 
een land meer volledig over de totale 
nucleaire cyclus kan beschikken. Urani-
umverrijking is hierbij nog steeds een 
belangrijke schakel. 

In ieder geval kan Nederland zich 
niet aan zijn verantwoordelijkheid ont-
trekken alles te blijven doen om de risi-
co's met betrekking tot de plutoni-
umopwerking op nationale basis zo-
veel mogelijk te voorkomen. De gestel-
de voorwaarde met betrekking tot een 
plutoniumopslagregime onder inter-
nationaal beheer blijft dan ook een vol-
strekt logische en ook redelijke waar-
borg. Het is op zich verheugend dat 
onze partners en ook Brazilië de rede-
lijkheid hiervan hebben onderkend. 
Zelfs is het te begrijpen dat voor Duits-
land het moment van opwerking nog 
als ' t i jdig' wordt beschouwd, immers 
pas op dat moment dragen zij de ver-
antwoordelijkheid voor de opwerkings-
technologie over. 

Voor Nederland ligt echter dit t i jd-
stip eerder, op het moment van leve-
ring draagt Nederland immers mede-
verantwoordelijkheid. Het is te betreu-
ren dat ook in de maanden na januari 
Duitsland dit feit niet heeft willen ac-
cepteren. De door Nederland inge-
brachte waarborg is immers een direct 
gevolg van het feit dat Duitsland blijft 
bij zijn standpunt de opwerkingstech-
nologie te zullen leveren. De noodzaak 
om te komen tot extra waarborgen 
wordt nogal eens, ook door Duitsland, 
ontkend met het argument dat de zg. 
trilaterale overeenkomst van 1976tus-
sen Duitsland, Brazilië en de IAEA toch 
zeer vergaande bepalingen kent en 
zelfs verder gaat dan alle tot nu toe af-
gesloten contracten. Op onderdelen is 
dit juist, in zijn totaliteit blijven er ech-
ter enkele belangrijke onvolkomenhe-
den. 

Zo ontbreekt de eis van full scope 
safeguards op alle nucleaire activitei-
ten in Brazilië. Bovendien is het alge-
meen bekend dat de bestaande con-
trole-mogelijkheden van het Weense 
Atoombureau niet volmaakt zijn. In 
een intern lAEA-rapport van juni 1977 
wordt dit nog eens aangetoond. 

Bovendien is het tijdverschil tussen 
de verdwijning van nucleair materiaal 
en de vaststelling daarvan zeer aan-
zienlijk en ontbreken sancties om ef-
fectief te kunnen optreden. De intro-
ductie van een plutoniumopslagregi-
me onder internationaal beheer is wel-
iswaar geen absolute oplossing, ech-' 
ter zeker een belangrijke stap in de 
goede richting. Daarover is men het 
ook in Wenen eens. 

Of een exportcontract met betrek-
king tot nucleair materiaal de kans op 
een verdere verspreiding van kernwa-
pens bevordert of niet kan niet geheel 
losgemaakt worden van de beoorde-
ling van de politieke stabiliteit in het 
betrokken land. Wat dit punt betreft, is 
helaas een soepele beoordeling van 
de overeenstemming over veiligheids-
waarborgen in het contract met Brazi-
lië niet mogelijk. Integendeel. 

Er zijn natuurlijk argumenten voor 
een positieve beslissing. Alle argu-
menten welke men kan aanvoeren om 
toch maar zonder verdere waarborgen 
akkoord te gaan, zijn eigenlijk geba-
seerd op de veronderstelling dat bij een 
negatieve beslissing de URECNO-sa-
menwerking zal ophouden te bestaan 
en dat in alle gevallen er hoe dan ook 
geleverd zal worden. Met nadruk wil ik 
nog eens verklaren dat ook de CDA-
fractie zeer hecht aan de instandhou-
ding van de URENCO-samenwerking. 
Het voeren van een reëel en actief non-
proliferatiebeleid is meer effectief mo-
gelijk naarmate men meer invloed kan 
uitoefenen in multinationale samen-
werkingsverbanden. Het is zelfs een 
hoeksteen van ieder non-proliferatiebe-
leid te streven naar het afbouwen van 
nationale beheersvormen. 

De vraag blijft of de constatering wel 
juist is dat indien Nederland zal blijven 
vasthouden aan de eigen opvatting 
over de voorwaarden voor levering 
van verrijkt uranium aan Brazilië, de 
URENCO-samenwerking inderdaad zal 
worden beëindigd. Bij het overleg is in 
ieder geval nog eens vastgesteld dat 
zowel Duitsland als ook Engeland het 
belang van continuering van de sa-
menwerking onderkennen. 

Er zijn hier trouwens heel wat argu-
menten voor aan te dragen. 

De Nederlandse inbreng bij de ont-
wikkeling van de verrijkingstechnolo-
gie is zeker niet gering geweest. Dat 
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geldt niet alleen de technische ontwik-
keling, maar ook de financiële bijdra-
ge. 

Een uit-elkaar-vallen van de UREN-
CO-samenwerking zal zeker ook nega-
tieve gevolgen hebben voor de com-
merciële mogelijkheden van URENCO; 

Er zal een belangrijk tijdverlies op-
treden indien de feitelijke capaciteits-
uitbreiding voor een belangrijk deel 
in Duitsland zal moeten plaatsvinden. 
Vergunningenprocedures verlopen 
ook in Duitsland lang niet altijd even 
vlot. 

Voor niemand is een uit-elkaar-vallen 
van de URENCO-samenwerking, als 
gevolg van een politiek conflict over 
het exportbeleid, aantrekkelijk. 

Hiertegenover staat dat Nederland 
in de afgelopen jaren zeker niet de ge-
makkelijkste partner is. Zelfs spreekt 
men over een geïrriteerde stemming. 
Vastgesteld moet echter wel worden 
dat het 'moeili jk' doen door Nederland 
alles te maken heeft met zorgen - ook 
onze zorgen - t e n aanzien van prolife-
ratierisico's. 

Ook beide partners kunnen dit on-
mogelijk als volledig negatief beoor-
delen. Bovendien concentreert zich het 
eigen en afwijkende Nederlandse 
standpunt op het exportcontract met 
Brazilië en, zoals gezegd, vooral ook 
omdat Duitsland ook nog een opwer-
kingsfabriek zal leveren. Als dat laatste 
niet het geval was, zou het probleem 
voor Nederland anders liggen. 

Hoewel dit Braziliaanse contract 
commercieel bijzonder belangrijk is, 
gaat het om een beperkt deel (± 20%) 
van de totale activiteit. Ook is het argu-
ment onjuist, dat Nederland een onbe-
trouwbare partner is. Reeds tijdens de 
behandeling van het Verdrag van AI-
melo in 1973 is duidelijk geworden, 
dat door Nederland een zeer kritisch 
beleid zal worden gevoerd ten aanzien 
van export aan niet-NPV-landen. Dit 
standpunt moet bekend zijn bij onze 
partners. Opmerkingen over onzeker-
heid en bemoeizucht van het Neder-
landse parlement zijn dan ook vol-
strekt onjuist. Hoewel over de uitbrei-
ding van Almelo langdurig is onder-
handeld, heeft Nederland hierover in-
middels een positief besluit genomen 
en is met voortvarendheid gestart met 
de uitvoering. Voor velen in deze Ka-
mer was ook dat besluit moeilijk, maar 
het is juist ter wil le van de samenwer-
king genomen. Het is duidelijk dat met 
dit alles niet kan worden aangetoond, 
dat dus de URENCO-samenwerking 
niet zal worden opgezegd; maar 
het omgekeerde is ook moeilijk aan te 
tonen. In ieder geval is volgens het 

Verdrag van Almelo uittreding pas mo-
gelijk in 1983, waarbij het onwaar-
schijnlijk is dat Nederland zal uittre-
den. 

In dit verband nog enkele vragen. In 
de brief van 20 juni j l . wordt gerept van 
regeringsactiviteiten met betrekking 
tot de moties op de stukken nr. 19 en 
nr. 20. Moet uit het feit dat verder niets 
wordt geschreven over de motie voor-
komende op stuk nr. 20 aangenomen 
worden dat hierover volledige over-
eenstemming is bereikt? In deze motie 
wordt onder andere gesproken over 
zekerheden dat de uitbreiding tot 2000 
*on zal worden gerealiseerd in Almelo 
en Capenhurst en dat het verdrag voor 
een periode van minimaal 10 jaar 
na 1983 door geen van de partners zal 
worden opgezegd. 

Hoewel reeds in een brief van 5 april 
1977 van de toenmalige ministervan 
Economische Zaken hierover duidelij-
ke mededelingen zijn gedaan, wordt 
hierover in de brief van 20 juni j l . niets 
geschreven. Kan de Minister hierover 
thans zekerheid verschaffen? Kunnen 
er naar het oordeel van de Minister 
vóór 1981 concrete activiteiten door 
Duitsland met betrekking tot een Duit-
se verrijkingsfabriek worden onderno-
men, zolang de uitbreiding van de fa-
briek in Almelo respectievelijk tot 600 
en 1000 ton niet is gerealiseerd? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu een 
aantal opmerkingen maken over het 
belang van de samenwerking. Evenals 
in januari acht de fractie van het CDA 
het van het grootste belang de samen-
werking in URENCO-verband te hand-
haven. Hiervoor zijn vele argumenten 
te noemen. In januari ben ik hierop uit-
voerig ingegaan. Het is duidelijk dat 
juist via dit samenwerkingsverband 
Nederland een belangrijke rol kan spe-
len in het internationale overleg over 
de beantwoording van de vraag op 
welke wijze de verdere verspreiding 
van kernwapens kan worden voorko-
men. 

Voor ons is dit probleem één van de 
meest knellende vraagstukken van de-
ze t i jd. Helaas moeten wi j ook vandaag 
erkennen dat met alle mooie woorden 
en plannen de situatie eerder slechter 
wordt dan beter. De snelle uitbreiding 
van de toepassing van kernenergie 
heeft het non-proliferatiestreven aan-
zienlijk moeilijker en gecompliceerder 
gemaakt. Het probleem is niet alleen 
of landen daadwerkelijk atoomwapens 
gaan produceren, of dat ze dit aankon-
digen. Via de weg van onder andere de 
kernenergie brengen wi j de mogelijk-
heid dichterbij, althans als wi j daar 
geen goede waarborgen tegenover 
stellen. Je kunt je dan ook afvragen of 
het niet langer een illusie is, te blijven 

streven naar het voorkomen van een 
verdere verspreiding van kernwapens. 

Enige weken geleden werd hier nog 
eens op gewezen door de heer Neu-
man van het Nederlands Instituut voor 
Vredesvraagstukken. Wij wensen ons 
echter niet bij deze stelling neer te leg-
gen. Niet alleen als een politieke keu-
ze, maar ook omdat dit één van de 
meest centrale voorwaarden is, nog 
met enige kans te blijven streven naar 
vrede en veiligheid. Tenslotte gaat het 
hierbij om het behoud van de schep-
ping. 

Gelukkig beseffen steeds meerover-
heden en deskundigen het gigantische 
risico van de huidige ontwikkeling met 
betrekking tot de verspreiding van de 
nucleaire technologie. Een goed voor-
beeld is het nieuwe Amerikaanse non-
proliferatiebeleid. In de nieuwe nucle-
aire non-proliferatiewet van mdart 
1978 worden een aantal nieuwe mini-
mumvoorwaarden gesteld, waaraan 
bij de export van nucleaire installaties 
en materialen moet zijn voldaan: vei-
ligheidswaarborgen bij alle nucleaire 
activiteiten in de landen, geen door-
verkoop zonder toestemming en geen 
opwerking zonder toestemming. 

Natuurlijk is er kritiek te leveren op 
de Amerikaanse plannen. Vele landen 
hebben kritiek op het embargo op de 
plutoniumtechnologie. Het gaat ech-
ter toch om het streven naar stringen-
tere voorwaarden en dat achten wi j 
positief. De nieuwe bepalingen zullen 
niet alleen gelden voor nieuwe con-
tracten maar ook voor de lopende con-
tracten. Via heronderhandelingen zul-
len de nieuwe voorwaarden vanaf 
maart 1980 in ieder geval moeten 
functioneren. 

Voor het welslagen van dit non-pro-
liferatiebeleid en niet alleen voor deze 
aanpak is het van het grootste belang, 
of ook de andere exportlanden verge-
lijkbare voorwaarden zullen stellen. 
Voorlopig ziet het er somber uit. Met 
deze constatering zijn wij ook terug bij 
de vraag, welke rol Nederland kan en 
moet vervullen binnen de samenwer-
king in URENCO-verband. Een conclu-
sie is niet moeilijk: wi j zullen minimaal 
moeten streven naar een vergelijkbaar 
exportregime. Dat kan natuurlijk via 
een andere methode, maar duidelijk is 
dat er een vergelijkbaar stringent voor-
waardenbeleid moet komen. Wanneer 
minder stringente voorwaarden wor-
den gesteld, zal dit wel economische 
voordelen opleveren maar tegelijker-
tijd zullen wi j moeten erkennen in 
strijd te handelen met ons uitgangs-
punt, dat wi j prioriteit willen geven 
aan het voorkomen van proliferatie 
boven die economische en werkgele-
genheidsvoordelen. 
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Hierbij zijn we ook bij de vraag of 

handhaving van de URENCO-samen-
werking onder alle omstandigheden 
een uitgangspunt kan zijn. Het zal dui-
delijk zijn dat ondanks het grote be-
lang van de samenwerking er ook 
grenzen zijn, daar waar participatie 
toch zal leiden tot een bevordering van 
de proliferatie. De grens is zichtbaar 
indien Nederland medeverantwoorde-
lijkheid zou moeten dragen voor een 
exportbeleid met minder stringente 
voorwaarden dan reeds nu mogelijk 
en gewenst is. Die grens is niet moei-
lijk zichtbaar. 

Samenwerking binnen URENCO 
met als argument invloed te kunnen 
uitoefenen op het exportbeleid is zeker 
een legitiieme doelstell ing, althans zo-
lang wi j deze grens niet zullen over-
schrijden. Onze problemen met be-
trekking tot het exportcontract met 
Brazilië zijn daarom ook fundamenteel 
omdat hier die grens zo duidelijk zicht-
baarwasen is. 

Het discriminatie-argument. De kri-
tiek met betrekking tot de nieuwe 
Amerikaanse voorstellen spitst zich 
vooral toe op het discriminatie-pro-
bleem, ook binnen Europa. Hoe begrij-
pelijk deze kritiek ook is, naar onze 
overtuiging is toch het streven naar 
een discriminatie-beleid (als voor-
waarde) ongewenst en riskant. 

Met als argument niet te wil len dis-
crimineren kunnen tal van noodzakelij-
ke waarborgen nog vele jaren in de 
ijskast worden gezet. Concreet is dit 
aan de orde bij het streven naar een ad 
hoc-plutoniumopslagregime en zeker 
ook met betrekking tot het embargo op 
de export van opwerkingsfabrieken en 
verrijkingsinstallaties. Toch zullen we 
moeten trachten de op zichzelf begrij-
pelijke weerstand tegen discriminatie 
te overwinnen. 

Het is ten slotte een gezamenlijk be-
lang het toch al te broze fundament 
van de nucleaire-evenwichtsfilosofie 
niet verder te ondergraven. Dit ver-
plicht overigens wel met kracht te stre-
ven naar een oplossing met betrekking 
tot een meer rechtvaardige verdeling 
van de beschikbare energie in welke 
vorm dan ook. Zolang garanties hier-
voor ontbreken, zal ook via deze invals-
hoek een actief non-proliferatiebeleid 
worden bemoeilijkt. 

Na deze algemene opmerkingen 
kom ik thans tot een nadere beoorde-
ling van de brief van 20 juni. Na het 
voorgaande zal het geen verbazing 
wekken dat voor de CDA-fractie het 
onderhandelingsresultaat niet toerei-
kend is. Dat wil niet zeggen, dat wi j 
geen grote waardering hebben voor 

de geweldige inzet van het kabinet. Uit 
het eerste deel van de brief blijkt die 
inzet overduidelijk. 

De Regering heeft gemeend niet te 
kunnen overgaan tot publikatie van de 
gewisselde briefwisseling. Wij hebben 
hier begrip voor. Toch is nadere ophel-
dering over een aantal aspecten wel 
noodzakelijk. Zo wordt in punt 7 onder 
meer gewezen op de afwijzing van een 
tussenvoorstel met betrekking tot de 
opslag van de gebruikte splijtstofele-
menten. Kan meer informatie worden 
gegeven over het feitelijke voorstel en 
wat waren de argumenten om hier-
mee niet te kunnen instemmen? Trou-
wens, in het algemeen is de argumen-
tatie wel erg summier om de Neder-
landse voorstellen af te wijzen. 

In punt 4 wordt duidelijk gesteld dat 
het contract in ieder geval wel zal wor-
den uitgevoerd. Is de conclusie dus 
juist, dat wi j ook al in januari niet meer 
de mogelijkheid hadden het vetorecht 
te hanteren of kan het contract alleen 
maar uitgevoerd worden na 1981 en 
dus na beëindiging van de samenwer-
king? 

In de brief van 20 juni wordt steeds 
gesproken over de ontwerpnotawisse-
ling. Kan nader worden verklaard wat 
hiermee precies bedoeld wordt? Is de 
conclusie juist dat er dus nog geen de-
finitieve overeenkomst was? Uiteinde-
lijk wordt de conclusie getrokken dat 
ingestemd kan worden met de verkla-
ring. 

Rechtvaardigt de tekst inderdaad dat 
er thans meer zekerheid is dat er ook 
werkelijk een opslag-regime tot stand 
zal komen? Uit de tekst zelf is dat toch 
moeilijk op te maken ('will promote', 
'wil l work together' en 'understanding') 
Wat is precies de juridische betekenis 
van deze verklaring ook in relatie met 
de ontwerpnotawisseling van 16ja-
nuari? 

Positief beoordelen wij het feit dat 
thans door het Weense atoombureau 
concreet verder zal worden gewerkt 
aan de studie voor een plutoniumop-
slagregime. Mede op basis van de ver-
klaring van 20 juni kan hier wel eens 
de sleutel liggen voor een oplossing 
van het conflict. 

In een gesprek met de heer Eklund 
(samen met de heer Ter Beek) en an-
dere medewerkers van het Weense 
atoombureau hebben wij ook deze 
mogelijkheid uitvoerig kunnen bespre-
ken. En ook in mijn contacten met ver-
tegenwoordigers van de Duitse rege-
ring, onder wie Staatssecretaris Her-
mes is mij gebleken, dat er hier reële 
mogelijkheden zijn, zelfs ook als niet 
alle landen hieraan mee wil len wer-
ken. 

Noodzakelijk is het wel dat door de 
Nederlandse Regering met voortva-
rendheid concrete initiatieven zullen 
worden genomen. Is de Regering be-
reid op korte termijn in overleg met 
het Weense atoombureau tijdsche-
ma's te ontwikkelen zowel voor wat 
betreft overeenstemming op hoofdli j-
nen als met betrekking tot de nadere 
uitwerking? Tegelijkertijd zou alvast 
gewerkt kunnen worden aan de uit-
werking van een ad hoc-plutonium-
opslagregime. 

Ik stem graag in met de opmerking 
van de heer Ter Beek hierover. Het zal 
moeilijk zijn om tot een universeel 
opslagregime te komen, in de periode 
vóór de levering. De grootste kans is er 
voor realisering van een ad hoc opslag-
regime. De tekst van de verklaring 
sluit deze mogelijkheid zeker niet uit. 
Op basis van deze tijdschema's is het 
niet uitgesloten dat alsnog binnen de 
gemengde commissie overeenstem-
ming zal worden bereikt, waarbij uiter-
aard de Nederlandse voorwaarde met 
betrekking tot het bereiken van resul-
taten voor het moment van levering 
medebepalend dient te zijn. 

Ik maak thans een enkele opmerking 
over de relatie ten aanzien van dit pro-
bleem tussen regering en parlement. 
Van de totstandkoming van het Ver-
drag van Almelo in 1973 af is er ondui-
delijkheid over de positie van het par-
lement met betrekking tot de goedkeu-
ring van het exportbeleid. Naar onze 
mening is het gezien de vele toezeg-
gingen onmogelijk dat de Regering de-
finitieve beslissingen zal nemen buiten 
het parlement om. Omdat de brief van 
20 juni j l . hierover opnieuw onduidelijk 
is, wi l ik de Regering opnieuw enkele 
citaten voorhouden. Ik kan mij daarbij 
beperken, omdat ook de heer Ter Beek 
er al enkele heeft geciteerd. 

Ook overigens tijdens de behande-
ling van het Verdrag van Almelo in 
1973 zijn heel treffende uitspraken ge-
daan door de toenmalige minister van 
Buitenlandse Zaken, de heer Luns. 
Vervolgens heeft ook de heer Van der 
Stoel als minister van Buitenlandse 
Zaken dergelijke toezeggingen aan de 
Kamer herhaald. De toezegging van de 
Minister-President behoef ik niet meer 
te citeren. Ik beperk mij tot een citaat 
van de huidige Minister van Buiten-
landse Zaken, de heer Van der Klaauw, 
dat luidt: 

'... dat uitgangspunt de motie-Van 
Houwelingen in haar geheel is. Ik blijf 
daarvan uitgaan. Er is een duidelijke 
uitspraak van de Kamer geweest. De 
Regering voelt zich daaraan verbon-
den. Zij zal daarvan niet kunnen afwij-
ken.'. 
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En vervolgens: 
(...) Ik ben gaarne bereid met de Ka-

mer in overleg te blijven over de ont-
wikkelingen op dit gebied (...).'. 

Zo zijn er naar ik meen wel een twin-
tigtal te noemen. Ik sluit af met het 
trekken van een aantal conclusies. 

1° De CDA-fractie is teleurgesteld 
over het bereikte onderhandelingsre-
sultaat. Wij waarderen overigens de 
bijzondere inzet van de Nederlandse 
Regering en realiseren ons dat de on-
derhandelingen vanuit een zeer moei-
lijke positie moesten worden gevoerd. 
(Er waren ten slotte gesloten overeen-
komsten van juli 1976 en januari 1978 
en de waarneembare 'verzadigings-
verschijnselen' bij de partners); 

2° Het tot nu toe bereikte onderhan-
delingsresultaat is naar de mening van 
de CDA-fractie ontoereikend. Met de 
Regering constateren wi j dat de door 
de Kamer op 1 februari j l . gedane uit-
spraak thans niet uitvoerbaar is. Dit 
mag echter niet tot de conclusie leiden 
dat thans definitief moet worden inge-
stemd met het bereikte resultaat; 

3° In de komende jaren zal opnieuw 
in aansluiting op het reeds bereikte ge-
tracht moeten worden voor het mo-
ment van levering meer toereikende 
en verantwoorde veiligheidswaarbor-
gen te verkrijgen. De Kamer zal uitein-
delijk de mogelijkheid dienen te heb-
ben de resultaten te beoordelen; 

4° In de komende periode kunnen 
daarbij een aantal mogelijkheden ter 
discussie worden gesteld. Ik doe op dit 
punt enkele suggesties. Een eerste is 
de mogelijkheid van een verklaring 
door Duitsland, dat, zolang er geen 
plutoniumopslagregime tot stand is 
gekomen er geen opwerkingstechno-
logie zal worden geleverd. Ten slotte 
zijn de problemen met betrekking tot 
de export aan Brazilië door de levering 
van een opwerkingsfabriek veroor-
zaakt. 

Een tweede suggestie is de moge-
lijkheid te streven naar voorwaarden 
overeenkomstig de Amerikaanse wet-
geving. Men zou in de lijn van die re-
gelingen kunnen streven naar over-
eenstemming in maart 1980 over in de 
eerste plaats bij voorbeeld f uil scope 
safeguards, zoals ook genoemd in de 
CDA-motie, voorkomende op stuk nr. 
20, en in de tweede plaats bij voor-
beeld naar overeenstemming over de 
voorwaarde voor opwerking. 

Een andere mogelijkheid zou kun-
nen zijn dat op basis van de nieuwe 
lAEA-studie en op basis van de uitge-
werkte tijdschema's in de letter of in-
tent bepalingen worden toegevoegd. 
Ik doe op dat punt een aantal sugges-
ties. 

Er zou bi jvoorbeeld in kunnen wor-
den gesteld dat er op het moment van 
de feitelijke beoordeling - dat is dus 
het moment van het definitief verlenen 
van een exportvergunning - een op-
slagregime zal zijn. Het is in dit licht be-
zien logisch dat niet alleen hettri late-
raal akkoord van toepassing zal moe-
ten zijn, maar ook dat plutoniumop-
slagregime. 

Mijnheer de Voorzitter! Het initiatief 
van het Weense atoombureau zal op 
basis van concrete tijdschema's moe-
ten worden ingebracht in het overleg 
in de gemengde commissie. Op basis 
hiervan dient gestreefd te worden naar 
een gezamenlijke opdracht - als het 
even kan ook samen met Brazilië - aan 
dat atoombureau, waarbij de totstand-
koming van een ad hoc-plutoniumop-
slagregime met Brazilië als een gelijk-
waardige mogelijkheid en ook tegelij-
kertijd wordt bestudeerd. 

Ook na januari hebben velen zich in-
dringend bezig gehouden met de 
URENCO-zaak. Uit vele brieven die w i j , 
vooral ook de laatste weken, hebben 
gekregen blijkt dat overduidelijk. Dat is 
alleen maar positief; ten slotte gaat 
het hierbij om zeer fundamentele en 
ook ethische zaken. 

Het probleem van de verspreiding 
van kernwapens is terecht één van de 
meest zorgelijke ontwikkelingen van 
deze t i jd. Van de overheid mag ver-
wacht worden dat zij het niet laat bij 
mooie woorden, maar concrete maat-
regelen zal nemen, óók als dat conse-
quenties zal hebben voor de eigen 
economie en werkgelegenheid. 

Wij verwachten van dit kabinet dat 
het niet aflatend en met grote inzet 
initiatieven zal nemen. De CDA-fractie 
zal de Regering hierbij kritisch volgen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik spreek in 
plaats van mijn fractiegenoot de heer 
Jansen die thans ziek is. 

Wij naderen de ontknoping van het 
drama van de levering van verrijkt ura-
nium aan Brazilië. Met het ondersteu-
nen van de motie-Van Houwelingen 
heeft een grote meerderheid van deze 
Kamer medeverantwoordelijkheid ge-
nomen voor de verdere uitbouw van 
de ideologie van de nationale veilig-
heid in Brazilië. De woordvoerder van 
de CDA-fractie heeft ons in januari 
klaar en helder uiteengezet wat dit be-
tekent: achteruitgang van de koop-
kracht van de laagste inkomensgroep 
en schending van de mensenrechten. 
Het is een doctrine die volgens de bis-
schoppen van Brazilië de machtheb-
bers brengt tot willekeurige arresta-
ties, tot foltering van gevangenen en 

tot onderdrukking van de vrijheid van 
meningsuit ing. In januari trok mijn 
fractie de conclusie dat meewerken 
aan het kernenergiesysteem in Brazilië 
betekent een rechtstreekse ondersteu-
ning van een misdadig regime en het 
verschaffen van een alibi voor verdere 
onderdrukking van het Braziliaanse 
volk. Het is een keuze voor de rijken. 

Een grote meerderheid van de Ka-
mer heeft deze medeverantwoordelijk-
heid aanvaard, vanuit de overweging 
dat men door het ti jdig ontwikkelen 
van een waarborgsysteem zou kunnen 
voorkomen dat Brazilië een atoom-
macht zou worden. 

De brief van de Regering van 20 juni 
1978, maakt één ding duidelijk. On-
danks verwoede pogingen van de Mi-
nister-President en van de Minister 
van Buitenlandse Zaken blijkt dat noch 
de partners Duitsland en Engeland, 
noch Brazilië wil len meewerken aan 
het tot stand brengen van een sluitend 
waarborgensysteem, alvorens er ver-
rijkt uranium aan Brazilië geleverd 
wordt. Men is zelfs niet bereid om, zo-
als in punt 7 van de brief is vermeld, 
gebruikte splijtstof-elementen in Brazi-
lië op te slaan totdat er een algemeen 
of een ad hoe-regime tot stand is geko-
men. 

De Regering vraagt ons nu, mee te 
werken aan de levering van verrijkt 
uranium aan Brazilië. Ze doet dat in 
het goed vertrouwen dat, ook wanneer 
dat verrijkte uranium straks al in Brazi-
lië aanwezig is, Duitsland, Engeland en 
- ik citeer de woordvoerder van de 
CDA-fractie in januari - de militaire 
dictatuur van Brazilië, de goede be-
doelingen, die ze in een verklaring 
hebben neergelegd, zullen naleven en 
dat ze op zijn minst een ad hoe-regime 
tot stand zullen brengen alvorens de 
opwerkfabriek die dan al lang en breed 
klaar behoort te zijn, het URENCO-ura-
nium zal gaan verwerken. 

'Voor het geval er geen lAEA-regime 
tot stand is gekomen op een tijdstip, 
niet eerder dan twee jaar voordat 
splijtstof, geleverd door URENCO, ge-
reed is voor opwerking in Brazilië zul-
len de vier partijen samenwerken om 
een regime ad hoc tot stand te bren-
gen'. Dit is een citaat uit de verklaring, 
althans uit de vertaling daarvan. Vol-
gens mij staat er een woordje 'niet' te 
veel in. Het is mij volstrekt duidelijk, 
dat de heer Ter Beek met zijn interpre-
tatie gelijk heeft. 

Daardoor, zo meent de Regering, zal 
Nederland zijn invloed ten gunste van 
de non-proliferatie van kernwapens 
via het verdrag van Almelo kunnen 
blijven uitoefenen. 

Daarbij rijzen een drietal vragen. 
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- Is het gerechtvaardigd vertrou-

wen te stellen in toezeggingen van een 
militaire dictatuur in Brazilië die streeft 
naar de hegemonie in Zuid-Amerika? 

- Wat zijn bepaalde waarborgen 
waard als ze tot stand worden ge-
bracht? 

- Is de invloed die Nederland kan 
krijgen wel reëel, wanneer men die 
plaatst tegenover de medeverant-
woordeli jkheid voor de steun aan een 
onderdrukkend regime? Is Brazilië ons 
vertrouwen waard? 

Om deze vragen te kunnen beant-
woorden, zullen wij een aantal feiten 
op een rij moeten zetten. Wij hebben 
te maken met een land, dat al in de ja-
ren '50 pogingen heeft aangewend om 
via Duitsland de 'know how' van het 
centrifuge-proces voor de produktie 
van verrijkt uranium in handen te krij-
gen, wat echter met name door de Ver-
enigde Staten, als toenmalige bezet-
tingsmacht van West-Duitsland, iste-
gengegaan. Wij moeten beseffen, dat 
sinds het eind van de jaren '60 via het 
Atoomcentrum Julich in West-Duits-
land, overdracht van informatie en 
'know how' omtrent de daar aanwezi-
ge centrifuges aan Brazilië heeft 
plaatsgevonden. 

Wij weten, dat in 1975 Brazilië het 
merendeel van zijn nucleaire contac-
ten met de Verenigde Staten inruilde 
voorcontacten met West-Duitsland. 
Reden daarvan: Amerika was niet be-
reid een opwerkeenheid te leveren en 
Duitsland wel. Niemand zal kunnen 
aantonen dat voor Brazilië het beschik-
ken over een opwerkfabriek op korte 
termijn van doorslaggevend belang 
kan zijn. Wij mogen bovendien niet 
vergeten, dat in Brazilië de militaire en 
de civiele ontwikkeling van kernener-
gie in één hand ligt. En, tot slot, blijkt 
nu dat men zelfs niet bereid is tot een 
overeenkomst waarbij brandstofsta-
ven worden opgeslagen, zolang geen 
bevredigend waarborgensysteem is 
ontwikkeld. 

Het antwoord op mijn eerste vraag 
is, dat de conclusie niet anders kan zijn 
dan dat het vertrouwen dat de Rege-
ring ons vraagt volstrekt misplaatst is. 
Maar, zelfs wanneer men tot een slui-
tend waarborgensysteem zou komen, 
dient men zich af te vragen wat zo'n 
waarborgensysteem waard is. 

In het debat in januari hebben ver-
schillende woordvoerders uiteengezet 
hoe gebrekkig het waarborgensys-
teem van het Internationaal Atoom Bu-
reau te Wenen functioneert. Het 
Atoombureau kan slechts steekproe-
ven verrichten. Het geeft geen expli-
ciete bevoegdheden voor fysieke be-

waking. Het controle-systeem is niet 
waterdicht. Dit alles wordt nog eens 
bevestigd in het jaarverslag van het 
Atoombureau over 1976. 

In de vijf landen die over het gehele 
kernenergiesysteem beschikken, blijkt 
men op grote problemen te stuiten bij 
het controleren van de atoomboek-
houding. Eén staat aanvaardde een-
voudig niet dat het IAEA metingen 
deed, in een andere staat was een gro-
te hoeveelheid plutoniumhoudend be-
straalde brandstof niet toegankelijk. In 
een derde staat was geen voldoende 
meetapparatuur aanwezig. In een vier-
de staat kon men er ook niet bijkomen. 
De meetsystemen worden volstrekt 
onvoldoende gevonden. 

Een ander punt: het onderzoek van 
34 lichtwaterreactoren leidt tot de con-
clusie, dat in 16 gevallen niet vastge-
steld kon worden dat de doelstelling 
van het waarborgensysteem kwanti-
tatief werd gerealiseerd, terwijl toch in 
alle gevallen - op één na - de gege-
vens met betrekking tot de werking 
van de reactor werden onderzocht. 
Wat betreft de afgewerkte brandstof 
van deze lichtwaterreactoren wordt 
vastgesteld, dat die in acht gevallen 
niet continu bewaakt wordt en dat de 
doelstelling van het waarborgensys-
teem kwantitatief niet werd bereikt. 

Met betrekking tot 59 research-reac-
toren blijkt, dat de technische doelstel-
ling van het waarborgen dat de onze-
kerheid minder is dan 25 kg urani-
um-235 of 8 kg plutonium, niet bereikt 
kon worden. In alle gevallen was dit 
het gevolg van de fysieke ontoeganke-
lijkheid van het materiaal voor het uit-
voeren van controles. In 3 van de 6 ge-
vallen ging het om materiaal met een 
hoge strategische waarde. 

Ik ben wat uitvoerig op deze gege-
vens ingegaan, omdat daaruit blijkt 
dat men bij het hanteren van een 
waarborgensysteem volledig afhanke-
lijk is van de goede wil en de mede-
werking van de landen die zich daar-
aan onderwerpen. Wanneer nu blijkt, 
dat de vijf nucleaire mogendheden zó-
veel gaten openlaten, wat mag men 
dan verwachten van de bereidheid van 
een land als Brazilië om voldoende 
controles mogelijk te maken wanneer 
dat land voortdurend roept dat het 
geen nucleaire discriminatie kan aan-
vaarden? 

Als rechtvaardiging voor het on-
danks alles toch leveren van verrijkt 
uranium aan Brazilië wordt wel aange-
voerd dat Nederland op die manier zijn 
invloed via het verdrag van Almelo 
kan behouden. Wat is dat nu waard? 

Al eerder hebben we vastgesteld dat 
het uiterst onwenselijk was, dat Brazi-

lië de beschikking zou krijgen over op-
werktechnologie en opwerkfabrieken. 
Ik mag zo vrij zijn, te veronderstellen 
dat Nederland op geen enkele wijze in-
vloed heeft gehad op het verdrag tus-
sen West-Duitsland en Brazilië, waar-
bij deze uiterst gevoelige technologie 
aan Brazilië in handen werd gesteld. 

Wij moeten voorts vaststellen, dat 
Nederland door in te stemmen met de 
uitbreiding van de URENCO-fabriek te 
Almelo een belangrijk machtsmiddel 
om druk uit te oefenen op Engeland en 
West-Duitsland uit handen heeft gege-
ven. Met de bereidverklaring om ver-
rijkt uranium aan Brazilië te leveren, 
ook voordat een waarborgensysteem 
tot stand is gekomen, geeft Nederland 
zijn laatste heft uit handen. 

Men voert daartegen aan dat wan-
neer Nederland niet zou meewerken 
aan levering van verrijkt uranium aan 
Brazilië, die leveringen toch plaatsvin-
den maar dan via een nieuw te bou-
wen fabriek in Gronau en eventueel 
via Capenhurst. De vraag is of de Re-
gering zich ervan vergewist heeft of 
deze bewering wel waar is. Wanneer 
men beseft hoe kritisch men zich op-
stelt in Noord-Rheinland-Westfalen 
tegenover het installeren van nucle-
aire activiteiten, dan is het nog zeer de 
vraag of West-Duitsland in staat is om 
op korte termijn in Gronau een urani-
umverrijkingsfabriek te starten. De 
conclusie moet wel zijn dat voor zover 
Nederland invloed gehad heeft, de Re-
gering stap voor stap de machtsmid-
delen die voor het uitoefenen van die 
invloed gebruikt konden worden, heeft 
ingeleverd. Van een reële invloed van 
Nederland op essentiële punten is 
geen sprake. 

Samenvattend stel ik dan vast, dat 
het volstrekt onwenselijk is om verrijkt 
uranium aan Brazilië te leveren, op ba-
sis van een intentieverklaring dat men 
wel tot een waarborgensysteem zou 
wil len komen; dat zelfs wanneer een 
waarborgensysteem tot stand komt, 
men daarvan geen al te grote voorstel-
ling moet hebben en dat ook dan mis-
bruik door Brazilië van het kernmateri-
aal zeker niet uitgesloten is. Voor zover 
Nederland invloed heeft komt die erop 
neer, da» men in deze kritieke fase van 
het besluit over de bouw van een nieu-
we fabriek, niet meer heeft gepres-
teerd dan het opschuiven van de be-
sluitvorming. Waarbij wij dan nu uit-
eindelijk voor het blok worden ge-
plaatst. 

De vraag ligt er wat ons nu politiek 
te doen staat. Met het antwoord op die 
vraag ben ik snel klaar. Er is een motie-
Van Houwelingen. Aan de voorwaar-
den die daarin zijn gesteld wordt niet 
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voldaan. Gegeven het feit dat een gro-
te meerderheid van de Kamer deze 
motie heeft gesteund, blijft er niets an-
ders over dan de Regering een onvol-
doende te geven en haar terug te stu-
ren om alsnog te bereiken wat de mo-
tie-Van Houwelingen vraagt. Wanneer 
de Regering tot de conclusie komt dat 
dat niet mogelijk is, is er slechts één 
oplossing: Geen verrijkt uranium naar 
Brazilië. 

In een radio-interview één dezer da-
gen hoorde ik de heer Portheine ver-
klaren, dat naar zijn oordeel één van 
de leden van de VVD-fractie de ruimte 
zou moeten hebben om niet in te 
stemmen met het regeringsbesluit. De 
heer Portheine zei daarbij, dat het ging 
om een zaak van het geweten. Ik ga er-
van uit dat wanneer de heer Portheine 
dat voor zijn fractieleden openhoudt, 
hij er alle begrip voor zal hebben dat 
ook leden van andere fracties zich er 
op beroepen dat het hier gaat om een 
gewetenszaak. 

Ik wil de Kamer tot slot van mijn be-
toog enkele gedachten van de joodse 
wijsgeer Levinas voorleggen. Hij heeft 
tijdens de oorlog 1940-1945 ervaren, 
wat wetten en recht onder een totali-
tair regime waard zijn. Hij zegt: 'Ge-
weld bestaat nog niet eens zozeer in 
verwonden en vernietigen, als wel in 
het kapot breken van de samenhang 
tussen mensen die bij elkaar horen. 
Geweld doet mensen rollen spelen, 
waarin zij zichzelf niet meer terug vin-
den, doet hen verraad plegen. Niet al-
leen aan hun eigen verbintenissen en 
verplichtingen, maar vooral aan hun 
eigen zelfstandigheid en aan het beste 
van henzelf. Geweld laat hen handelin-
gen verrichten die elke mogelijkheid 
tot handelen gaan vernietigen'. Dit zijn 
harde woorden. Maar zij zijn gespro-
ken door iemand die, gezien zijn per-
soonlijke ervaringen met een fascis-
tisch regime, het recht heeft ze te ge-
bruiken. 

Over 25 jaar kunnen wi j ten aanzien 
van geen enkel dictatoriaal regime 
zeggen: 'wi j hebben het niet geweten'. 
Hoogstens zullen wi j kunnen zeggen: 
'wi j hebben het toen niet wil len weten' 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de zoveelste maal 
worden wi j geroepen, ons oordeel te 
geven over de URENCO-kwestie. Het 
steeds weer opnieuw zich door de rijs-
tebrijberg van stukken die op de kwes-
tie betrekking hebben doorworstelen, 
is geen sinecure. Als ik de ontwikkelin-

gen van de laatste dagen - en die van 
vanmiddag - daarbij in aanmerking 
neem, zal ook deze discussie wellicht 
nog niet de laatste zijn. 

Immers, als het aangekondigde 
initiatief-wetsontwerp van de PvdA ge-
sproken in de toekomst zou worden 
aanvaard, komt er toch een slot op de 
daadwerkelijke uitvoer van verrijkt 
uranium, tenzij de besluitvorming van 
vóór 27 juni dermate duidelijk is, dat 
de met Brazilië bereikte overeenstem-
ming ter zake via onze partners in 
URENCO, daarvan zou worden uitge-
sloten. Men moet natuurlijk uitgaan 
van de goede bedoelingen van de 
PvdA, maar het blijft als een paal bo-
ven water staan dat deze geste in ie-
der geval sterk politiek geladen is en 
als zodanig wonderwel past in de stra-
tegie om dit kabinet aan zijn einde te 
helpen, althans het regeringskasteel 
op zijn grondvesten te doen schudden. 
Wij voor ons hebben zo'n gewoonte 
niet. Het maakt ook de politiek nu niet 
bepaald aanvaardbaar voor ons volk. 

Wij menen overigens dat het besluit 
van het afgeven van een exportver-
gunning, zoals de Regering het heeft 
genomen na het zwoegen en slaven 
om verdere versterking van de veilig-
heidsmaatregelen te krijgen en dat nu 
opnieuw aan de volksvertegenwoordi-
ging ter goedkeuring is voorgelegd, in 
feite het karakter van een daadwerke 
lijke beslissing heeft, zodat wat Nucle-
braz betreft daarop niet kan worden te-
ruggekomen. Ik wi l van het kabinet 
weten of deze visie tot de reële moge-
lijkheden behoort. Dit nog afgedacht 
van ons oordeel over het voorgeno-
men initiatief-ontwerp. 

Onze fractie heeft zich in januari j l . 
uitvoerig bezig gehouden met het 
principebesluit dat op 12 januari for-
meel door de Braziliaanse regering 
werd goedgekeurd en dat behalve de 
bij de zg. troika-overeenkomst tussen 
Brazilië, de BRD en het IAEA overeen-
gekomen maatregelen die verwijzen 
naar het lAEA-verdrag waarbij zelfs 
sommige bepalingen en wel de meest 
cruciale wat de opslag en de controle 
betreft verder gaan dan vele andere 
door de IAEA gesloten overeenkom-
sten - laten wi j dat punt niet vergeten! 
- door bemiddeling van de oud-minis-
ter Van der Stoel een aanvullende re-
geling is getroffen waarbij niet alleen 
alle betrokken landen zullen streven 
naar de totstandkoming van een inter-
nationaal aanvaarde overeenkomst tot 
controle en opslag van plutonium, 
maar dat bij gebreke daarvan in ieder 
geval ten tijde van het ti jdstip waarop 
de kerncentrales in Brazilië afgewerkt 

verrijkt uraniummateriaal kunnen 
gaan opwerken, een zg. ad hoc-re-
geling, rustend op dezelfde beginselen 
als waarvan artikel XII 5a spreekt, zal 
moeten zijn getroffen. De in de diplo-
matieke notawisseling gebezigde uit-
drukkingen hebben naar ik aanneem 
hun vaststaande interpretatie, die wi j 
vertalen als een zonder meer ook 
daadwerkelijk en ti jdig uitvoeren van 
de gemaakte afspraken zoals dat tus-
sen elkaar respecterende regeringen 
ook betaamt. Ik meen dat het verstan-
dig is, wanneer het Kabinet dit nog 
eens in alle duidelijkheid wil bevesti-
gen. 

Onze fractie heeft in januari j l . reeds 
haar grote beduchtheid uitgesproken 
over de gevaren die in het algemeen 
aan kerntechnologie zijn verbonden. 
Wij werken met de meest fundamente-
le materie die er is en hoe kunnen en 
zullen nietige mensjes, dat is een uit-
drukking van Calvijn, die bovendien 
van huis uit, door de afval van hun 
Schepper, geneigd zijn tot alle kwaad, 
tenzij door Gods almachtige genade in 
Christus dat kwaad bedwongen wordt, 
hoe kunnen wi j - ik sluit mijzelf daarbij 
in, mijnheer de Voorzitter - de door 
ons opgeroepen krachten onder con-
trole houden? Met name de militaire of 
gewelddadige aanwending behoort zo 
beperkt mogelijk te bli jven! Daarom is 
krachtige steun waar maar enigszins 
mogelijk aan het voorkómen van ver-
dere uitbreiding van de atomaire be-
wapening gebiedende eis. Het non-
proliferatiestreven verdient dan ook al-
le steun! 

Daartegenover- en ook dat mag 
niet ontkend worden - staat dat er niet 
alleen gebruikten kwade van deze in 
de schepping gelegde krachten moge-
lijk is, maar ook gebruik ten goede, nl. 
voor vreedzame doeleinden, deel uit-
makend van de cultuuropdracht. Zie-
daar het dilemma waarvoor wi j staan. 
Dat is inherent aan al ons doen en la-
ten in deze gebroken wereld. Moeten 
wi j daaruit de conclusie trekken, om-
dat er kwade kanten zijn, dan ook de 
goede maar af te wijzen? Of moeten 
wi j al die maatregelen treffen, met in-
achtneming van de menselijke factor, 
die het kwade gebruik kunnen voorko-
men en het goede gebruik geen beper-
kingen in de weg leggen? Het laatste 
lijkt ons de meest verkieslijke weg te 
zijn. 

Dit is ook nodig in verband met de 
noodzaak de non-discriminatoire ele-
menten ten volle te laten gelden, het 
punt juist waarom Brazilië het Non-
Proliferatie Verdrag nog niet heeft kun-
nen ondertekenen. 
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Maar dat is nog niet alles. Het is heel 

duidelijk dat de grootmachten van de-
ze aarde beschikken over de kennis en 
de middelen om metterdaad gebruik 
te maken van deze oerkrachten. Hoe-
wel onze fractie het van harte eens is 
met de noodzaak de proliferatie een 
halt toe te roepen - ik wees daar al op 
- e n daarom ook van harte dat beleid 
ondersteunt, ongeacht welke regering 
er is, belet ons dat niet die realiteit niet 
uit het oog te verliezen. 

In dat opzicht vragen wi j het kabinet 
of het werkelijk van realiteitszin ge-
tuigt, als wi j bij aanvaarding van het 
regeringsstandpunt, namelijk levering 
aan Brazilië en uitbreiding van'UCN te 
Almelo, na de sterke pogingen die zijn 
aangewend om verdergaande verbe-
tering te krijgen in de voorwaarden die 
deze Regering de laatste maanden 
heeft kunnen bewerkstelligen, toch 
nog zouden moeten vasthouden aan 
een sluitende regeling alvorens de le-
vering van verrijkt uranium aan Brazi-
lië kan doorgaan. Lopen wi j niet het 
gevaar dat alsdan onze invloedssfeer 
zodanig versmalt dat er feitelijk hele-
maal geen invloed van enig gewicht 
meer kan worden uitgeoefend? Nog-
maals, wi j zouden die sluitende rege-
ling bijzonder wenselijk achten. Maar 
daarbij willen wi j ook de nadruk leg 
gen op de noodzaak dat de regeling te-
vens non-discriminatoir moet zijn om-
dat daarin de sterkste waarborgen zijn 
gelegen, ook voor de naleving daar-
van. 

De moeilijkheid waarvoor dit kabinet 
is geplaatst, vindt in belangrijke mate 
haar oorzaak in de principe-beslissing 
d ieèn in maart 1976 wat decommer-
ciële kant betreft, èn op 14 juli 1976 
wat de politieke kant betreft is geno-
men. Geen wonder dat de beide ande-
re URENCO-partners, na de min of 
meer succesvolle bemoeiingen van de 
toenmalige ministervan Buitenlandse 
Zaken er weinig voor voelden om nog 
verdergaande voorwaarden te stellen. 
Uit de brief van 20 juni 1978 lees ik in 
ieder geval dit voordeel dat de in janu -
ari overgelegde overeenkomst een zo-
danige interpretatie heeft gekregen, 
dat feitelijk twee jaar vóórdat met op-
werking kan worden begonnen de on-
derhandelingen over een internationa-
le algemene regeling moeten zijn vol-
tooid, dan wel over de ad hoe-regeling 
ter zake moeten zijn begonnen. Zie ik 
dit goed? Betekent dit een nadere ver-
scherping van de op 12 januari 1978 ge-
sloten overeenkomst, ook al wordt dit 
een interpretatie-kwestie genoemd? 

Wij voor ons beseffen heel wel dat 
daarmede dan de ons inziens uiterst 
belangrijke intentie van de door ons 
gesteunde motie-Van Houwelingen/ 
Portheine niet zodanig is kunnen wor-
den tegemoetgekomen als noodzake-
lijk en wenselijk voorkomt. Maar uit de 
zakelijke inhoud van de gewisselde 
stukken - en wi j gaan er vanzelfspre-
kend vanuit dat deze de werkelijkheid 
weergeven - die in de genoemde brief 
zijn neergelegd, hebben wi j voors-
hands de indruk dat de Regering in de-
zen met alle haar ten dienste staande 
middelen gepoogd heeft te komen tot 
een zodanige uitvoering van de motie, 
dat men in ieder geval enkele schre-
den verder is kunnen komen dan op 12 
januari j l . het gevaar was. 

Zijn wi j daarmede tevreden gesteld, 
mijnheer de Voorzitter? Wij voor ons 
ten diepste niet, maar de vraag is dan, 
of in de gegeven omstandigheden wel 
een beter resultaat verwacht kon wor-
den. Het kan toch in dit stadium van de 
onderhandelingen en na het door het 
kabinet met name ook voortbouwend 
op de principebesluiten van 1976 ge-
voerde beleid niet de bedoeling zijn 
een punt achter de affaire te zetten, 
tenzij wi j van mening zijn dat wi j ons 
daaruit geheel zouden moeten terug-
trekken. Daarmede zouden wi j voor 
het wereldgeweten - wat is dat eigen-
lijk, mijnheer de Voorzitter, want in an-
dere opzichten trekt dat geweten zich 
er geen zier van aan wanneer f unda-
mentele ordeningen Gods worden ge-
schonden; wi j moeten met dat wereld-
geweten dan ook erg voorzichtig zijn -
maar ook voor ons eigen geweten la-
ten zien dat het ons wat waard is geen 
medewerking te verlenen aan verdere 
proliferatie, zo die in dit geval ook 
daadwerkelijk aanwezig zou zijn. Dat 
werkt echter maar één keer. Bij volgen-
de gelegenheden staan wi j dan aan de 
kant onze gewetensfunctie te vervul-
len. Waar blijft dan de daadwerkelijke 
invloed, om in deze gebroken wereld 
toch nog te pogen mee te helpen aan 
inperking van de verspreiding van ato-
maire wapens? Dat is nu ook één van 
de dilemma's waarvoor wi j staan. In 
dat geval zouden wi j ook nog een na-
dere toelichting wil len hebben. 

Een ander dilemma is dat Brazilië nu 
eenmaal niet een zelfde regeringsvorm 
heeft als de meeste westerse demo-
cratieën. En bovendien, wat zijn de 
overeenkomsten van min of meer ver-
lichte dictaturen waard? De jongste 
geschiedenis laat dat zelfs zien in wes-
terse landen! Hoe zouden de tegen-
standers van vandaag hebben gestaan 
tegenover deze kwestie als Brazilië het 
Non-Proliferatie Verdrag wel zou heb-
ben ondertekend? 

Zou dat meer waarborgen hebben 
gegeven dan de huidige voorwaarden, 
waarvan iedereen moet erkennen, dat 
zij op de cruciale punten verder, soms 
veel verder gaan dan de bepalingen 
van dat verdrag toelaten? Kan de Re-
gering daar een antwoord op geven? 
Ik krijg soms de indruk dat in het be-
vestigende geval de hele materie 
reeds lang in kannen en kruiken zou 
zijn geweest en dat met minderwaar-
borgen dan thans het geval. Die winst 
is er dan toch maar! 

Daar is ook veel gesproken over wat 
de gevolgen zouden zijn als Nederland 
zich zou terugtrekken uit URENCO en 
daardoor in feite de exportvergunning, 
in principe verstrekt, zou terugnemen. 
Wij komen dan aan de kant van de weg 
te staan. Maar ondertussen werken wij 
dan - al is het niet onze bedoeling -
toch mede aan uitvoering van het con-
tract. Engeland en West-Duitsland zul-
len dan zelf voor de levering zorgen. 
Wij verliezen niet alleen onze directe 
betrokkenheid bij het tot stand komen 
van een werkelijk non-proliferatiebe-
leid, wi j verspelen ook onze goodwil l -
laat ik het ook eens gebruiken: onze 
voorhoedepositie op dit gebied - zo-
dat alleen verbale invloeden mogelijk 
zullen zijn, zonder dat daarmede maar 
enige bijdrage geleverd wordt aan een 
werkelijk niet-verspreidingsbeleid van 
kerntechnologie voor militair geweld. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
ziet deze discussie als het antwoord 
geven op de vraag: hoe het gevaar van 
kernwapens het meest effectief kan 
worden gekeerd. Dat betekent tegelijk 
dat het standpunt dat toepassing van 
kernenergie op welk gebied ook, ook 
vreedzaam, onjuist is, hoe principieel 
en ethisch dat ook kan worden verde-
digd, door ons niet wordt gedeeld, 
hoezeer wi j er niet blind voor zijn dat 
er vele negatieve kanten zijn, ook aan 
de vreedzame toepassing. Kan de kans 
op ongelukken bij het gebruik van kern-
energie, hoewel klein, wel geheel 
worden uitgesloten en, zo niet, zullen 
de gevolgen van één ongeluk niet on-
voorstelbaar ernstig kunnen zijn? Ik 
noem ook het feit dat er nog altijd 
geen afdoende of bevredigende rege-
ling is getroffen voor het opslagpro-
bleem. Wij sluiten onze ogen daar niet 
voor. Is kernenergie echter wel weg te 
denken uit onze maatschappij, gezien 
de realiteit dat reeds belangrijke kern-
vermogens voor vreedzame doel-
einden zijn gebouwd en in werking? 
Mogen wi j dat zonder meer afwijzen 
met een pleidooi voor bezuiniging en 
alternatieve energiebronnen, zonder 
daarbij tevens in te calculeren dat, ge-
zien de ontwikkelingsstadia daarvan, 
wij dan bereid moeten zijn afstand te 
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doen van een aantal verworvenheden, 
met stijgend energieverbruik per 
hoofd? Ook dit is een dilemma, waar-
voor wi j geplaatst worden. 

Onze fractie is realistisch genoeg om 
te beseffen - ik wees er al op - dat er 
nooit volstrekte zekerheid bestaan zal, 
dat een land zijn nucleaire mogelijkhe-
den, al of niet zelfstandig verkregen, 
niet militair zal gebruiken. Alle interna-
tionale afspraken en verdragen behoe-
ven niet waardeloos te zijn om er toch 
rekening mee te houden dat misschien 
in geen enkele afdeling van het recht 
dan juist in dat van het internationale 
recht, zo sterk machtsverhoudingen en 
•factoren bepalend zijn. 

Ook de door het Non-Proliferatie 
Verdrag geschapen garanties en con-
trole via het Atoombureau te Wenen 
zijn gebrekkig, terwij l daadwerkelijke 
sancties ontbreken. Misbruik kan der-
halve nooit volledig worden uitgeslo-
ten. Deze opmerking wilde ik kwijt 
mijnheer de Voorzitter, niet omdat on-
ze fractie het al of niet aanvaarden van 
het Non-Proliferatie Verdrag van wei-
nig belang zou achten, verre van dat, 
maar omdat in het geheel óók bij toe-
getreden staten op dit gebied nooit de 
wenselijke en noodzakelijke zekerheid 
is te verkrijgen. Ook dat behoort in on-
ze oordeelvorming een rol te spelen. 

Ik wi l nog terugkomen op de brief 
van 20 juni j l . De brief somt niet alleen 
trouwhart ig en nauwkeurig de activi-
teiten op die van regeringswege on-
dernomen zijn om aan de moties-Van 
Houwelingen/Portheine uitvoering te 
geven, maar trekt ook zelf, onder punt 
10, de conclusie dat motie nr. 19 niet 
naar de letter zal kunnen worden uit-
gevoerd, maar de bereikte waarbor-
gen zouden wel recht doen aan de 
strekking van de motie. Daarmee is 
dan tegelijkertijd gezegd dat de motie 
toch niet zonder effect gebleven is, al 
had men wellicht op méér gehoopt. 

Het spreken over letter en geest, of 
strekking, klinkt ons vertrouwd in de 
oren, maar in het licht van de materie 
die ons bezig houdt komt dan de vraag 
op of de motie achteraf nog voorzien 
zou moeten worden van één of meer 
'interpretatieve verklaringen'. Het zal 
er op aankomen of men de motie wi l 
zien als een middel om het best moge-
lijke onderhandelingsresultaat te be-
reiken óf dat men blijft volhouden, dat 
in deze motie precies de grens aange-
geven is tussen gedrag waarbij nog 
gesproken kan worden van een posi-
tieve Nederlandse invloed enerzijds en 
gedrag waarbij sprake is van negatie-
ve invloed, te weten bevordering van 
proliferatie voor militaire doeleinden 

anderzijds. Wij hebben de motie niet 
zó verstaan dat deze met het oog op 
laatstgenoemde vraag een absolute 
norm heeft wil len formuleren. Wel 
dient deze zo ernstig mogelijk geno-
men te worden. 

Wij zullen ook hier moeten wikken 
en wegen. De bewindslieden zeggen 
in de slotzin toe dat zij met kracht zul-
len blijven streven naar een zo spoedig 
mogelijke totstandkoming van een 
plutonium-opslagregime en dat zij in 
die geest ook werkzaam blijven om de 
intenties van de moties te verwezenlij-
ken. Uiteraard waarderen wi j het dat 
de Regering werkzaam blijft, maar het 
tweede deel van de zin roept toch wel 
een vraag bij ons op. Blijvende werk-
zaamheid om de intenties van de mo-
ties te verwezenlijken, houdt dat in dat 
slechts binnen het kader van de thans 
bereikte resultaten consequente uit-
voering en uitwerking van de strekking 
van de moties wordt toegezegd? Of 
kan het peil van de garanties-als-zoda-
nig straks misschien nog mee- of te-
genvallen? 

Het wikken en wegen van de door de 
Regering bereikte resultaten doet ons 
echter niet slechts bij de conclusie van 
de brief stilstaan, maar ook bij diverse 
passages in de rest van de brief. In 
punt 4 onder a wordt medegedeeld dat 
ook van Amerikaanse zijde het belang 
van de tripartite samenwerking in 
URENCO onderstreept is. Op welke 
wijze is dat gebeurd? Van bepaalde zij-
de, o.a. in een memorandum van ja-
nuari 1978 van de Vereniging Milieu-
defensie, is wel gesteld dat Nederland, 
wi l ons land dezelfde lijn in de non-
proliferatiepolitiek volgen als de VS 
van Amerika, op een algehele export-
stop zou moeten aansturen, aangezien 
zulk een morator ium ook in Amerika 
geldt. Verdraagt het ijveren voor een 
totale exportstop zich met de nadruk-
kelijke wens om deel te blijven uitma-
ken van het samenwerkingsverband 
URENCO? 

Onder 6 van hetzelfde punt 4 wordt 
gezegd dat wanneer Nederland zou 
weigeren medewerking te verlenen 
aan de uitvoering van het contract met 
Brazilië, zulks waarschijnlijk zou bete-
kenen dat het Verdrag van Almelo in 
1981 wordt opgezegd. De eerste vraag 
is uiteraard: hoe waarschijnlijk is 
waarschijnlijk? Willen de bewindslie-
den nog eens aangeven welke de con-
crete gevolgen voor de fabriek in AI-
melo aan zulk een opzegging verbon-
den zullen zijn? Betekent beëindiging 
van het verdrag tevens het verlies van 
Nederlands invloed op het non-proli-
feratiebeleid, o.a. bij het vetorecht? 

In de punten 5 en 7 wordt gesproken 
over de zogeheten diplomatieke nota's 
en interpretatieve verklaringen. Wil de 
bewindsman van Buitenlandse Zaken 
nog eens zo nauwkeurig mogelijk aan-
geven wat de juridische status, de 
rechtskracht van zulke nota's en ver-
klaringen is en of er nog verschil tus-
sen beide documenten bestaat? Onder 
welke rubriek moet de onder punt 7 
vermelde en als bijlage bij de brief ge-
voegde verklaring van de Duitse en 
Britse partners gerangschikt worden 
of heeft deze verklaring een geheel ei-
gen status? 

De bewindslieden schrijven aan-
gaande bedoelde verklaring o.a.: 'Bo-
vendien volgt uit de verklaring dat óf 
het algemeen opslagregime öf het ad 
hoe-regime in werking zal zijn op het 
moment dat de opmerking plaats-
vindt'. Vragen die door deze zin wor-
den opgeroepen zijn o.a. de volgende. 
Welk gewicht moet aan dit onderdeel 
van de verklaring worden toegekend? 
Is dit wéér te maken? Ook Brazilië heeft 
zich weliswaar verbonden, maar kun-
nen er geen onoverkomelijke onenig-
heden ontstaan over de concrete in-
houd van zulk een regime? 

Onder punt 9 van de brief lezen wi j 
dat de Regering over aanwijzingen be-
schikt dat het voorstel van de Duitse 
en Britse partners ook voor Brazilië 
aanvaardbaar zal zijn. Voor de hand 
liggende vraag is natuurlijk: Wat is de 
aard van deze aanwijzingen en op 
grond waarvan komt de Regering tot 
het oordeel dat deze aanwijzingen 
(blijkbaar) als voldoende kunnen wor-
den aangemerkt? Overigens zijn ook 
wi j van mening dat een streven naar 
non-proliferatie waarmee men op suc-
ces mag hopen, gebaseerd moet zijn op 
multilaterale overeenstemming en in-
ternationale consensus. 

Van eenzijdige dictaten - zelfs die 
van een monopolist - valt weinig heil 
te verwachten. Men kan zich nu een-
maal op geen enkel waarborgsysteem 
verlaten als de onderlinge verhoudin-
gen niet op wederzijds vertrouwen en 
op de echte wi l tot vermijding en uit-
banning van misbruik zijn gebaseerd. 
Overigens is het goed, niet al te opti-
mistisch te denken over de goede wil 
van mensen en staten. 

Onder punt 8 worden de mogelijkhe-
den tot actie door het Internationaal 
Agentschap voor Kernenergie ver-
meld. Wij hebben reeds opgemerkt dat 
door een aantal structurele oorzaken 
de controlemogelijkheden tekortschie-
ten. Maar er schijnen ook problemen 
van andere aard te zijn: gebrek aan fi-
nanciële middelen en gebrek aan man-
kracht. Wij zouden het kabinet de 
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vraag voor wil len leggen wat Neder-
land en de andere betrokken landen 
thans reeds doen om het werk van het 
Internationaal Agentschap voor Kern-
energie mogelijk te maken en of men 
eventueel bereid is om pogingen te 
doen het functioneren van het bureau 
te verbeteren? 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
wil ter wil le van een allround afweging 
ook nog op een ander facet wijzen. Wij 
hebben (en houden bij aanvaarding 
van het voorstel van het kabinet) een 
belangrijk stuk werkgelegenheid in ge-
avanceerde technologie dat op de 
tocht komt te staan als Nederland uit 
URENCO treedt, terwij l in dat geval 
West-Duitsland en Engeland de vrije 
beschikking krijgen over het ultracen-
trifuge-procédé. Ik lees dat althans uit 
het antwoord op vraag 101 (zie stuk 
14 261, nr. 6). Is dat juist? Zo ja, dan 
schieten wi j ook daarmee weinig op. En 
nogmaals als wi j inderdaad met ons 
neen-zeggen zouden kunnen bereiken 
dat de transactie met Brazilië - dat zou 
dan even zo goed moeten gelden voor 
andere niet-kernlanden - niet zou door-
gaan. 
dan zou ons dat een offer waard moe-
ten zijn. Daarover mag wat onze fractie 
betreft geen twijfel bestaan. Alleen de 
werkelijkheid gebiedt ons te erkennen 
dat zo'n situatie helaas niet aan de or-
de is, noch aan de orde komen kan. 

Als wi j nu al deze zaken nog eens op 
een rijtje zetten dan klinkt ons de visie 
van het NIVV van 21 juni 1978 nog het 
meest plausibel in de oren. 

Alleen wil len wi j daarbij de volgen-
de kanttekeningen maken: 

a. in niet aflatende drang moet de 
Regering al het mogelijke doen om te 
komen tot een internationaal aanvaard 
opslagregime voor plutonium; 

b. de Regering dient zelf daartoe op 
korte termijn reële initiatieven te on-
dernemen, opdat zo'n regime ook 
daadwerkelijk spoedig gestalte kan 
krijgen; 

c. mocht blijken dat Brazilië te eni-
ger ti jd - voorshands heb ik geen re-
den te twij felen aan de oprechtheid 
van zijn bedoeling thans - geen uit-
voering wi l geven aan de met haar ge-
sloten overeenkomsten, dan is een ex-
portverbod op zijn plaats 

Is de Regering dat met ons eens en 
zal zij daarnaar handelen? Onze fractie 
ziet dit echter als een theoretische mo-
gelijkheid, omdat ook hier het woord 
geldt: wie het zwaard ter hand neemt, 
zal door het zwaard vergaan. Dat heeft 
niet alleen te maken met goede bedoe-
lingen maar ook met de realiteit, dat 
het militaire gebruik zich ook zal rich-

ten tegen de huidige bewindhebbers 
aldaar, als dezen onverhoopt door een 
ander regime worden vervangen. 
Daarin ligt onzes inziens een wat bete-
re waarborg. Bovendien, het verdrag 
van Tlatelolco is gericht op het kern-
wapenvri j maken en houden van ge-
heel Zuid-Amerika. Ook dat mag in de 
overwegingen worden meegenomen. 

Bovendien komt het ons irrationeel 
voor dat langs een omweg - die lang 
niet eenvoudig is - zou worden ge-
streefd naar het maken van atomaire 
wapens, terwijl een rechtstreekse fa-
bricage daarvan naar alle waarschijn-
lijkheid èn goedkoper èn vlugger tot 
stand kan worden gebracht. Ziet onze 
fractie dat goed, zou ik wil len vragen. 

Ten slotte zou ik wil len vragen, als de 
Kamer het besluit van de Regering 
goedkeurt, of met de beide partners 
ook reeds gesproken is over hetgeen 
in de motie no. 20, inzake de voortzet-
ting van de deelneming in URENCO, 
het Verdrag van Almelo, is neerge-
legd, nl. een voortzetting op langere 
duur, ten minste 10 jaar, van dat ver-
drag. Ook dat kan een grote rol spelen 
bij ons oordeel over de voorstellen van 
de Regering. Immers, wil len West-
Duitsland en Engeland op korte termijn 
opzegging, dan heeft ook toestaan van 
de exportvergunning, nadat in Brazilië 
de eerste kerncentrale in werking zal 
worden gesteld, weinig zin meer, om-
dat de invloed via URENCO op het 
non-proliferatiebeleid weinig of niets 
meer te betekenen heeft. Kunnen de 
bewindslieden over dit punt de Kamer 
nader inlichten? 

Het zal u duidelijk zijn, mijnheer de 
Voorzitter, dat onze fractie geen enkele 
behoefte heeft gehad noch heeft om 
de Regering te vragen om overlegging 
van de gewisselde stukken, waarom-
trent de vorige week in deze Kamer zo 
uitvoerig is gesproken. Het zou inder-
daad getuigen van wantrouwen als wi j 
het verzoek van de oppositie zouden 
hebben gesteund, alhoewel het ons 
wel van het hart moet, dat de vorige 
regering ter zake wel aanleiding heeft 
gegeven tot wantrouwen. 

Immers, pas nadat dit kabinet was 
opgetreden, is naar buiten gekomen 
dat reeds op 14 juli 1976, dat is dus ge-
ruime tijd voor het overleg met de Ka-
mer van oktober en december 1977, in 
feite reeds de principiële bereidheid 
was uitgesproken, zonder extravoor-
waarden dan die vermeld in de z.g. troi-
ka-overeenkomst. Dat daarna ge-
poogd is verder gaande voorwaarden 
te verkrijgen - hoe ook te waarderen -
doet aan het feit van niet-volledige in-
formering van de Kamer in de loop van 
de tweede helft van 1976 niets af. 

De vergadering wordt van 18.10 uur 
tot 19.50 uur geschorst. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! In het debat van eind janu-
ari j l . heb ik mijn standpunt laten bepa-
len door een aantal uitgangspunten. Ik 
heb intussen gemerkt, dat sommige 
van die uitgangspunten ernstig wor-
den aangevochten, zodat ik wil begin-
nen daarover verantwoording af te 
leggen. 

Zo heb ik gezegd, dat het debat pas 
zin kon hebben, als men in beginsel 
positief staat tegenover de mogelijk-
heid om elders in de wereld in de ener-
giebehoefte mede te voorzien door 
middel van kernenergie. Eergisteren 
heeft de geachte afgevaardigde H. de 
Boer echter voor de AVRO-microfoon 
gedurende bijna een half uur een in-
dringend getuigenis tegen het gebruik 
van kernenergie afgelegd, waarvan ik 
veel heb kunnen leren. Hij is vandaag 
in het buitenland, maar er zijn leden 
die hun stem op overeenkomstige ma-
nier bepalen als hij. Daarom lijkt het 
mij toch een noodzakelijk onderdeel 
van dit debat, dat hij wordt beant-
woord. 

Ik ving van de radio op, dat kern-
energie alleen maar dient tot verhoging 
van het niveau van consumeren en 
produceren en dat het civiel gebruik en 
het militair gebruik niet van elkaar zijn 
te scheiden. Voor de Rooie Haan 
noemde prof. Verkuyl het verschil tus-
sen civiel en militair gebruik van pluto-
nium kunstmatig. 

Ik kan dit laatste wel weerleggen, 
maar ik begreep uit de woorden dat dit 
niet genoeg is. De sprekers wil len alle 
kernenergie onder het oordeel plaat-
sen. Nu is het echter de vraag of het 
oordeel ook Gods oordeel is, of dat het 
oordeel dat over de kernenergie wordt 
uitgesproken een constructie is van 
een dwalende of wanhopig geworden 
mens. Of het werkelijk een oordeel van 
God is, kan alleen de Heilige Schrift 
uitwijzen. Ik neem aan dat onder meer 
de heer De Boer dit met mij eens is. De 
heer De Boer bracht de kernenergie 
voor de AVRO in verband met de be-
kende drie punten van oud-minister 
Lubbers: de milieuschadelijke bijwer-
king, de eindigheid van grondstoffen 
en de verantwoordelijkheid tegenover 
de DerdeWereld. 

Nu wil ik daar later wel eens op te-
rugkomen, maar niet nu omdat ik niet 
geloof dat dit het doorslaggevende 
was. De heer De Boer zei namelijk ook 
dat het CDA ten aanzien van de kerne-
nergie niet gedreven wil worden door 
een streven naar meer welvaart, maar 
alleen vanuit een door het Evangelie 
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genormeerde politiek. Hij kritiseerde 
het stoffelijk vooruitgangsgeloof, 
waarvan de kernenergie een onder-
deel zou zijn. Hij signaleerde de nood-
zaak van een andere levensstijl en vroeg 
of we met wat minder groei wel zo'n 
minder gelukkig leven zouden krijgen. 

Ik kan die kritiek begrijpen. Als het 
slechts gaat om welvaart en meer con-
sumeren en produceren, leven we ver-
keerd. Naarmate er meer geroepen 
wordt om meer welvaart en minder 
bezuiniging voor de eigen groep en 
naarmate men meer gereed staat om 
die welvaartseisen door een uiterste 
krachtinspanning in te wil l igen, komen 
de christenen meer in verlegenheid. 

Ik zou het dan van de heer De Boer 
kunnen begrijpen, als hij gaat denken 
dat wi j het hier op aarde niet moeten 
zoeken en dat w i j , als we ons te veel in-
laten met economische groei en kerne-
nergie, wel eens mogen gaan denken 
aan de middeleeuwer. De middeleeu-
wer vreesde bij te veel concentratie op 
stoffelijke zaken de hemelpoort straks 
gesloten te vinden en eeuwig buiten-
gesloten te zullen worden. Voor de 
christen, die moet leven tussen alleen 
maar consumeren en produceren en 
groei, wordt de neiging vergroot naar 
een klooster te vluchten. 

Maar mocht de heer De Boer tijdens 
zijn AVRO-uitzending kritisch hebben 
gestaan tegenover het kabinet, dan 
had hij zijn kritiek niet moeten richten 
op de bemoeienis van het kabinet met 
kernenergie, maar op het al te 
schroomvallige, het materialisme be-
vorderende beleid van de Minister-
President. Ik ben er blij mee dat hij er 
nu is. 

De centrale klacht moet zijn, dat de 
Minister-President, die de vorige week 
door onze fractie werd uitgenodigd, 
tegenover het materialistisch te hoop 
lopen in verband met de ombuigin-
gen, een profetisch woord te laten ho-
ren, uitdrukkelijk zei dat hij dit niet zou 
doen. Hij zei, dat wi j nu eenmaal in een 
verdeeld land wonen en dat hij daar-
om aan zijn persoonlijke overtuiging 
geen uitdrukking gaf. Maar waar blijft 
dan de C van het CDA? 

De Minister-President gaf op die ma-
nier de demonen van het materialisme 
in ons volk vrij spel. Want als de Heili-
ge Schrift leert dat alles het onze is, 
mits het maar wordt gebruikt tot eer 
van God - en aan de eer van God wordt 
door de Minister-President in zijn func-
tie principieel voorbijgegaan - wel, 
dan blijft de keus slechts over tussen 
het door De Boer zo verfoeide streven 
naar welvaartsgroei en de vlucht naar 
een klooster. 

Maar als de heer De Boer een vanuit 
het Evangelie genormeerde politiek 
wi l , dan moet hij toch weten dat het 
Evangelie nergens leert dat de discipe-
len de wereld moeten ontvluchten. 
Christus leert de gelijkenis van de ta-
lenten: de mensen zijn werknemers 
van God, die een talent ontvangen van 
de Heer en dat dan produktief moeten 
maken in dienst van de Heer. Maar de 
werknemer die bevreesd was, die het 
talent van zijn Heer in de grond ver-
borg en er niets mee deed, werd een 
luie en slechte slaaf genoemd, die in 
de buitenste duisternis werd gewor-
pen. Hier staat niets dat herinnert aan 
de vlucht uit de wereld in het klooster, 
waar de publieke produktie ophoudt. 
In het hogepriesterlijke gebed vroeg 
Jezus aan zijn Vader: Ik bid niet, dat Gij 
hen uit de wereld wegneemt, maar dat 
Gij hen bewaart voor de boze. 

Er is een roeping, en die heeft ieder-
een, om door Christus' genade de aar-
de inclusief de kernen van de atomen 
van die aarde te bewerken tot vertoon 
van Gods majesteit en goedheid. Daar-
bij moet de werking van de zonde wor-
den beteugeld door de overheid, maar 
de roeping van de Christenen en alle 
mensen blijft bestaan. De Heilige 
Schrift legt geen verbodsbepalingen 
aan de mensen op alsof de atoomkern 
een soort van boom van kennis van 
goed en kwaad is, waar je vanaf moet 
blijven. Alles is mij geoorloofd, zegt de 
apostel Paulus, maar het moet worden 
gebruikt op een wijze die aan het gees-
telijk welzijn van de naaste recht laat 
wedervaren. Daarom staat er geschre-
ven: Hetzij dat gij eet, hetzij ge drinkt, 
of wat ge ook doet, ook het produktief 
maken van de energie in de atoomker-
nen, doet het al ter ere Gods. Het be-
hoort tot de christelijke vrijheid, zo te 
handelen. Alles is het uwe, hetzij leven 
of dood, hetzij heden of toekomst, 
maar gi j , gij zijt van Christus. 

Ik zou allen die zo serieus spreken 
als de heer De Boer voor de AVRO, 
wil len toeroepen: pakt het werk aan 
dat er ligt, laat u niet terneerdrukken 
door het seculariserende neutralisme 
van de Minister-President die in de Ka-
mer deed alsof hij de C van het CDA 
kwijt was, en laat van uw kant blijken, 
dat u het werk wilt doen in dienst van 
de Heer van wie de aarde en haar vol-
heid is. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot zover 
niet mijn enige, maar wel mijn voor-
naamste argumentatie tegen de 
atoomenergie-bestrijders. 
De heer Van Houwelingen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Nu er echter 
zo'n onderscheid wordt gemaakt tus-
sen de heer De Boer enerzijds en de 
Minister-President anderzijds, kan het 

niet zo zijn, dat hetgeen de heer De 
Boer bedoelde niets te maken zou heb-
ben met de 'C' van het CDA. Juist een 
soort oproep tegen de verslaving aan 
de welvaart, waarover de heer De Boer 
het nadrukkelijk had, had alles te ma-
ken met de 'C' van het CDA. 

De heer Verbrugh (GPV): Dit begrijp ik 
helemaal en ik heb het ook ten volle 
gehonoreerd. In de positie waarin de 
heer De Boer naar mijn mening ver-
keerde - hij moet dit zelf natuurlijk be-
vestigen - zag hij zich inderdaad om-
ringd door het streven naar steeds 
meer welvaart, het stoffelijke vooruit-
gangsgeloof, waarvan hij de kernener-
gie als een deel zag. Hij kon daar niet 
tegen op. Ik geloof, dat het woord van 
de Schrift dan uitkomst geeft dat zegt: 
Doet alle dingen maar dan tot eer van 
God. Je weet dan ook hoe je je moet 
beperken en wat je wet goed moet 
doen. Als dit richtinggevende woord 
ontbreekt, vlucht je uit je omgeving en 
wi l je er niets mee te maken hebben. 
Je stopt ermee en kapt af. Dit is de 
vlucht naar het klooster, wat inder-
daad de vlucht van een christen kan 
zijn. Ik geloof echter, dat dit niet de 
goede weg is. Ik zoek een andere weg. 
Dit was de reden dat ik mij tot de Mi-
nister-President heb gericht. 

Ik ga nu in het bijzonder over op de 
vraag of Brazilië de mogelijkheid zal 
bezitten door onze leverantie van ver-
rijkt uranium een atoomwapen te ver-
vaardigen. 

Daarmee kom ik meteen op de motie 
op stuk nr. 19 van de heer Van Houwe-
lingen. Van de heer Van Houwelingen, 
die bij de defensiebegroting niet tegen 
de nucleaire bewapening stemt, heb ik 
nooit zo'n indringende getuigenis be-
luisterd als van de heer De Boer. Wel 
heeft hij al in november 1975 voor De 
Nieuwe Linie verklaard, dat hij tegen 
kernenergie is en dat hij dat principieel 
een slechte zaak vindt. Dat was nog 
vóór dat er van een contract met Brazi-
lië sprake was. Ik leer eruit, dat de 
CDA-spreker van vanmiddag een har-
de tegenstander van kernenergie is, 
maar toch maakt zijn standpunt op mij 
meer een tactische en praktisch-poli-
tieke indruk dan dat dit bij de heer De 
Boer het geval is. 

Ik had aan de motie op stuk nr. 19ti j-
dens het debat van 1 februari geen be-
hoefte. Daarvoor waren twee redenen. 
Allereerst was dit omdat Brazilië op 12 
januari al een lAEA-opslagregime c.q. 
een ad hoc-opslagregime had aan-
vaard. Er zijn redenen om dat serieus 
te nemen. Immers, gesteld, dat de Bra-
ziliaanse regering, zoals prof. Verkuyl 
in 'In de Rooie Haan' als zijn vaste 
overtuiging liet weten, een techno-fas-
cistisch plan heeft ontworpen om het 
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atoomzwaard te gaan hanteren. Dan 
zou zo'n Zuidamerikaanse atoomheer 
nooit proberen plutonium in handen te 
krijgen via een drukwater-reactor met 
3% verrijkt uranium van URENCO. Ten 
eerste krijg je op die manier een kwali-
teit plutonium die voor militaire doel-
einden tamelijk slecht is en ten tweede 
zijn nu langzamerhand alle internatio-
nale schijnwerpers op deze verrijkt-
uraniumleverantie gericht. In plaats 
daarvan zouden zulke atoomsamen-
zweerders waarschijnlijk net als Ame-
rika in de oorlogsjaren, een research-
reactor bouwen, dus bijvoorbeeld een 
heterogene reactor met natuurlijk, on-
verrijkt uranium dat uit de Braziliaanse 
bodem komt, ten einde daarin plutoni-
um 239 in een veel hogere graad van 
zuiverheid te laten ontstaan om dan de 
zo bestraalde brandstof op te werken 
tot een militair produkt. 

Bovendien: als een agressieve rege-
ring plannen in deze richting heeft, 
werkt zij niet op zo'n lange termijn, 
waarbij het Nederlandse uranium pas 
in 1983 in de Angra-centrale II kan wor-
den gebruikt - het is dan wel eerder 
geleverd, maar het wordt nog niet ge-
bruikt - met misschien pas na een jaar 
voldoende bestraalde brandstof om 
gereed te maken voor de dan door de 
Bondsrepubliek Duitsland geleverde 
opwerkfabriek. In 1984 en 1985 zou 
dan plutonium beschikbaar zijn. En 
dan zouden de veronderstelde atoom-
agressors in Brazilië nog niet klaar zijn. 

Immers, een werkelijk agressieve 
mogendheid, die het A-wapen bij haar 
plannen wi l gebruiken, moet ook be-
schikken over een behoorlijke lucht- en 
raketmacht om het A-wapen te kunnen 
afvuren en verder moet zij een vol-
doende conventionele krijgsmacht be-
zitten om een geloofwaardig en daar-
door indrukwekkend militair atoom-
aanvalsapparaat te kunnen tonen. Ik 
kan mij niet voorstellen dat dit in Brazi-
lië allemaal zonder steun van Amerika 
of de Sovjet-Unie kan worden voorbe-
reid. 

Het gevaar is dan ook niet, dat uitge-
rekend het Brazilië van nu zit te wach-
ten op de levering van verrijkt uranium 
door Urenco om een escalatie in de 
atoomdreiging te veroorzaken. Wij 
hebben veeleer te maken met een on-
derdeel van een algemene versprei-
ding van opwerkfabrieken door de we-
reld, zodat er in sommige landen plu-
tonium in zuivere vorm kan worden af-
gescheiden. Daardoor bestaat na aller-
lei wisselingen van regeringen en alli-
anties - misschien na een decennium 

- de kans dat er niet zozeer in Brazilië 
dan wel ergens anders in de wereld 
een nu onvoorziene nucleaire dreiging 
ontstaat. Om dat tegen te gaan is het 
inderdaad nodigreen wereldwijd con-
troleregime in te stellen en de opwerk-
fabrieken, die zuiver plutonium ma-
ken, te vervangen door fabrieken die 
alleen ongevaarlijk verdund plutonium 
afscheiden. Juist omdat de controle 
door de IAEA niet zo erg effectief zou 
zijn, is het mijns inziens nuttig, met de 
uitsluitende bouw van opwerkfabrie-
ken voor verdund plutonium haast te 
maken. 

De tweede reden, die maakte dat ik 
aan de motie-Van Houwelingen niet 
zoveel behoefte had, was dat de Minis-
ter van Economische Zaken - ik ben 
blij dat hij heeft kunnen k o m e n - t i j -
dens het debat van eind januari twee-
maal heeft toegezegd, dat de Regering 
via de Minister van Buitenlandse Za-
ken met West-Duitsland zou spreken 
over de uitsluitende leverantie aan 
Brazilië van zulke opwerkfabrieken, 
die dus alleen het verdunde en niet-ex-
plosieve plutonium zouden produce-
ren, dat ongeschikt is voor militaire 
doeleinden. 

Het is nu wel duidelijk geworden 
dat, gezien de gevoeligheid bij veel 
derde-wereldlanden als het om zaken 
van discriminatoir geachte non-proli-
feratie-eisen gaat, de inrichting van 
een opslagregime dat volgens de mo-
tie-Van Houwelingen aan de uraniunv 
leveranties voorafgaat, niet veel kans 
maakt. Maar als onze Regering met 
West-Duitsland overeenstemming zou 
kunnen krijgen inzake de leverantie 
van fabrieken die alleen ongevaarlijk 
plutonium zouden produceren, zou 
materieel hetzelfde zijn bereikt als de 
ad hoe-overeenkomst die de motie 
vermeldt. Omdat ook een overeen-
komst over de leverantie van onge-
vaarlijke opwerkfabrieken aan Brazilië 
een ad hoe-overeenkomst zou zijn, heb 
ik toch vóór de letterlijke tekst van de 
motie gestemd, mede op grond van 
mijn gouvernementele instelling. Het 
eerst was echter doorslaggevend. 

Daarna heb ik echter wel eens ge-
dacht, dat ik tijdens het debat van janu-
ari net zo goed niets had kunnen zeg-
gen over de produktie van verdund plu-
tonium en dat Minister Van Aardenne 
mij beter niets had kunnen toezeggen, 
want Minister Van der Klaauw heeft he-
laas niets gedaan om de toezegging na 
te komen en had er waarschijnlijk ook 
weinig besef van waarover het eigenlijk 
ging. In het debat van 9 maart vroeg ik 
de Minister hoe West-Duitsland had ge-
antwoord op de vraag naar verandering 

van de opwerkfabrieken, maar daarop 
antwoordde hij in termen waaruit bleek 
dat hem niet duidelijk was wat hij ei-
genlijk moest bepleiten. Hij sprak over 
de export van uranium met lager gehal 
te, in plaats van over de produktie door 
een opwerkfabriek van plutonium met 
lager gehalte. 

Hier is dus niets van terechtgeko-
men en ik moet prof. Kistemaker ten 
dele gelijk geven, ais hij zegt dat men 
in de regering en het parlement vaak 
beslist over kernenergie zonder te we-
ten waarover men stemt. Overigens 
steek ik voor het politieke deel van de 
uitspraken van prof. Kistemaker mijn 
hand bepaald niet in het vuur. 

De heer Van Houwelingen (CDA): Ik 
zou wat dit betreft veel kunnen citeren. 

De heer Verbrugh (GPV): Ik maak wel 
een scheiding tussen het politieke en 
het technische deel van zijn uitspra-
ken. 

Het valt mi j , als ik in stuk nr. 27 het 
relaas lees van de besprekingen die de 
Regering heeft gevoerd, mee dat nog 
een interpretatieve verklaring is ont-
vangen, die mijns inziens wel degelijk 
betekenis heeft. Er staat ten slotte in 
dat de partijen een 'understanding' 
hebben, hetgeen meer is dan het ver-
taalde, Nederlandse woord 'opvatt ing' 
Zij hebben een akkoord dat hetzij de 
lAEA-regeling, hetzij de regeling-ad 
hoc gereed zal zijn om in werking te 
worden gesteld als het opwerkings-
proces gaat beginnen. 

Natuurlijk kan men wel zeggen, dat 
er geen garantie is dat de landen zich 
aan de verklaring zullen houden. Zou 
het inderdaad zo gaan, dan geeft de 
verklaring ons het recht om intematio-
naal zou luid mogelijk de t rom te roe-
ren wegens afspraakschending. 

Voor dit moment ben ik dus redelijk 
tevreden. Het lijkt mij redelijk, thans 
geclausuleerd een exportvergunning 
toe te zeggen. Het alternatief van wei-
gering van de exportvergunning 
maakt de zaak bovendien alleen maar 
slechter. Wij zouden voortaan elke in-
vloed missen, omdat Brazilië zijn ura-
nium bijvoorbeeld haalde bij Frankrijk, 
en de URENCO-partners ons als een 
kibbelende, onbekwame bondgenoot 
keihard lieten vallen. Toch betekent dit 
niet dat ik met het stuk nr. 27 zelf van 
de Regering zo tevreden ben. Ik miste 
hierin de verzekering van de Regering, 
dat zij er verder bovenop zal zitten om 
te bewerken dat de beschermende 
maatregelen nu snel worden voorbe-
reid en getroffen. Ik ben het met de 
heer Van Houwelingen eens dat de Re-
gering nu niet mag stilzitten. 
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Daarom heb ik de volgende vragen 

aan de Regering. 
Wil zij nu alsnog met Duitsland spre-

ken niet alleen over een vertraging van 
de levering van opwerkingsfabrieken, 
zoals de heer Van Houwelingen voor-
stelt, maar ook over de mogelijkheid 
om uitsluitend een gewijzigd type op-
werkingsfabrieken te leveren? 

Wil zij daarbij aan Duitsland voor-
stellen dat de voor de wijziging van die 
opwerkingsfabrieken benodigde re-
rearch en development geschiedt door 
een gemengd Nederlands-Duits, of 
Nederlands-Duits-Brits team van on-
derzoekers? Het lijkt mij dat wij hierin 
toch wel mogen meepraten. 

Zijn de plannen tot inrichting van het 
lAEA-regime volgens het type, ver-
meld op blzz. 4 en 5 van stuknr. 10 al 
verder uitgewerkt en, zo ja, kunnen wi j 
er dan iets meer van horen? Wanneer 
kan een schets van de opzet van het 
eventuele regime-ad hoc gereed zijn 
en kan dit ook aan de Kamer worden 
gezonden en, zo ja, wanneer uiterlijk? 

Wanneer op zijn vroegst kan Brazilië 
alvast worden bekend gemaakt met de 
vermoedelijke inrichting van een 
lAEA-regeling respectievelijk een rege-
ling-ad hoc, zodat ook de reacties van 
Brazilië hierop kunnen worden verno-
men? 

Over de wens, in de pas te blijven 
met de Amerikaanse pogingen, ont-
wikkelingen in de richting van een 
'plutoniumeconomie' tegen te gaan, 
ben ik minder enthousiast. Waarom 
zouden wij het vrijgemaakte plutoni-
um niet gebruiken door het op te sto-
ken? Wij verstoken zelfs hier in Neder-
land plutonium, in Dodewaard. De 
Duitse centrales in Obrigheim en in 
Gundremmingen doen het ook. Er is 
een lijst van Europese centrales die het 
verstoken. De plannen van Amerika 
zijn, althans voor zover ze tot mij zijn 
doorgedrongen, allemaal erg vaag en 
onduidelijk. Ik zou mij er niet graag zo-
maar aan binden. 

De Kamer heeft het kabinet de toe-
zegging ontfutseld om geen beslissing 
te nemen dan na raadpleging van de 
Kamer en nu wil de PvdA door middel 
van een initiatief-ontwerp langs die 
weg nog verder gaan. Dat betekent dat 
in deze zaken een regering van 16 mi-
nisters +150 kamerleden is 166 be-
windslieden beslist. Nu wi l de opposi-
tie uit politieke overweging het kabinet 
zoveel mogelijk dwars zitten, ook in 
deze zaak. Ik vraag mij daarom af of wi j 
zo niet langzamerhand terugkomen in 
de regententijd, waarin de Staten van 
Holland voortdurend besognerend en 
kibbelend hun zwakke beleid voerden, 
vaak tot spot van de gehele wereld. 

Wat de motie-Van Houwelingen be-
treft, nog dit. Ik zei reeds dat ik in janu-
ari andere verwachtingen had dan die 
door de motie-Van Houwelingen pri-
mair worden uitgedrukt. De Regering 
schrijft nu dat de door haar aanvaard-
baar geachte voorwaarden niet de ze-
kerheid bieden dat motie nr. 19 naar 
de letter zal kunnen worden uitge-
voerd. Zelfs de heer Van Houwelingen 
geeft dit toe. 

Toch staat voor mij niet absoluut 
vast dat punt C. van de motie niet uit-
voerbaar is te achten. Zolang met 
Duitsland nog niet over een verande-
ring van het proces van de opwerkfa-
brieken is gesproken, weten wi j niet of 
de letterlijke tekst van die motie wat 
betreft een ad hoe-regeling nu wel 
echt onuitvoerbaar is. Daarom zou ik 
de Regering wel kunnen uitnodigen de 
motie in die zin nog steeds als geldig 
te beschouwen en ernaar te handelen, 
maar duidelijker is het aan de Kamer te 
vragen zich uit te spreken door goed-
keuring van een motie die ik, gezien al 
het voorafgaande, nu wel bij mijn eer-
ste termijn kan indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Verbrugh 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de nadere debatten rond de 
levering van licht verrijkt uranium aan 
Brazilië; 

kennis genomen hebbend, van het 
verslag van het overleg op ministerieel 
niveau, meegedeeld in de brief nr. 27 
van stuk 14261; 

verzoekt de Regering, na zich van des-
kundige assistentie te hebben voor-
zien, met de Duitse Bondsrepubliek te 
spreken over de mogelijkheden van 
het achterwege laten van de levering 
van opwerkfabrieken aan Brazilië en 
andere landen, en, inzover dit niet tot 
bevredigende resultaten leidt, over de 
mogelijkheid om in de naaste toe-
komst alleen opwerkfabrieken aan 
Brazilië en andere landen te leveren 
van een gewijzigd type, die alleen plu-
tonium voortbrengen van laag gehalte 
dat als zodanig niet voor militaire doel-
einden kan worden gebruikt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Ten slotte, 
mijnheer de Voorzitter: Zoals de Mi-
nister van Economische Zaken en ve-
len in dit Huis bekend is, is het sinds ja-

ren in de natuurwetenschappelijke we-
reld gewoonte om nieuwe elementen 
niet alleen een nummer te geven, 
maar ook te benoemen naar mensen 
die internationaal bekend geworden 
zijn op het gebied van de atoomkennis 
en verwante gebieden. Zo hebben wi j 
na het element nr. 94 dat Plutonium 
heet en destijds genoemd is naar de 
planeet Pluto, in later jaren nieuwe ele-
menten gekregen, die internationaal 
geaccepteerde namen dragen als nr. 
99 Einsteinium, genoemd naar de be-
roemde Albert Einstein, nr. 102 Nobeli-
um, genoemd naar de insteller van de 
Nobelprijzen, enz. Maar bij nr. 104 liep 
de zaak vast. Het Lawrence Radiation 
Laboratorium in Californië wilde hier-
aan de naam Rutherfordium geven, 
naar de Engelse onderzoeker Ruther-
ford. Maar het personeel van het be-
roemde instituut in Dubna ten zuiden 
van Moskou wilde het naar een Rus 
noemen, Kurchatovium. 

Mijn fractie overweegt de Regering 
te verzoeken om nr. 104 voortaan naar 
de motie aller ti jden Houwelingium te 
noemen en een desbetreffend voorstel 
zo spoedig mogelijk bij de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Weten-
schappen in te dienen. Maar uiteraard 
hoor ik graag daarover eerst het oor-
deel van de Regering. 

D 
De heer Portheine (VVD): Ik neem het 
de heer Verbrugh een beetje kwalijk, 
mijnheer de Voorzitter, dat hij de mo-
gelijkheden van Porthinium dat iets ge-
makkelijker in het gehoor ligt, niet heeft 
opgenomen in zijn suggestie. Wellicht 
wil hij dat nog overwegen. 

De heer Verbrugh (GPV): Mi jnfract ie-. 
medewerker stelde mij al voor het 
naar mijn eigen naam te noemen, 
maar uw naam en de mijne zijn onge-
schikt, want daar zit een r in. Die kun-
nen de Amerikanen zo slecht uitspre-
ken. 

De heer Portheine (VVD): In andere 
landen, waar het hier om gaat, kan 
men het misschien wél. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
hier, de prettige discussie van zojuist 
ter zijde gelaten, een belangrijk debat. 
Niet alleen is aan de orde de evaluatie 
van datgene, wat in het debat ter zake 
van 31 januari j l . door de Kamer is uit-
gesproken,maar ook de evaluatie van 
wat door de Regering ten aanzien van 
deze materie in de brief van 20 juni is 
vermeld. 

Wat is nu deze materie? Dat is - ik 
ben het daarin volkomen met de heer 
Ter Beek eens - niet zozeer de uitbrei-
ding van 'Almelo' als zodanig als wel 
de strijd tegen de verdere voortschrij-
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ding van kernbewapening in het alge-
meen, en zeker niet alleen in verband 
met leveringen van verrijkt uranium 
binnen het URENCO-verband aan Bra-
zilië. 

Helaas - dat moet ik tot op de dag 
van vandaag constateren - worden 
naar mijn oordeel bij de discussies 
over het UC-project de ontwikkelingen 
met betrekking tot de non-proliferatie 
in het algemeen in de wereld, ook in 
historisch perspectief, onvoldoende 
ook in hun vorderingen onderkend. 

Daarom wil ik in het begin van mijn 
bijdrage aan dit debat daaraan aan-
dacht schenken, daarbij ook nog eens 
uitdrukkelijk vermeldend dat de strijd 
tegen proliferatie ook die van mijn 
fractie is, en dat niet van vandaag of 
gisteren. Die strijd, met name interna-
tionaal gezien, is een langdurige ge-
weest en is - ik zal de geschiedenis 
met zevenmijlslaarzen doorlopen -
vlak na de oorlog, in 1946, al begon-
nen, en dat op het brede internationale 
vlak, waar hij naar mijn mening nog 
steeds primair thuishoort. 

Een belangrijke mijlpaal daarin was 
de totstandkoming van het non-proli-
feratieverdrag, dat voor ondertekening 
in 1968 werd geopend. Dit verdrag is 
inmiddels door een groot aantal lan-
den getekend, maar door een even-
eens groot aantal landen niet onderte-
kend. Het motief van een aantal lan-
den om niet tot ondertekening over te 
gaan was niet zozeer, dat zij de non-
proliferatie niet wi lden bevorderen als 
wel dat zij het verdrag discriminerend 
vonden tussen wél- en niet-kernwa-
penstaten, een argumentatie die inter-
nationaal wordt onderkend. Ik heb met 
interesse geluisterd naar wat de heer 
Van Houwelingen daarover gezegd 
heeft. 

Men zou er mijns inziens verkeerd 
aan doen de nadruk met betrekking tot 
de bevordering van non-proliferatie al-
leen te leggen bij het al of niet onderte-
kenen van het NPV. Het zou het ont-
kennen zijn van het feit, dat het inter-
nationale overleg over de non-prolife-
ratie binnen diverse organen en com-
binaties bepaald niet heeft stilgezeten. 
Te midden van dat internationale over-
leg noem ik met name het IAEA, het in-
ternationaal atoomgenootschap, of 
wat voor vertaling men ervan mag 
hebben. Als je alleen maar 'IAEA' 
zegt, zo heeft men mij verzekerd, is er 
niemand die je begrijpt. Ongetwijfeld 
in dit huis wél, maar elders misschien 
niet. Daarom voeg ik het er maar even 
aan toe. 

Het IAEA is - dat zeg ik er nu ook bij, 
want dat wordt helemaal niet beseft -
een zogenaamde technische organisa-
tie binnen de Verenigde Naties, waar-
voor de statuten in de jaren vijft ig al 
tot stand waren gekomen. Mijn gunsti-
ge indruk van de activiteiten van dit or-
gaan wordt geschraagd door de erva-
ringen die ik enkele jaren geleden als 
afgevaardigde van deze Kamer - in het 
bijzonder van de vaste Commissie 
voor de Kernenergie uit deze Kamer -
binnen de Nederlandse delegatie ter 
algemene vergadering van dit orgaan 
mocht opdoen. Als zijlijn vermeld ik -
de heer Van Houwelingen heeft al ver-
teld over zijn ervaringen met betrek-
king tot het IAEA in de laatste tijd - d a t 
ik op deze grote vergadering met hon-
derden afgevaardigden de enige met 
een parlementaire achtergrond was, 
waardoor de meesten aangenaam ver-
rast waren. 

Uit dit feit blijkt overigens, dat bijna 
alle regeringen zich onvoldoende re-
aliseerden, dat de vertaling van datge-
ne wat daar aan de orde was naar de 
parlementen, die in vele, helaas niet 
alle landen zo'n belangrijk onderdeel 
van de staatsrechtelijke besluitvor-
ming zijn, geboden is wil de materie 
werkelijk gaan leven. Ik denk dat het 
vandaag de dag niet veel zal zijn ver-
beterd. Ook de Nederlandse parlemen-
taire afvaardiging kwam in onbruik. 
Als ik nu de grote belangstelling in dit 
parlement zie voor de materie die daar 
omgaat zou mijns inziens een herkan-
sing van de genoemde vroegere tradi-
tie bepaald moeten worden overwo-
gen. Wat is het oordeel van de Minis-
ter daarover? 

Toch is het zo, dat de scepsis die zich 
in het algemeen nog wel eens doet ho-
ren ten opzichte van het gebeuren in 
de Verenigde Naties het IAEA heeft 
meegezogen in de richting van de 
kreet 'daar komt toch niets uit'. Men 
zou mijns inziens de Verenigde Naties 
maar zeker ook de technische organi-
saties en te midden daarvan dan in het 
bijzonder het IAEA onrecht doen als 
men die kreet over zou nemen. In het 
IAEA is men niet bij de minder ge-
slaagde pakken van het NPV gaan neer-
zitten maar heeft men andere syste-
men ontwikkeld, waaronder bij voor-
beeld de zogenaamde Zangger-voor-
waarden, die verder gingen dan het 
NPV en waaronder landen konden val-
len die voornamelijk om de eerderge-
noemde redenen het NPV niet wilden 
tekenen. 

Ook beschouw ik het als een bewijs 
van de vooruitziende blik van het IAEA 
dat reeds in zijn statuten de mogelijke 

gevaren van plutonium werden onder-
kend en dat zelfs reeds in 1959 bij de 
Overeenkomst inzake de voorrechten 
en immuniteiten van het IAEA in con-
creto werd gesproken - ik meen dat de 
heer Ter Beek er vanmiddag ook op 
heeft gewezen - over de juridische en 
feitelijke onschendbaarheid van datge-
ne wat onder toezicht van het IAEA 
wordt opgeslagen - daarover spreken 
wi j nu - , hetgeen volgens de statuten 
duidelijk voor plutonium geldt. Daar-
mee werd dus al een verdere basis ge-
legd voor de systemen waarover wi j 
nu in dit debat naar aanleiding van de 
brief van de Regering spreken. 

Ik geloof wel te mogen vaststellen, 
dat men in internationaal verband 
steeds meer oog krijgt voor de geva-
ren van proliferatie die aan vreedzaam 
gebruik van kernenergie vast kunnen 
zitten. Eerst was de houding meer te-
gen kernwapens maar nu meer de 
houding die op dit moment kan wor-
den geconstateerd. Toen deze tendens 
al duidelijker werd, werd op 26 febru-
ari 1976 de overeenkomst gesloten 
tussen Duitsland, Brazilië en het IAEA, 
een overeenkomst die een belangrijk 
gegeven is in onze discussie. Ik kom 
daarop nog terug. 

Ik zou het algemeen overzicht, waar-
uit blijkt dat de bestrijding van de pro-
liferatie, hoewel nog onvoldoende, 
steeds meer inhoud krijgt in ruim in-
ternationaal verband niet wil len afslui-
ten zonder de activiteiten en overeen-
komst van de zogenaamde Nuclear 
Suppliers Group - ik spreek met name 
over de 'trigger list' - met waardering 
te vermelden. Dat wi l ik ook doen met 
datgene wat in de INFCE is geïnstituti-
seerd op artikel XII, lid 5, van de Statu-
de bijdrage van Euratom, zij het dat die 
wat meer in het verleden ligt, vergeet 
ik niet. 

Vermelding verdient uiteraard ook 
de zojuist door het Amerikaanse con-
gres aanvaarde Nuclear Non-prolifera-
tion Act. Ik bied mijn verontschuldigin-
gen aan voor het feit dat ik weer wat 
Engels gebruik. Volgens de heer Ter 
Beek mogen wi j dat eigenlijk niet 
doen. Volgens de Minister-President 

■ mag ik het wel en ik houd een beetje 
het midden tussen die twee opvattin-
gen. 

Ik keer terug naar het tripartite con-
tract van 26 februari 1976, waarbij ik 
nog aanteken dat Brazilië al in de zesti-
ger jaren relevante bepalingen in de 
statuten en overeenkomsten van het 
IAEA op dit specifieke terrein door on-
dertekening bleek te wil len onder-
schrijven. Ik roep dit slechts in herin-
nering. 
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Het tripartite contract van 1976 gaat 

verder dan enige andere overeen-
komst in het kader van de IAEA in zo-
verre het ook de bevordering van enig 
ander militair doel verbiedt en ook alle 
relevante kennis in de waarborgen be-
trekt. Bij het begrip 'overgedragen 
kennis' - ik vind dit erg belangrijk -
vindt een omkering van de bewijslast 
plaats in dier voege dat gedurende 
twint ig jaar, een termijn die nog ver-
lengd kan worden, elke aanwezige 
kennis wordt geacht overgedragen 
kennis te zijn, waardoor situaties als 
die met betrekking tot de kernexplosie 
in India kunnen worden vermeden. 

Ik laat het bij deze bescheiden ver-
melding van afwijkingen in gunstige 
zin van eerdere overeenkomsten; er 
zijn er nog meer. In ieder geval dienen 
deze zaken te worden gesignaleerd in 
verband met hetgeen ik nu meer expli-
ciet wil bespreken, namelijk dat wat nu 
direct aan de orde is. 

In de motie-Van Houwelingen-Por-
theine wordt het wenselijk geacht dat 
hetzij een algemeen, hetzij een ad hoc 
plutoniumopslagregime tot stand 
wordt gebracht vóór de levering van 
verrijkt uranium. De Regering zegt 
daarop dat in de afgelopen maanden 
talloze gesprekken en onderhandelin-
gen hebben plaatsgevonden en dat 
daaruit is voortgevloeid dat de part-
ners in URENCO zich bereid verklaren 
een algemeen opslagregime geba-
seerd op artikel XII, lid 5, van de statu-
ten van de IAEA tot stand te brengen 
en bij gebreke daarvan een ad hoc-re-
gime en dat niet later dan twee jaar 
vóór de opwerking. Het kan dus ook 
eerder zijn, zoals de Minister-President 
heeft gezegd. Zij doen dat bovendien 
in een ferme en duidelijke gemeen-
schappelijke verklaring. 

Belangrijk is natuurlijk in dit verband 
van de Regering te vernemen - ik heb 
de indruk dat niemand daar tot nu toe 
naar gevraagd heeft - of Brazilië, 
waarvan èn in de verklaring èn in de 
brief van de Regering wordt veronder-
steld dat het akkoord gaat met dit al -
les, ook in werkelijkheid zich al bereid 
heeft verklaard en al heeft gezegd hier-
mee akkoord te zullen gaan. 

De bewoordingen van de ferme ver-
klaringen zijn toch nogal cryptisch, 
met name wat betreft de totstandko-
ming van een ad hoe-regime twee jaar 
vóór de opwerking. Mijn fractie zou in 
plaats van 'work together to ' het sim-
pele 'establish' geprefereerd hebben. 
In hoeverre is deze passage te be-
schouwen als een opschortende voor-
waarde voor de opwerking? 

Wil de Minister ook expliciet ingaan 
op de volkenrechtelijke betekenis die 
aan het begrip 'understanding' in de 
gemeenschappelijke verklaring moet 
worden gehecht? 

U heeft zelf, mijnheer de Voorzitter, 
zij het buiten deze vergadering, ge-
zegd dat u de vertaling niet zo gewel-
dig vond, daarom meen ik de vrijheid 
te hebben deze Engelse woorden hier 
te gebruiken. 

De door mij gestelde vragen wi l ik 
echter ondergeschikt maken aan mijn 
stellige indruk - dat is, blijkens zijn uit-
eenzetting, ook de indruk van de heer 
Van Houwelingen - dat de Regering 
met het bereiken en stimuleren van 
een nu zeer concrete aanpak binnen de 
IAEA van een algemeen of bijzonder 
plutoniumopslagregime iets wellicht 
nog essentiëler heeft verkregen. Deze 
concrete aanpak, die op basis van een 
nota van de secretaris-generaal van de 
IAEA reeds in de septembervergade-
ring van 1978 besproken zal worden, 
leidt mij tot de voorzichtige veronder-
stelling dat een dergelijk regime er 
best eens in 1981 zou kunnen zijn. 

Uiteraard zijn er ook waarborgen dat 
hetgeen in lAEA-verband wordt be-
reikt, automatisch ook geldt voor onze 
verhouding met Brazilië binnen het 
URENCO-verband. Zou de Minister 
nog eens dieper wil len ingaan op die 
waarborgen, met name die tegen het 
niet nakomen van in dit kader gesloten 
overeenkomsten? Die waarborgen be-
staan nu al en bestrijken ook de mate-
rie die wi j vandaag bespreken. 

Mijn fractie acht dit punt zeer 
belangrijk. Evenals de maximale con-
trolemogelijkheden van het overeen-
gekomene binnen lAEA-verband. Die 
situatie is nog allerminst perfect. Ik ge-
loof dat dat mede samenhangt met het 
feit dat men het apparaat nog niet vol-
doende kan noemen. Laten wi j er als 
Nederland alles toe bijdragen dat het 
IAEA zijn in ons aller ogen zo belangrij-
ke taak optimaal kan vervullen. Ik heb 
al eerder op het belang hiervan gewe-
zen en ik vraag de Regering met klem 
of zij kan aangeven of zij op het gebied 
van de versterking van het apparaat 
van het IAEA initiatieven wi l ontwikke-
len. 

Datgene wat de Regering bij de part-
ners en het IAEA heeft bereikt, acht ik 
bepaald niet onbelangrijk, maar daar-
mee zijn wi j er nog niet. De heer Van 
Houwelingen zei het ook al. Het is, zo-
als de Regering zelf zegt, een gedeelte-
lijke uitvoering van de motie-Van Hou-
welingen/Portheine. Als ik mij ervan 
overtuigd kan houden - en ik vraag de 
Regering met klem een bevestigend 

antwoord - dat de Regering de komen-
de ti jd voortdurend, vasthoudend en 
inventief werkzaam zal zijn om te ko-
men tot volledige uitvoering van de 
motie, waartoe zoals ik al heb opge-
merkt mijns inziens kansen aanwezig 
zijn, moet ik het geheel plus de door 
mij verhoopte toezegging plaatsen 
tegenover het neen-zeggen tegen het 
voorgestelde. 

Welnu, mijnheer de Voorzitter. Ik 
kan dat niet duidelijker evalueren, dan 
dit gedaan is in de brief aan de Kamer 
van het Nederlands Instituut voor 
Vredesvraagstukken. Het 'neen' zou 
betekenen, gezien de houding van de 
partnerlanden, die ons ook teleurstelt, 
dat Nederland èn binnen URENCO-
verband èn binnen de internationale 
organen, die ik heb genoemd niet 
meer zou kunnen bijdragen tot een po-
sitieve ontwikkeling van de non-proli-
feratie. Het 'neen' zou ook betekenen, 
dat het belangrijke politieke gegeven, 
dat via URENCO een zeer gevoelige 
nucleaire technologie in een multinati-
onaal kader is ondergebracht ver-
dwijnt of dreigt te verdwijnen. Het 
'neen' zou ook met zich brengen, dat 
de internationale geloofwaardigheid 
van Nederland met betrekking tot in 
principe gesloten overeenkomsten 
(denk aan 13 juli 1976! )zou worden 
aangetast. Dit alles nog afgezien van 
schadeclaims en verlies van technolo-
gische kennis in deze speerpuntactivi-
teiten. 

Als ik werkelijk meende, dat dit, wat 
ik als gevolg van het neen-zeggen in 
het Parlement tegen de huidige voor-
stellen vermeldde, de strijd tegen de 
proliferatie zou bevorderen, zou ik dat 
alsnog overwegen. Maar het tegen-
deel is mijns inziens het geval. Alleen 
als wi j èn binnen URENCO èn op de 
minstens zo belangrijke terreinen van 
het IAEA en andere internationale 
overlegvormen kunnen gaan invullen 
wat in principe is bereikt en daar ook 
als Parlement zeer actief aan blijven 
meesturen, uiteraard binnen ook voor 
andere landen aanvaardbare contex-
ten, kunnen wi j een werkelijke bijdrage 
blijven leveren aan de strijd tegen de 
proliferatie. Voor deze vraag staat de 
Tweede Kamer nu. Mijn fractie is be-
reid, in de geest van mijn opmerkin-
gen en wachtende de toezeggingen 
van de Regering op de gestelde vra-
gen positief met het voorgestelde mee 
te denken. 

De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Neemt de heer Portheine 
met dit betoog afstand van de ook 
door hem ondertekende motie? 
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Portheine 
De heer Portheine (VVD): Die vraag 
had ik van de topacteur in dit spel ver-
wacht. Immers... 

De heer Brinkhorst (D'66): Dan moet 
het antwoord niet moeilijk te geven 
zijn. 

De heer Portheine (VVD): ... degene, 
die mijn fractievoorzitter een figurant 
noemt, is in zijn eigen ogen een topac-
teur. En van een topacteur verwacht 
men belangrijke vragen. 

Ik heb precies gezegd wat ik in deze 
zaak te zeggen heb wat uw vraag be-
treft. Bij lezing achteraf zult u daaruit 
begrijpen, dat ik geen afstand neem 
van de motie-Van Houwelingen/Por-
theine, dat ik het voorstel dat op dit 
moment wordt gedaan wi l aanvaarden 
en dat ik tegelijkertijd aan de Regering 
de toezegging vraag dat zij op alle ter-
reinen werkzaam zal zijn om de motie 
volledig uit te voeren, waartoe kansen 
zijn. Dat is naar mijn mening een dui-
delijk antwoord op uw vraag. 

De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Portheine deelt dus 
niet de opvatting van de heer Van Hou-
welingen dat de motie op dit ogenblik 
onuitvoerbaar is. 

De heer Portheine (VVD): Op dit mo-
ment wordt door de Regering gecon-
stateerd dat de motie niet in haar vol-
ledigheid uitvoerbaar is. Dat zegt de 
heer Van Houwelingen. 

De heer Brinkhorst (D'66): Ik vroeg wat 
u vond. 

De heer Portheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Laat mij nu rustig uitspre-
ken, alstublieft. Ik heb gezegd, met de 
heer Van Houwelingen teleurgesteld 
te zijn over de houding van de part-
ners, die eigenlijk niet toelaten dat een 
volledige uitwerking mogelijk is. Ik zeg 
nu dat ter wille van het feit dat wi j dat 
eens zullen bereiken en op die punten 
- ik hoop dat u dat in uw betoog dat 
wi j hierna ademloos zullen aanhoren -

De heer Brinkhorst (D'66): Te veel eer, 
mijnheer de Voorzitter. 

De heer Portheine (VVD): Dat zult u 
moeten waarderen. Ik hoop dat u in 
dat betoog ook zult wil len incalculeren 
datgene wat door de Regering in posi-
tieve zin is bereikt, met name in het ka-
der van het IAEA. Als wij dat evalueren 
en de mogelijkheden ervan nader be-
kijken - ik hoop dat het debat ertoe zal 
leiden, dat wi j daarover gemeenschap-
pelijk het gesprek kunnen continueren 
- dan zal dat leiden tot het oordeel dat 
ik zojuist zeer duidelijk in mijn betoog 

heb mogen weergeven, zelfs, door één 
van de grootste experts dezer aarde, 
de heer Brinkhorst, te begrijpen. 

De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is een sluitend ant-
woord. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! In de motie van de heer 
Van Houwelingen van januari van dit 
jaar, gedrukt op stuk nr. 19, wordt 
gesteld dat er een globaal, algemeen 
omvattend opslagregime voor plutoni-
um tot stand moet zijn gekomen of, als 
dat niet ti jdig zou lukken, een ad hoe-
regime met Brazilië, voordat tot leve-
ring van verrijkt uranium aan Brazilië 
kan worden overgegaan. Ik heb des-
tijds ook voor de motie gestemd, niet 
omdat ik het zo'n geweldige motie 
vond maar omdat ik van mening was 
dat uitvoering van de motie tot uitstel 
respectievelijk afstel van de voorgeno-
men leverantie zou leiden. Dat blijkt uit 
te komen, want èn Brazilië èn de 
Bondsrepubliek èn het Verenigd Ko-
ninkrijk weigeren gewoon op te treden 
in overeenstemming met die motie. 

Ik heb destijds een veel scherper 
standpunt ingenomen en gezegd dat 
wij met het ultracentrifuge-project bij 
de totstandkoming waarvan de PSP 
destijds tegen heeft gestemd, bezig 
zijn de kerntechnologie over de aarde 
te verspreiden - ook in ons eigen land 
- en dat er voorshands onoverkomelij-
ke bezwaren tegen die kerntechnolo-
gie bestaan. De belangrijkste daarvan 
zijn ten eerste het onopgeloste pro-
bleem van de opslag van radioactief 
afval dat uit centrales komt en ten 
tweede het gebruik van materialen, 
voor of na gebruik in de centrale, voor 
kernwapens. Ik heb toen gezegd dat ik 
Brazilië een wat speciaal geval vond, 
enigszins omdat het het Non-Prolifera-
tieverdrag niet had ondertekend maar 
vooral gezien de aard van het regime 
en de toestand in de omgeving van 
Brazilië, spanningen en dergelijke. 

Ik heb eraan toegevoegd dat ik het 
anderzijds miet juist vond het pro-
bleem te concentreren op een land als 
Brazilië of zelfs maar op niet-onderte-
kenaars van het Non-Proliferatie Ver-
drag. Ik huiver ook om niet-kernwa-
penstaten, die het Non-Proliferatie 
Verdrag wel hebben ondertekend, 
hiermee te helpen. Ook ten aanzien 
van de UCN-partners zelf en ten aan-
zien van Nederland huiver ik. Het is 
een algemeen probleem dat men niet 
moet toespitsen op het geval-Brazilië. 
Ik heb toen die huiver onderstreept 
met een analyse van de waarborgen-

overeenkomsten en van de internati-
onale verdragen waarop in die over-
eenkomsten wordt teruggegrepen. 

Ik heb daarbij onder andere gezegd, 
dat zelfs in het geval vaneen volledige 
lAEA-controle, deze, het gelet op de 
tekst van het lAEA-statuut niet zoveel 
zou betekenen. Dat blijkt ook wel in de 
praktijk. Het interne rapport van het 
IAEA van juli 1977 geeft aan, dat van 
de controle buitengewoon weinig, ja 
nagenoeg niets terecht komt. Vandaar, 
dat ik tijdens dat debat een scherpe 
motie heb ingediend, die inhield: 
Geen uitbreiding van Almelo en geen 
levering van verrijkt uranium aan Bra-
zilië. Die motie is toen verworpen. De 
motie-Van Houwelingen is aangeno-
men. Nu blijkt uit de brief van 20 juni j l . 
- hierover debatteren wi j thans - dat 
het kabinet de motie niet zal uitvoeren. 
Het essentiële punt van die brief is 
punt 9, waarin staat, dat de Regering 
bereid is de vergunning tot export van 
verrijkt uranium naar Brazilië in het 
vooruitzicht te stellen. Dit wordt bear-
gumenteerd met een verwijzing naar 
drie overeenkomsten en verklaringen, 
die enige steun zouden geven aan het 
standpunt van de Regering. Wat de tr i-
laterale safe-guards-overeenkomst, 
destijds tot stand gekomen tussen de 
Bondsrepubliek, Brazilië en het IAEA 
zelf betreft, verwijs ik naar hetgeen ik 
destijds hierover heb gezegd. Het is 
een uiterst zwakke overeenkomst, die 
neerkomt op het volgende: lijsten aan-
leggen van spullen, noteren door het 
IAEA waar de spullen zich bevinden, 
bericht sturen aan het IAEA, wanneer 
het spul van het ene naar het andere 
land wordt verplaatst, bij het achter-
wege blijven van een aanmelding ver-
tellen, dat dit niet is gebeurd en als het 
vervolgens bij herhaling mis blijft 
gaan, naar de sancties verwijzen. Die 
sancties in het lAEA-statuut zijn bui-
tengewoon zwak. Zij komen erop neer, 
dat een briefje zal worden gestuurd 
naar de andere lid-staten, naar de AI-
gemene Vergadering van de VN en de 
Veiligheidsraad. Daarmee is het dan 
afgelopen. 

Een tweede zaak, aangevoerd door 
het kabinet, betreft de afspraken van 
12 januari. Die hielden ook niet zo erg 
veel in. Het was een streven naar een 
algemene overeenkomst, in overeen-
stemming met het statuut van het 
IAEA en, zo dit niet mocht lukken, een 
streven naar een ad hoc-overeen-
komst. Verder moest alles passen in 
het kader van de trilaterale overeen-
komst, die ik zoeven noemde. 

Het derde punt, dat door het kabinet 
wordt opgevoerd, betreft de interpre-
tatieve verklaring, die over die afspra-
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Van der Spek 
ken van 12 januari is bereikt. Hiervan 
wordt gezegd, dat wordt aangenomen, 
dat het standpunt, dat daarin wordt 
weergegeven wordt gedeeld door de 
Braziliaanse regering. Het is dus nog 
niet zeker, het wordt aangenomen - in 
punt 9 van de brief staat ook, dat er 
slechts aanwijzingen zijn voor het ka-
binet, dat dit voorstel voor Brazilië 
aanvaardbaar is - verder wordt weer 
gezegd - evenals op 12 januari - dat 
men zal pogen een algemeen plutoni-
umregime tot stand te brengen op 
grond van artikel XII, A5 van het IAEA-
statuut. Mocht dit niet lukken, dan zal 
worden gepoogd een ad-hoc-regime in 
het leven te roepen. Over dat ad-hocre-
gime wordt niets naders gezegd. 

Niets wordt ingevuld, zelfs wordt 
niet verwezen naar artikel XII, A5 van 
het lAEA-statuut. Als het niet lukt twee 
jaar voor het moment, waarop de door 
URENCO geleverde brandstof in Brazi-
lië zal worden opgewerkt, het algeme-
ne regime in werking te stellen, dan zal 
het ad-hoc-regime worden opgezet. 
Dat is, vergeleken met 12 januari, het 
enig nieuwe. Thans wordt de termijn 
van twee jaar genoemd, verder niets. 
Ten slotte wordt vermeld, dat het de 
opvatting van alle vier partijen is, dat 
een van deze regimes gereed is voor 
de praktijk tegen de t i jd, dat het opwer-
ken in Brazilië plaatsvindt. 

Minister Van Agt: Ik heb de indruk dat 
de geachte afgevaardigde met zijn 
van-regel-tot-regel-kritiek op de inter-
pretatieve verklaring het nu toch wat 
te dol maakt, met name waar hij zegt, 
dat niet eens wordt verwezen naar arti-
kel XII, A5 van het lAEA-statuut. Dank 
je de koekoek! Het gaat hier om een in-
terpretatieve verklaring. Wanneer in 
een interpretatieve verklaring, beho-
rende bij een reeds gesloten overeen-
komst, wordt gesproken van een ad-
hoc-regeling, waarvan ook die reeds 
gesloten overeenkomst melding 
maakt, dan gaat het uiteraard om het-
zelfde begrip. Aldus heeft men wel de 
koppeling met artikel XII, A5 van het 
lAEA-statuut. Die mag men doortrek-
ken naar de interpretatieve verklaring. 

De heer Van der Spek (PSP): Maar dan 
begrijp ik niet dat op een ander punt in 
deze interpretatieve verklaring die on-
nodige mededeling wèl wordt gedaan. 
Ik vind dat de Minister-President het er 
door deze interruptie niet beter op 
maakt, om het zacht uit te drukken. 

Minister Van Agt: Daarvoor zou u dan 
dankbaar mogen zijn! 

De heer Van der Spek (PSP): Dank-
baarheid is niet mijn sterkste kant, ze-
ker niet tegenover dit soort stukken 
van de Regering. 

Dezer dagen werden wi j verrast 
door een stuk, afkomstig van de heer 
Van Ginkel van het Nederlands lnsti-
tuut voor Vredesvraagstukken, dat 
poogt te stellen dat wi j er niet erg ver-
standig aan doen vast te houden aan 
de uitvoering van de motie-Van Hou-
welingen. Om een aantal redenen is 
het een heel interessant stuk. 

Om te beginnen staat het bol van die 
ethische benadering inzake Neder-
lands 'goede invloed' in URENCO, die 
wi j vooral niet moeten verspelen. Dat 
is het bekende verhaal dat Nederland 
als een soort engeltje in de wereld 
overal alles ten goede probeert te ke-
ren. Nederland staat daarin boven ver-
denking, ook volgens de heer Van Gin-
kel van het NIVV. 

Wat ik echter belangrijker v ind, is, 
dat hij naar mijn gevoel een wat 
vreemde aanval doet op een dertigtal 
CDA-prominenten. Ik vraag daarvoor 
in het bijzonder de belangstelling van 
de Minister-President. Deze prominen-
ten hebben in een open brief aan de 
Tweede-Kamerfractie van het CDA ge-
zegd, dat minder accepteren dan de in 
de motie-Van Houwelingen gevraagde 
extra veiligheidsgaranties bijdraagt tot 
het probleem van de verspreiding van 
kernwapens. 

De heer Van Ginkel zegt hiervan wat 
spottend: Waarop berust het eigenlijk 
dat zij impliceren dat hier de precieze 
grens van het verantwoorde handelen 
wordt gelegd? Dat zeggen de 30 CDA-
prominenten echter helemaal niet, in-
tegendeel. Zij spreken van een 'mini-
mumpoging ' om althans 'enige zeker-
heid' te hebben. Dat geeft al aan dat zij 
het een vrij zwakke motie vinden en 
van mening zijn dat het in ieder geval 
beter is dan niets. Ik denk dat de heer 
Van Houwelingen er zelf ook zo over 
denkt en vindt, dat men dat wat in de 
motie wordt gevraagd op zijn minst 
moet vragen. Die indruk heb ik althans 
gekregen uit de diverse opstellingen 
van de heer Van Houwelingen die ik 
hier heb meegemaakt. In ieder geval 
denk ik er zo over. Ik vind het eigenaar-
dig om wanneer men met moeite een 
bepaalde tekst heeft geformuleerd, 
waaruit mogelijk een oplossing kan 
komen, te zeggen, dat dat volgens de 
mensen die erover praten en mis-
schien ook volgens de indieners de 
juiste grens van verantwoord hande-
len zou zijn. 

Een tweede interessant punt uit het 
stuk van het NIVV is, dat wordt gezegd, 
dat al ontzettend veel beloften en ga-
ranties zijn verkregen. Ik denk dan met 
name aan de tripartite overeenkomst. 
Er mag geen militair gebruik van de 
spullen worden gemaakt, zelfs geen 
explosief gebruik voor vreedzame 
doeleinden. Dan komt het weer: Als er 
schendingen voorkomen, dan worden 
die bij de Veiligheidsraad aanhangig 
gemaakt, alsof dat zoiets geweldigs is. 
Volgens de heer Van Ginkel is het dat 
kennelijk. Dan zegt hij, dat die garan-
ties aanvankelijk ook door de Neder-
landse Regering voldoende deugdelijk 
zijn gevonden. Hij verwijst daarbij naar 
juli 1976. Ik besef dat, maar het maakt 
het voor mij niet beter. Bij het vorige 
debat heb ik dit eveneens gezegd. 

Dan zegt hij, dat men, als men in dit 
soort plechtige dingen niet gelooft, 
wel kan ophouden met het volken-
recht. Men kan daarmee zijns inziens 
wel ophouden, wanneer men vindt, 
dat schendingen van afgesproken re-
gels alleen maar absoluut ondenkbaar 
moeten zijn. 

Ik vind dat een uiterst kwalijke uit-
spraak, mijnheer de Voorzitter. Wij 
hebben in de loop van de ti jd talloze 
gevallen meegemaakt van schendin-
gen van verdragen door talloze lan-
den. De Verenigde Staten munten in 
het algemeen uit in het zich goed nou-
den aan verdragen, omdat die verdra-
gen heel lang in hun voordeel blijven 
werken. In de Tweede Wereldoorlog 
bij voorbeeld hebben de Verenigde 
Staten echter tientallen bilaterale ver-
dragen geschonden met talloze lan-
den, namelijk over het niet in dienst 
oproepen van onderdanen van het an-
dere land, die op Amerikaans grond-
gebied verbleven. 

Niet alleen de VS, maar ook elk an-
der land schendt in het belang van zich 
zelf internationale verdragen. Ik vind 
het in dit geval bijzonder kwalijk, om-
dat het hier niet gaat om zomaar ver-
dragen, maar om vragen met buiten-
gewoon ernstige gevolgen, zelfs op 
het punt van het al of niet voortbe-
staan van de mensheid. Ten aanzien 
van dit soort zaken moet men uiterma-
te kritisch zijn. Men moet niet zover 
gaan dat men stelt dat internationale 
verdragen nooit enige zin hebben, 
maar men moet wel de teksten van die 
verdragen en de vraag wie deze onder-
tekend hebben en hoe ermee wordt 
gehandeld uitermate kritisch bezien. 
Men moet er niet zo naïef vertrouwen 
in stellen. 
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Van der Spek 
Er wordt door Van Ginkel gezegd dat 

als Nederland uit de URENCO zou tre-
den als gevolg van het vasthouden 
aan de motie-Van Houwelingen, de le-
verantie toch door zou gaan. Dat is een 
bekend verhaal in de trant van: de pro-
liferatie werkt men het beste tegen 
door te prolifereren, want anders proli-
fereren anderen en meer van dit soort 
onzinverhalen. In de bezettingstijd 
bleven sommige burgemeesters ook 
zitten, omdat er anders NSB'ers zou-
den komen die naar hun zeggen nog 
rotter waren. Een dergelijk verhaal ge-
bruikt de heer Van Ginkel ook weer. 
Het is een verhaal uit de oude doos. Hij 
stelt dan vervolgens dat als de leve-
ring toch doorgaat Brazilië en andere 
derde-wereldlanden zullen concluderen 
dat zij discriminatoire eisen als door 
Nederland gesteld niet behoeven te 
accepteren. Gesteld dat Nederland in 
URENCO blijft en dat de leveranties in-
derdaad doorgaan, dan zal Brazilië 
met recht concluderen dat discrimina-
toire eisen die Nederland oorspronke-
lijk stelde helemaal niet behoeven te 
worden geaccepteerd. Niet alleen gaat 
de levering door, maar zelfs door het-
zelfde land dat eerst die strenge eisen 
had wil lenstel len. 

Ik zou eigenlijk het commentaar van 
de Minister van Buitenlandse Zaken 
wil len horen op deze bijvalsbetuigin-
gen van de kant van een instituut dat 
destijds tot stand kwam in een sfeer 
van kritische benadering van het be-
leid, ook van het kabinet, op het ge-
bied van vredesvraagstukken en daar-
mee verwante zaken. Ik zou dus het 
commentaar van de Minister willen 
horen op de afgang van dit instituut. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar mijn 
mening moeten wij vasthouden aan 
de motie-Van Houwelingen, niet om-
dat zij ideaal is, maar omdat het ten-
minste iets is en omdat daardoor een 
levensgevaarlijke zaak wordt voorko-
men. Ik zou het onbegrijpelijk vinden 
als de heer Van Houwelingen en zijn 
medestanders en eigenlijk het hele 
CDA er niet aan zouden vasthouden. 
Het kabinet heeft bij herhaling gezegd 
dat de Tweede Kamer in dezen het 
laatste woord heeft; laat de Kamer dan 
ook inderdaad het laatste woord heb-
ben en in alle duidelijkheid. Door er-
voor te zorgen, dat ergens - in dit ge-
val is dat dan toevallig in Nederland -
een halt wordt toegeroepen aan levens-
gevaarlijke ontwikkelingen. 

D 
DeheerNi jhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Na de debatten in januari 
en april j l . lijkt de Kamer thans toe te 

zijn aan een voorlopige afsluitend de-
bat over het al of niet, en zo ja, onder 
welke voorwaarden, leveren van ver-
rijkt uranium aan Brazilië, een debat 
waarvan de uitkomst mede van bete-
kenis is voor de geplande uitbreiding 
van de UC-fabriek te Almelo en de con-
tinuering, of niet, van het samenwer-
kingsverband tussen Nederland, 
West-Duitsland en Engeland binnen 
URENCO. 

Het is te hopen dat dit debat, in ver-
gelijking met de vele grauwsluiers en 
gordiaanse knopen die gelegd werden 
in de januari-debatten, meer helder-
heid zal brengen over de uiteindelijke 
besluitvorming. Het besluitvormings-
proces dient uitsluitsel te geven over 
de vraag, of export van verrijkt urani-
um naar Brazilië wel of niet kan plaats-
vinden en welk beleid exact gevoerd 
zal worden indien hiertoe besloten 
mocht worden om de garanties vanuit 
non-proliferatie oogpunt zo sterk mo-
gelijk te doen zijn. 

Verschillende categorieën van belan-
gen zijn bij de besluitvorming hierover 
in het geding, categorieën van belan-
gen ook die duidelijk kunnen botsen. Ik 
wijs hier vooral op de economische en 
politieke belangen. Een positieve keu-
ze vanuit het ene belang betekent ove-
rigens nog niet automatisch tevens 
een positieve keuze vanuit een ander 
belang, leder belang dient op zich ge-
wogen te worden en vervolgens moet 
er een totaal-afweging plaatsvinden, 
waarbij uitgegaan wordt van het pri-
maat van een politieke beslissing. 

Over de economische belangen kan 
ik kort zijn. Het gaat bij het ultracentri-
fuge-procédéom een innoverende 
ontwikkeling. Hoewel de afzetontwik-
keling van verrijkt uranium in haar al-
gemeenheid stagneert door een op 
zich zelf verheugende ontwikkeling 
naar een beleid, dat in toenemende 
mate scherpe voorwaarden stelt ten 
aanzien van veiligheid en non-prolife-
ratie, is URENCO over een periode van 
10 jaar van haar afzet verzekerd op ba-
sis van de thans lopende contracten. 

Verder valt op te merken dat 'Alme-
lo' van een zekere betekenis is voor de 
werkgelegenheid in de regio Twente, 
zij het met een verhoudingsgewijs ho-
ge investering per arbeidsplaats (zie 
voor een nadere kwantificering bijlage 
4, brief dd. 17 december 1976, 14 261, 
nr. 2). Daarnaast zijn er uitstralingsef-
fecten naar toeleverende bedrijven. 

Bij de discussie in januari j l . is reeds 
gebleken, dat het feit dat het in de 
kwestie 'Almelo' om kernenergie gaat, 
als zodanig voor de overgrote meer-
derheid der partijen geen bezwaar 
vormt voor het verder gaan met 

URENCO. Met uitzondering van PSP, 
CPN en PPR konden de diverse woord-
voerders zich vinden in de onder meer 
door de heer Van der Stoel gebruikte 
formule 'ja, mits'. 

De vraag, of kernenergie geënt op 
een technologisch model ontleend aan 
een ontwikkeld land (West-Duitsland) 
voor Brazilië zelf de meest geëigende 
energiebron is, is goeddeels buiten de 
beschouwingen gebleven. Hoewel 
men hierover zeker twijfels kan heb-
ben - ik verwijs kortheidshalve naar de 
rede van prof. Goldemberg voor de 
Braziliaanse Academie van Weten-
schappen in januari j l . , waarin deze 
zich hierover sterk kritisch uitliet - gaat 
het hierbij om een vraagstuk waarop 
Brazilië toch zelf primair een antwoord 
zal moeten geven. 

Voor Nederland gaat het thans om 
de centrale vraag of verrijkt uranium al 
of niet aan Brazilië geleverd kan wor-
den, in de wetenschap dat daarnaast 
aan Brazilië - op basis van het trilate-
rale akkoord van 27 juni 1975 met 
West-Duitsland - gevoelige technologie 
aan Brazilië wordt overgedragen, waar-
door Brazilië op termijn in het bezit 
komt van de complete splijtstofcyclus. 

Een antwoord op de genoemde cen-
trale vraag zal gegeven moeten wor-
den op basis van een toetsing van on-
ze doelstelling, wat bereikt kan worden 
vanuit ons streven naar non-prolifera-
tie. 

Tot nu toe valt het beleid ter realise-
ring van deze doelstelling, naar uit de 
debatten van januari en april j l . is ge-
bleken, bepaald niet steeds optimaal 
te noemen. Ik denk aan de discussie 
rond de datum van 1 januari 1978, als 
uiterste datum waarop de Nederland-
se Regering een besluit moest nemen. 
Het is onduidelijk gebleven of nu wel 
of niet uitstel mogelijk was geweest. In 
de 'welles-nietes' discussie over deze 
kwestie is het uiteindelijk neergeko-
men op de vraag, wie men eerder 
wenst te geloven; regering of opposi-
tie. Beweringen ten aanzien van beide 
standpunten waren er genoeg, maar 
geen bewijzen. In ieder geval is het 
daarbij een ernstig verzuim geweest, 
dat de Minister van Buitenlandse Za-
ken niet persoonlijk met zijn collega's 
te Londen en Bonn hierover gesproken 
heeft om van hen een bevestiging te 
krijgen. 

Ook is de precieze juridische beteke-
nis van de door de toenmalige minis-
ter Van der Stoel dd. 14 juli 1976 
goedgekeurde overeenkomst tussen 
URENCO en Nuclebras nog steeds van 
zekere vraagtekens voorzien. Ik teken 
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daarbij overigens nog aan, dat de Ka-
mer op dat moment door de toenmali-
ge minister hierover niet geïnformeerd 
werd, doch er eerst later via perspubli-
katies van op de hoogte kwam, het-
geen aantoont dat ook diens beleid 
van mistbanken voorzien is geweest. 

Ook de beslissing om Frankrijk de 
wind uit de zeilen te nemen was een 
beslissing van ver gaande politieke be-
tekenis. Op dat moment was er echter, 
als ik het goed zie, nog geen sprake 
van internationaal ontbindende voor-
waarden met betrekking tot veilig-
heidsgaranties vanuit non-proliferatie 
oogpunt. Kan de Minister zeggen, of 
hij deze opvatting deelt of niet? Be-
stond ervanaf 14 juli 1976 de jure wel 
of geen vetorecht meer? Ik herinner in 
dit verband aan uitspraken voor de 
radio van de Minister van Buitenland-
se Zaken op 29 april j l . Wat was in dit 
kader dan de exacte juridische beteke-
nis van de besluitvorming in het kabi-
net op 30 december 1977? 

In het kader van het non-proliferatie-
beleid zijn er door het voorgaande ka-
binet twee belangrijke dingen bereikt: 

1. door het hanteren van het veto-
recht heeft Nederland de uitvoer van 
ultracentrifuge-verrijkingstechnologie 
voorkomen. Dit is overigens geen ab-
soluut winstpunt, omdat hier tegen-
over staat dat Brazilië nu via het con-
tract met West-Duitsland van 25 juni 
1976 de beschikking gaat krijgen over 
het - vanuit netto-energie opbrengst 
zowel als vanuit technologisch oog-
punt gezien aanzienlijk minder gunsti-
ge - straalpijpsysteem. 

2. Brazilië heeft zich verbonden tot 
een plutoniumopslagregime. Dit is een 
punt van zeer grote betekenis, dat ech-
ter nog concrete invulling behoeft. De 
vraag blijft daarbij bestaan of de Rege-
ring toch niet te vroeg geconcludeerd 
heeft, dat vastlegging van de hoofd-
punten van een dergelijk regime niet 
haalbaar was. De motie-Van Houwe-
lingen c.s. is ten slotte niet voor niets 
ingediend. 

Het dilemma waar Regering en Ka-
mer in het verleden voor stonden en 
nog steeds voor staan - ik citeer de 
brief van de bewindslieden van 16 juni 
j l . - , is dat: 'Voor onze verdragspart-
ners geldt, dat zij een uitspraak om-
trent de uitbreiding van Almelo, niet 
gepaard gaande met een besluit tot le-
vering aan Brazilië, geen grondslag 
achten voor verdere industriële sa-
menwerking'. 

In dit cruciale punt wordt de vraag 
aan de orde gesteld of participatie aan 
de internationale machtsstructuren die 
medebepalend zijn voor het te voeren 

non-proliferatiebeleid, wat onvermij-
delijk het maken van 'vuile handen' be-
tekent, te verkiezen valt boven een 
zeer principiële stellingname, waarbij 
men 'schone handen' houdt, doch de 
invloed op de besluitvorming ter zake 
waarschijnlijk alleen marginaal en ver-
baal genoemd kan worden. Tot nu toe 
is — in het verlengde bij voorbeeld van 
pleidooien vanuit het Nederlands lnsti-
tuut voor Vredesvraagstukken - geko-
zen voor de eerste li jn, zowel door het 
voorgaande als het zittende kabinet. 
Het streven van het voorgaande kabinet 
was erop gericht, zoveel mogelijk ze-
kerheid te verkrijgen dat Brazilië niet 
door URENCO geleverd verrijkt urani-
um zou kunnen gebruiken via opwer-
king voor het vervaardigen van kern-
wapens door het vastleggen van de 
hoofdpunten van een opslagregime 
onder beheer van het Weense Atoom-
bureau (IAEA). Zekerheid of deze doel-
stelling haalbaar was, bestond en be-
staat er niet. 

Men kan zich afvragen of het zitten-
de kabinet in dit opzicht wel het uiter-
ste heeft geprobeerd of heeft kunnen 
proberen. Dit is een vraag die is inge-
geven door uitspraken van de Minister 
van Buitenlandse Zaken in een radio-
uitzending van 29 april j l . In die uitzen-
ding bracht de Minister naar voren, dat 
hem ook pas de laatste tijd precies dui-
delijk was geworden hoe onder het ou-
de kabinet de besluitvorming precies 
geweest is. Ik citeer: 'Nu nog komen 
stukken te voorschijn, waarvan ik geen 
kennis draag, waarvan de ambtenaren 
geen kennis dragen, maar die plotse-
ling dan opduiken ergens anders van-
daan.' En verder: 'Voor die ti jd dacht ik 
dat de zaken ook anders lagen dan mij 
nu is gebleken dat ze in werkelijkheid 
lagen'. 

Als ik een en ander goed begrijp zou 
dat betekenen dat de Minister op 30 
december 1977 niet van de inhoud van 
al deze stukken op de hoogte zou zijn 
geweest. Is dat zo? 

Zou de besluitvorming op 30 decenv 
ber 1977 anders uitgepakt zijn als hij 
toen volledig kennis had gedragen van 
deze stukken? Ligt ook hier een ver-
band met de wisselende uitspraken 
die de Minister heeft gedaan over het 
al of niet verloren gaan van het veto-
recht? Kan de Minister voorts zeggen -
op grond van wat hij nu weet - dat de 
informatie-overdracht ten tijde van zijn 
ambtsaanvaarding naar zijn oordeel 
volledig is geweest? Zo niet, waarom 
niet? Zo ja, hoe kunnen dan achteraf 
alsnog bepaalde stukken op tafel ko-
men? 

Ik kom thans toe aan de laatste fase 
van het beleid: het overleg op ministe-

rieel niveau zoals uiteengezet onder 
punt 3 in de brief van de bewindslie-
den van 20 juni j l . Ik betreur het dat de 
Kamer daarbij niet de beschikking 
heeft kunnen krijgen over de tekst van 
de brief van de Minister-President van 
14 april j l . en de antwoorden hierop 
van 5 mei en 11 mei j l . Kan de Minis-
ter-President nadere informatie ver-
strekken over de voorstellen, die in de 
brief van 14mei j l . waren verwerkt? 
Ging het daarbij wellicht om twee 
voorstellen, zoals een voorstel be-
ogende een nadere uitleg toe te voe-
gen aan de overeenkomst van 14 janu-
ari met Brazilië (punt 7, brief van 20 ju-
ni 1978) en het voorstel dat Nederland 
eenzijdig de financiële risico's zou dra-
gen als 'Almelo' wordt uitgebreid, 
maar uiteindelijk toch niet aan Brazilië 
zou worden geleverd. 

De uiteindelijke resultaten van de 
poging tot uitvoering van de motie-
Van Houwelingen c.s., zoals te vinden 
in de eerder aangehaalde brief van 20 
juni j l . , roepen nog een aantal vragen 
op. Welke concrete garanties heeft de 
Regering dat de Braziliaanse autoritei-
ten de zogenaamde interpretatieve 
verklaring daadwerkelijk onderschrij-
ven? Zou de Minister van Buitenlandse 
Zaken op dit punt nader willen ingaan? 
Stel, dat er een internationaal opslag-
regime komt respectievelijk een ad 
hoe-regeling, heeft Nederland dan de 
garantie dat Brazilië bereid is zich hier-
aan te onderwerpen? 

Wat gebeurt er indien deze internati-
onale of ad hoe-regeling onvoldoende 
wordt geacht door Nederland? Wat 
zijn de mogelijke sancties als Brazilië 
de gemaakte afspraken niet na zou ko-
men? Een eventuele ad hoe-regeling 
heeft alleen betrekking op door UREN-
CO geleverd uranium. Welke garanties 
zijn er ten aanzien van niet door UREN-
CO en maar uit anderen hoofde verkre-
gen verrijkt uranium? 

Hoe staat het op dit moment precies 
met het standpunt van Uranit? Is het 
nog steeds zo, dat als Nederland nu 
niet de definitieve zekerheid geeft dat 
de export naar Brazilië gegarandeerd 
is, Uranit niet zal bijdragen in de kosten 
voor het bouwri jp maken van de grond 
voor de uitbreiding te Almelo? 

Brazilië heeft tot nu toe geweigerd 
het Non-Proliferatie Verdrag te onder-
tekenen. D i t -he tgeen op zich zelf juist 
is - omdat het verdrag discriminerend 
werkt tussen landen met en zonder 
kernwapens. Dat verbiedt namelijk de 
niet-nucleair gewapende landen zich 
van kernwapens te voorzien, terwijl de 
wel van kernwapens voorziene landen 
zich niet behoeven te ontwapenen. Des-
alniettemin valt het te betreuren dat 
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Brazilië dit verdrag niet heeft wil len 
ondertekenen. Brazilië heeft wel een 
ander verdrag ondertekend, nl. het 
verdrag van Tlatelolco, hetwelk de 
produktie, het testen en het gebruik 
van kernwapens in Latijns-Amerika 
verbiedt. Het laat zich echter thans 
aanzien dat effectuering van dit ver-
drag op korte termijn toch gaat gebeu-
ren: Argentinië, Frankrijk en de USSR 
- die tot voor kort dwars lagen - heb-
ben zich hiertoe bereid verklaard. Hier-
door is Cuba het enige resterende nog 
dwarsliggende land. 

Gaarne hier de vraag aan de Minis-
tervan Buitenlandse Zaken of hij be-
reid is te stimuleren dat ook Suriname 
dit verdrag ondertekent? In hoeverre is 
in het overleg met Brazilië over de af-
gelopen maanden dit verdrag - naast 
het NPV - eveneens ter sprake ge-
bracht? Is het juist dat het Braziliaanse 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
voornemens zou zijn - ondanks het feit 
dat Brazilië dit verdrag ondertekend 
hee f t - nieuwe onderhandelingspun-
ten naar voren te brengen, die zouden 
moeten verhinderen dat het verdrag 
ook werkelijk effectief gaat worden? Ik 
verwijs naar berichten ter zake in 
NRC/Handelsblad van 17 april 1978. In-
dien de Minister hierover niets bekend 
is, is hij dan bereid, deze berichten op 
hun juistheid te verifiëren? 

Ik kom tot de toekomst. Wat valt te 
doen, nu de motie-Van Houwelingen 
in de kern niet uitvoerbaar is geble-
ken? Er is een Amerikaans beleid dat 
sinds Ford en vooral Carter sterk ge-
richt is op het tegengaan van wat wel 
genoemd wordt een 'plutonium-eco-
nomie', hetgeen met het in maart j l . 
van kracht worden van de nieuwe nu-
cleaire non-proliferatiewet onder meer 
betekent dat alle landen die van de VS 
nucleair materiaal ontvangen al hun 
nucleaire activiteiten toegankelijk zul-
len moeten stellen voor controle door 
het Weense Atoombureau, het IAEA. 
Voorts betekent het dat geen opwer-
king mag plaatsvinden zonder toe-
stemming van de VS. Dat is meer dan 
op dit moment door Nederland aan 
Brazilië isgevraagdl 

Landen zoals West-Duitsland en 
Frankrijk verzetten zich sterk tegen dit 
beleid. Verdient het geen aanbeveling 
dat Nederland zijn non-proliferatiebe-
leid, sterker dan nu het geval is, af-
stemt op het Amerikaanse beleid ter 
zake, ook in de eigen wetgeving, even-
als in URENCO-verband en in de zoge-
naamde suppliersgroup? Zoals uit een 
gedegen overzichtsartikel blijkt in de 
Internationale Spectator van april 
1978: 'Op zoek naar een internationale 
nucleaire orde', van de hand van prof. 

Kaiser, is het zelfs de Vs niet gegeven 
geweest, eenzijdig andere landen be-
paalde verplichtingen op te leggen. Ook 
Nederland zal hierin niet slagen. Toch 
kan van wetgeving zoals recent in de 
VS een sterke impuls uitgaan voor een 
krachtiger non-proliferatiebeleid, mits 
de toepassing zoveel mogelijk plaats-
vindt in een kader van multilaterale 
overeenstemming en het streven naar 
internationale consensus. Anders 
werkt het averechts. 

Ik noem als voorbeeld de voorspel-
bare ontwikkeling dat Frankrijk of 
West-Duitsland - o p basis van aanzien-
lijk minder stringente voorwaarden 
als door Nederland wordt gewenst-
de leverantie van verrijkt uranium zal 
overnemen. Indien het antwoord op de 
vraag of Brazilië verrijkt uranium ont-
vangt uitsluitend van Nederland af-
hing, zou ik hiervan een tegenstander 
zijn. Het is echter een feit dat dit niet het 
geval is. 

In zijn algemeenheid sta ik derhalve 
op het standpunt dat Nederland in 
URENCO moet blijven terwille van de 
non-proliferatie, maar dan ook onder 
het uitdrukkelijke beding dat in dit ka-
der een concrete bijdrage aan de non-
proliferatie bereikt kan worden. De re-
sultaten daarvan, ten aanzien van de 
voorwaarden waaronder verrijkt urani-
um aan Brazilië geleverd zou kunnen 
worden naar het oordeel van de Rege-
ring, stellen echter op dit moment te-
leur. 

Participatie aan machtstructuren om 
zodoende invloed uit te oefenen op het 
beleid heeft bij mij de voorkeur boven 
een 'schone-handenpolitiek' zonder 
invloed, echter wel onder het beding 
dat concrete resultaten bereikt wor-
den. Het primaat van de politiek is 
daarbij bepalend, economische belan-
gen dienen hieraan ondergeschikt te 
zijn. Dit betekent dat ik op basis van de 
thans bereikt situatie niet onverkort 
met de brief van 20 juni j l . kan instem-
men, hoewel ik waardering heb voor 
de inspanningen die met name de Mi-
nister-President en de Ministervan Bui-
tenlandse Zaken zich tot nu toe heb-
ben getroost. Is er niet meer haalbaar 
dan het thans bereikte? 

Ik zal mijn definitieve standpunt me-
de laten bepalen door het antwoord 
van de bewindslieden op de diverse 
gestelde vragen en door de mogelijke 
nieuwe gedachten annex voorstellen 
die uit de discussie in de Kamer nog 
naar voren komen. Gaarne wi l ik de 
Ministervan Buitenlandse Zaken nog 
vragen of hij - evenals de VS hebben 
gedaan - bereid is, regelmatig en pu-
bliekelijk bij West-Duitsland verder 
strekkende garanties te bedingen alvo-
rens tot levering van een opwerkings-

fabriek wordt overgegaan. Wil hij 
daarbij tevens de Bondsrepubliek on-
der druk zetten in het kader van de 
door dit land zelf gewenste continu-
ering van het URENCO-samenwer-
kingsverband? 

Minister Van der Klaauw: Omdat het 
een apart punt betreft, wi l ik hier op-
merken dat het verdrag van Tlatelolco 
medio verleden jaar voor Suriname in 
werking is getreden. Suriname is hier-
toe toegetreden. 

De heer Nijhof (DS'70): Het verheugt 
mij zeer, dit te mogen vernemen. 

D 
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Sommige heel ingewikkel-
de zaken eisen in laatste instantie toch 
een principiële beslissing. Zo'n zaak is 
aan de orde met de brief van de Rege-
ring, waarin deze aankondigt bereid te 
zijn een vergunning voor de uitvoer 
van verrijkt uranium naar Brazilië in 
het vooruitzicht te stellen. En dat on-
danks de gebleken onmogeli jkheid de 
motie-Van Houwelingen uit te voeren. 

Wij hebben ernstige kritiek op het 
door de Regering gevoerde beleid. Dat 
hebben wi j altijd gehad; ik herinner u 
eraan dat mevrouw Lambers en ik als 
eersten eind december vorig jaar ge-
waarschuwd hebben voor overijlde 
besluiten. Toch wordt de houding van 
D'66 vooral bepaald door het belang 
van de zaak zelf. Het gaat hier niet om 
partijpolitiek. 

De regerings- èn oppositiepartijen 
hebben ten slotte een half jaar geleden 
hun zorg over de met onvoldoende 
waarborgen omklede uitvoer van ver-
rijkt uranium neergelegd in een door 
hen gezamenlijk ondersteunde motie, 
hoe sommigen op het ogenblik ook 
bezig zijn zich aan die motie te onttrek-
ken. Wèl aan de orde is een zorgvuldi-
ge afweging van alle factoren nu de 
Regering de motie niet heeft kunnen 
uitvoeren. Ook de gevolgen die een 
dergelijke niet uitgevoerde motie zal 
hebben, moeten daarbij worden be-
trokken. Bij ons bestaat er daarom 
geen vreugde over het feit, dat de Re-
gering voor Nederland een slag om de 
non-proliferatie heeft verloren. 

Wij rekenen erop, dat ook de Rege-
ring een zelfde houding zal innemen in 
het belang van de zaak zelf en zich zal 
houden aan de eerdere toezegging 
van de Minister-President tijdens de-
batten over de Regeringsverklaring, te 
weten dat de Regering het eindoordeel 
over het te voeren beleid in dezen aan 
de Kamer zal overlaten. De Minister 
van Buitenlandse Zaken is in dit op-
zicht geciteerd. 
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Ik zal volstaan met een citaat van de 

Minister-President tijdens het debat 
over de Regeringsverklaring: 

'Mocht de Kamer uitspreken dat een 
ander beleid had dienen te worden ge-
voerd, dat de beslissingen niet hadden 
behoren te worden genomen en 
mocht dat worden neergelegd in een 
motie, dan zeg ik nu reeds - dat is in de 
geest van het al die jaren tussen Rege-
ring en parlement gewisselde - dat wi j 
die motie zullen uitvoeren. Dat bete-
kent dus dat de beslissing niet zal wor-
den uitgevoerd met alle consequenties 
van dien.'. 

Aldus sprak de Minister-President 
op 18januari van dit jaar. 

Wij hebben die verklaring van de Mi-
nister-President destijds gewaardeerd 
als een bewijs dat ook de Regering van 
mening is dat deze kwestie te belang-
rijk is om door partijpolitieke overwe-
gingen te worden bepaald. Ik vraag 
daarom met nadruk aan de Regering 
dit toen uitgesproken standpunt thans 
te bevestigen. Er is immers ondertus-
sen enige twijfel gerezen. 

Ik kom aan de toetsing van de brief 
aan de kamermotie. De fractie van D'66 
heeft destijds haar stem aan de motie-
Van Houwelingen gegeven, omdat de-
ze verwoordde dat op een beslissend 
ogenblik van reële Nederlandse in-
vloed sprake zou moeten zijn. Deze 
duidelijk aantoonbare, positieve Neder-
landse invloed op de politieke en tech-
nologische indamming van het prolife-
ratiegevaar vormt de rechtvaardiging 
voor de Nederlandse bijdrage aan het 
Almelo-project, ook al bestaat bij som-
migen twijfel over de energiepolitieke 
wenselijkheid. Met deze houding wilde 
de D'66-fractie aangeven dat zij niet de 
handen in onschuld wilde wassen. 

De Nederlandse bijdrage aan de 
niet-verspreiding van kernwapens 
blijft het element dat voor mijn fractie 
bepalend, ja, doorslaggevend is, hoe 
belangrijk ook de commerciële, tech-
nologische, werkgelegenheids- en 
energiepolitieke aspecten van Almelo 
mogen zijn. Kernvraag in dit debat 
blijft of er sluitende waarborgen (inclu-
sief eventuele sancties) zijn dat Neder-
land door leverantie van kernmateriaal 
aan derde landen, i.c. Brazilië, niet bij-
draagt tot deze verspreiding. Juist 
door onze kennis op dit terrein dragen 
wi j een extra verantwoordeli jkheid. 

Tegen deze achtergrond beoordelen 
wi j de brief van de Regering met be-
trekking tot de voorgenomen export. 

President Kennedy zei eens: als er 
geen reden is om te veranderen, is er 
reden om niet te veranderen. Dat geldt 

ook hier. Er moeten voor de Kamer wel 
heel zwaarwegende factoren zijn om 
nu een ander standpunt dan in januari 
in te nemen. Zijn die redenen er? 

In januari j l . vond een grote meer-
derheid van de Kamer dat de getroffen 
afspraken met Brazilië onvoldoende 
garantie gaven dat door URENCO te 
leveren materiaal niet zou worden ge-
bruikt voor andere dan vreedzame 
doeleinden. De Regering is toen op 
pad gestuurd voor aanvullende waar-
borgen. Wat is er ondertussen ge-
beurd? 

Ik wi l graag aannemen dat de Rege-
ring en zeker de Minister van Buiten-
landse Zaken hun uiterste best hebben 
gedaan om meer te bereiken. Maar wi j 
beoordelen de Regering niet op haar 
streven om meer te bereiken, maar op 
datgene wat ze concreet bereikt heeft. 
De lijst van mislukte gesprekken is he-
laas indrukwekkend. De Regering is nu 
teruggekomen met een interpretatieve 
verklaring over nadere afspraken tus-
sen de vier regeringen. 

De kerngedachte - ik zeg dit ook aan 
het adres van de heer Portheine - dat 
er een opslagregime, zoals neergelegd 
in de ook door hem ondersteunde mo-
tie, hetzij wereldwijd, hetzij ad hoc, zal 
zijn uiterlijk vóór de leveranties aan 
Brazilië is niet vervuld. Interessant in 
dit verband is dat de regeringen 'zich 
bleven stellen op basis van de in janu-
ari overeengekomen ontwerp-nota-
wisseling'. Zie ik het in dit verband 
juist dat de overeenkomst van januari 
de toetssteen is geweest voor de Re-
gering en de partners en dat de niet-
bereidheid van de partners om verder 
te gaan dan een noot op die overeen-
komst van januari berust? 

De heer Portheine (VVD): Mag ik er 
even tussenkomen, mijnheer de Voor-
zitter? De heer Brinkhorst heeft mij 
aangesproken. 

De heer Brinkhorst (D'66): Zoals ik al-
ti jd graag doe, Voorzitter. 

De heer Portheine (VVD): Dat is geheel 
wederzijds. Ik vraag alleen een evalu-
atie van wat in paragraaf 8 van de brief 
staat vermeld. Hoe evalueert de heer 
Brinkhorst dat in het kader van zijn op-
vatting, dat er niet alleen niets bereikt 
is, maar ook niets bereikt kan worden? 

De heer Brinkhorst (D'66): Ik kom daar 
nog aan toe. Ik heb van de heer Por-
theine begrepen, dat hij ademloos zal 
luisteren. Ik hoop hem straks niet te-
leur te stellen. 

De niet-bereidheid van de partners 
om verder te gaan dan een noot op de 
overeenkomst van januari is naar ons 
gevoelen het bewijs dat een definitie-

ve afspraak niet in 1976, maar pas in 
1978 tot stand is gekomen. Wat is ove-
rigens het exacte Nederlandse aanbod 
geweest? Heeft de Regering met zo-
veel woorden geprobeerd, de motie-
Van Houwelingen als uitgangspunt 
aanvaard te krijgen? 

Ik kom nog niet aan punt 8 van de 
brief, waarnaar de heer Portheine ver-
wees, maar eerst aan punt 7, waar 
melding wordt gemaakt van een mis-
lukte poging van de Regering om 
waarborgen te verkrijgen dat gebruik-
te splijtstofelementen in Brazilië zou-
den worden opgeslagen totdat een al-
gemeen of een ad hoe-regime zou zijn 
tot stand gekomen. Dat is wat anders 
dan de motie-Van Houwelingen be-
oogde. Maar ook die poging is helaas 
niet met succes bekroond, omdat de 
partners vonden dat dit verder zou 
gaan dan een interpretatieve verkla-
ring. Ik versta deze mislukking zó dat 
Brazilië niet bereid was af te zien van 
opwerking van verrijkt uranium, ook al 
is een verantwoorde regeling van een 
plutoniumregime niet overeengeko-
men. 

Ter wille van de volledigheid van de 
parlementaire controle - dat is een 
belangrijk punt - betreur ik het daarom 
dat de brief van de Regering aan beide 
troikapartners niet ter inzage is gege-
ven. Een toetssteen ontbreekt daar-
door. Kan de Regering een nadere toe-
lichting op haar eerste poging geven? 
Wat zijn de exacte Nederlandse voor-
stellen geweest om inhoud te geven 
aan de motie-Van Houwelingen? Ook 
voor de verdere geschiedenis van de 
tripartite samenwerking is inzage en 
inzicht daarin van veel belang. 

Onmiskenbaar dringt zich met be-
trekking tot de werkzaamheden van de 
Minister van Buitenlandse Zaken het 
beeld op van de berg die een muis 
heeft gebaard. Het gehele taalgebruik 
van de interpretatieve noot wijst op 
een fanatieke strijd op de vierkante 
centimeter, waarbij de partners iedere 
harde toezegging wilden vermijden. Ik 
vraag daarom aan de Regering of mijn 
lezing juist is dat de enige gedane toe-
zegging is, dat pas wanneer uiterlijk 
twee jaar voor de opwerking begint 
geen wereldwijd regime bestaat, ge-
probeerd zal worden een ad hoc-regi-
me tot stand te brengen. Is het juist dat 
alleen op deze toezegging de 'under-
standing' is gebaseerd, dat hetzij een 
wereldwijd, hetzij een ad hoe-regime 
voor de eventuele opwerking klaar zal 
zijn? Als het antwoord van de Rege-
ring daarop bevestigend is, kunnen wi j 
deze conclusie niet volgen. 

Immers, er is een duidelijk contrast 
tussen de tekst van de brief, die een 
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vooral sombere beschrijving geeft van 
al datgene wat de partners niet wi lden, 
en alle omzichtige formuleringen in de 
interpretatieve noot enerzijds, en an-
derzijds de haast juichende conclusie 
van de Regering dat er een 'understan-
ding' is dat er ti jdig een opslagregime 
zal zijn. Brazilië heeft zich overigens op 
deze understanding nog niet wil len 
vastleggen. Er zijn alleen 'aanwijzin-
gen' dat dit het geval is. Wie zich de 
t.v.-beelden van het norse optreden 
van de Braziliaanse president enige 
maanden geleden voor de geest haalt 
bij zijn bezoek aan Bonn, zou door de-
ze mededeling van de Regering zelfs 
verbaasd moeten zijn. Hoe zit het daar 
overigens met die 'aanwijzingen'? Is 
het alleen de eer van de Braziliaanse 
natie die niet verdraagt dat een parle-
ment het laatste woord heeft? 

Wat de brief betreft nog dit. Ik hoop 
dat de Minister-President het mij ver-
geeft, dat ik nog even terugkom op het 
interessante interruptiedebat dat hij 
voerde met de heer Ter Beek. Ik geloof 
dat de Regering zelfs een nog te roos-
kleurig beeld geeft van datgene wat is 
bereikt. In punt 7 zegt zij dat uiterlijk 
twee jaar voor de opwerking kan wor-
den begonnen met een ad hoe-regime. 
Ik lees de interpretatieve noot zo dat, 
indien uiterlijk twee jaar voor de op-
werking geen wereldwijd regime is tot 
stand gekomen, dan pas kan worden 
begonnen met het werken aan een ad 
hoe-regime. Met andere woorden: als 
er geen wereldwijd regime tot stand is 
gekomen, bestaat het recht om te wer-
ken naar een ad hoe-regime pas twee 
jaar voor het moment van de opwer-
king. Ik zou het op prijs stellen indien 
de Regering op dit punt klaarheid ver-
schafte. Er is een zeker verschil tussen 
de Nederlandse en de Engelse tekst. 
Het uitdrukkelijke punt waarom het 
gaat is dat als geen akkoord is bereikt 
het recht bestaat tot twee jaar voor de 
opwerking om zich te onthouden van 
een ad hoe-regime. De Minister-Presi-
dent heeft naar mijn gevoel uitsluitend 
gelijk voor het geval er wel een we-
reldwijd regime is bereikt. Dan is een 
ad hoe-regime niet meer nodig. Op die 
grond zal dan uiteindelijk de opslag 
plaatsvinden. 

En dan nog dit: is het juist dat het 
voor Brazilië zelfs niet uitgesloten is 
tot opwerking over te gaan voordat 
een ad hoe-regeling is tot stand geko-
men, mits er maar geen URENCO-ura-
nium wordt opgewerkt? 

Mijnheer de Voorzitter! Onze conclu-
sie kan dan ook niet anders zijn dan 
dat de brief getoetst aan de eerder 

door mij genoemde criteria onvol-
doende waarborgen bevat, en voor 
sommigen waren die voorwaarden 
reeds minimaal. 

Wat is hiervan de oorzaak? Heeft er 
niet vanaf het begin een fundamenteel 
verschil in uitgangspunt bestaan tus-
sen de Nederlandse Regering en haar 
partners? Wij wilden zekerheid over de 
uitgangspunten van de leveranties en 
de beginselen waaraan een opslagre-
gime zou moeten voldoen. De partners 
wi lden de commerciële opzet niet in 
gevaar brengen door garanties met 
betrekking tot de non-proliferatie. 
Juist tegenover een niet-NPV-land wa-
ren en zijn onze verlangens gerecht-
vaardigd, maar de partners hebben al-
leen een minimalistische toevoeging 
toegestaan. Daardoor bestaat er ook In 
de toekomst op basis van deze over-
eenkomst geen enkele waarborg dat er 
überhaupt een opslagregime tot stand 
zal komen. 

Toen de Regering eenmaal gecon-
cludeerd had dat niet kon worden vol-
daan aan de motie-Van Houwelingen, 
is zij desondanks tot de conclusie ge-
komen dat de leverantie doorgang 
moest vinden ten einde de URENCO-
samenwerking zelf te redden. Ik wil 
niet ontkennen, dat ook de D'66-fractie 
op dit punt voor een duidelijk di lemma 
heeft gestaan. Immers, de beslissing 
om niet akkoord te gaan met de leve-
rantie aan Brazilië kan inderdaad verrei-
kende consequenties hebben, ook 
voor de totale samenwerking in het ka-
der van het Verdrag van Almelo. 

Ik wi l met nadruk stellen, dat wi j ge-
voelig zijn voor het argument dat met 
een alles-of-niets-houding de moge-
lijkheid van reële verbeteringen in het 
internationale toezichtsysteem op het 
vreedzaam gebruik van kernenergie 
aan een land kunnen ontglippen. Ook 
delen wi j op zich de visie van degenen 
die zeggen, dat verbeteringen in de 
sfeer van non-proliferatie niet anders 
dan geleidelijk en op basis van een in-
ternationale consensus tot stand kun-
nen worden gebracht. Anderzijds mag 
men het verlangen naar een sluitend 
veiligheidssysteem niet loslaten. Maar 
kan men in redelijkheid zeggen dat de 
eerdere kameruitspraak van een alles-
of-niets-houding uitging? 

Wij hebben zo'n alles-of-niets-hou-
ding niet aangenomen, maar wel wi l -
len vasthouden aan reële stappen, die 
het vertrouwen geven dat op afzienba-
re termijn de mogelijkheid van indanrv 
ming van het proliferatie-gevaar inter-
nationaal zal kunnen worden tot stand 
gebracht. Het is juist op dit punt dat wi j 
ernstige twijfels hebben en weinig 
zichtbare ontwikkelingen hebben kun-

nen signaleren. Uiteraard moeten in 
deze situatie in ieder land afzonderlijk 
en ook in iedere partij binnen een land 
de grenzen worden bepaald van wat 
wel en wat niet mogelijk is. 

Voor ons is de aangenomen kamer-
motie daarom van groot belang, om-
dat zij voor ieder zichtbaar de grens 
legt bij het moment waarop de Neder-
iandse verantwoordeli jkheid met be-
trekking tot de leveranties daadwerke-
lijk begint. Uit het eerder door mij ge-
noemde uitgangspunt vloeit voort dat 
die grens niet straffeloos kan worden 
overschreden, welke consequenties 
daaraan ook moeten worden verbon-
den. Welke kansen zijn er op de tot-
standkoming van een internationaal 
opslagregime? 

Naar onze mening zijn hierbij twee 
elementen doorslaggevend: 

- de politieke wi l van de partners; 
- de internationaal-politieke context 

rond de non-proliferatie. 
Kan men werkelijk zeggen dat er 

sprake is geweest van een politieke wi l 
van de verdragspartners om Neder-
land tegemoet te komen? De Regering 
zegt hiervan overtuigd te zijn, maar op 
grond van welke argumenten? Toch 
niet doordat zij gedreigd hebben met 
opzegging van het Verdrag van Alme-
lo en hebben meegedeeld dat zij in ie-
der geval zouden leveren, ook al zou 
Nederland geen medewerking daar-
aan verlenen? 

Een redelijke indicatie van de politie-
ke wi l was geweest als in de brief in-
houdelijke criteria voor een opslagre-
gime waren neergelegd, analoog aan 
bijvoorbeeld datgene wat over de 
lAEA-studie vermeld was in de brief 
van 23 januari 1978. 

Minister Van der Klaauw zal zich her-
inneren, dat ik tijdens dat debat aan 
hem gevraagd heb of de Nederlandse 
Regering die criteria van de IAEA-stu-
die tot de hare wilde maken. Hij heeft 
toen - ik neem hem dat ook niet kwa-
l ij Ie, hij was toen één maand in functie 
- geen positieve reactie gegeven. Nu, 
zes maanden later, zou men toch mo-
gen verwachten dat die uitgangs-
punten van de studie, die op zich zelf 
heldere wi jn proberen te schenken, 
doorslaggevend zouden zijn geweest 
voor die inhoudelijke criteria. 

Uit een dergelijke principiële bereid-
verklaring zou wel de wi l zijn gebleken 
aan de non-proliferatie concrete in-
houd te geven. Dan had men werkelijk 
kunnen zeggen: de troika-regeringen 
zitten op hetzelfde spoor. De D'66-frac-
tie had zo'n signaal van samenwerking 
ernstig wil len beoordelen. Van een 
signaal is helaas geen sprake. Er is al 
leen een procedurele afspraak ge-
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maakt, terwij l tegelijkertijd uit de hou-
ding van de troika-partners blijkt dat zij 
niet bereid zijn nu reeds een gezamen-
lijke positie in te nemen ten aanzien 
van de inhoud van het tot stand te 
brengen regime. Waarom heeft de Re-
gering niet geprobeerd langs die weg 
een oplossing te bereiken? 

Ik kom nu tot de internationaal-poli-
tieke context rond de proliferatie op dit 
ogenblik. Wij wi l len bij onze beslissing 
die internationale dimensie zeker niet 
uit het oog verliezen. 

Vanzelfsprekend staat op de eerste 
plaats het Non Proliferatie Verdrag 
zelf. Wereldwijde aanvaarding daar-
van zou een belangrijke bijdrage zijn 
tot het keren van de proliferatie. Des-
tijds is het Non Proliferatie Verdrag 
slechts bedoeld geweest om een 
adempauze te scheppen, teneinde de 
kernwapenstaten in de gelegenheid te 
stellen nuclaire ontwapeningsmaatre-
gelen te nemen. Zoals deze maand op 
de ontwapeningsconferentie in New 
York nog geconstateerd werd, zijn de 
afgelopen jaren in dit opzicht volstrekt 
onvoldoende gebruikt. De supermo-
gendheden dragen daarvoor de zwaar-
ste verantwoordeli jkheid doordat bij 
voorbeeld een SALT II of een algehele 
kernstop (CTB) nog steeds niet zijn ge-
slaagd c.q. bereikt. Maar zij niet alleen. 
Zonder de rol van het kernwapen in de 
internationale verhoudingen te ver-
minderen, bij voorbeeld in de Europe-
se verdediging, kan men de niet-ver-
spreiding van kernwapens wel vergeten. 

Steeds meer landen van de derde 
wereld, en ik denk hierbij niet alleen 
aan Brazilië, maar ook aan landen als 
Joegoslavië, Egypte, India en niette 
vergeten China, zijn van mening dat 
het opslaan van grote aantallen kern-
wapens in Europa - al blijven deze on-
der beheer van de kernwapenstaten -
evenzeer een vorm van proliferatie is. 
Kortom, zij constateren, en niet ten on-
rechte, dat er een nauwe band bestaat 
tussen de verticale proliferatie (dat wil 
zeggen de steeds verdere verfijning en 
uitbreiding van kernwapens) en de ho-
rizontale proliferatie (geografische 
verspreiding van kernwapens). Zij stel-
len voorts dat destijds het Non Prolife-
ratie Verdrag met zijn discriminerend 
element tussen de 'have's' en 'have-
not's' slechts aanvaardbaar was in het 
perspectief van resultaten met betrek-
king tot de verticale proliferatie. 

Veel ontwikkelingslanden aanvaar 
den steeds minder dat aan hen ver-
plichtingen worden opgelegd, terwijl 
de kernwapenstaten de verplichtingen 
die zij onder het Non Proliferatie Ver-
drag op zich hebben genomen, niet 

nakomen. De motieven van deze lan-
den mogen verschillend zijn: veil ig-
heid, status, ambities, niet aanvaarden 
van een oligopolie van enkele have's 
ten opzichte van vele have-not's. En dan 
moet ook genoemd worden het feit dat 
de druk op het energiegebruik, met na-
me van olie in de industrielanden 
steeds toeneemt, terwijl deze laatste 
landen nalaten om gerichte energiebe-
sparingsmaatregelen te treffen. Dit 
leidt tot nieuwe schaarste in de olie-
importerende ontwikkelingslanden, 
hogere tekorten op de betalingsbalans 
sen en daarmee tot druk om alternatie-
ve energiebronnen, inclusief nucleaire 
energie te ontwikkelen. Het gevoel ge-
discrimineerd te worden is ongetwij-
feld een belangrijk element in deze dis-
cussie. Juist Nederland, dat op de bres 
staat voor een gerichte ontwikkelings-
politiek, behoort zich van deze dimen-
sie bewust te zijn. Kortom, het is een 
politiek probleem van de eerste orde. 

Daarom moeten wi j vraagtekens zet-
ten bij de tot nu toe vooral technische 
benadering van de kant van de Ver-
enigde Staten, die er, op zichzelf te-
recht, naar streven te komen tot een 
veiliger splijtstofcyclus dan nu het ge-
val is. Dat is de grondslag van de be-
slissing van de Verenigde Staten om 
voorlopig geen opwerkingsfabrieken 
en snelle-kweekreactoren te bouwen. 
Aan de geloofwaardigheid van het 
non-proliferatiebeleid van de Verenig-
de Staten wordt echter afbreuk gedaan 
door enkele paradoxen, reden waarom 
dit niet van doorslaggevende beteke-
nis kan zijn voor het Nederlandse be-
leid. De belangrijkste paradox is dat de 
Verenigde Staten op vele fronten het 
proliferatiegevaar wil len keren, maar 
er tot nu toe niet in geslaagd zijn inza-
ke de verticale proliferatie reële voort-
gang te boeken. De Regering zegt het 
Amerikaanse beleid te wil len volgen. 
Wij nemen zeker aan dat dat zo is, 
maar er zijn tenminste twee wezenlijke 
verschillen in positie. 

In de eerste plaats ontbreekt het Ne-
derland aan de macht en de invloed 
om, nadat uranium eenmaal ver-
scheept is, heronderhandeling over de 
leveranties af te dwingen indien als-
nog door het betrokken land ongewen-
ste daden met het verrijkt uranium 
worden verricht (bij voorbeeld opwer-
king). In de nieuwe Amerikaanse non-
proliferatiewetgeving wordt inderdaad 
uitdrukkelijk opwerking zonder vooraf-
gaande toestemming van de Verenig-
de Staten uitgesloten. Maar niet verge-
ten moet worden dat de Verenigde 
Staten een scala aan militair-economi-
sche en politieke machtsmiddelen be-
zitten die Nederland niet heeft, en die 

het mogelijk maken om ook na de le-
verantie nog bepaalde maatregelen te-
rug te draaien. 

In de tweede plaats, als gevolg van 
de vooral technische benadering van 
de Verenigde Staten, geven de Ver-
enigde Staten geen steun aan gedactv 
te dat nu reeds gewerkt moet worden 
aan een internationaal plutoniumop-
slagregime. Naar mijn gevoel is dat 
voor deze discussie doorslaggevend. 
Het is juist wat de Regering zegt, dat 
de Verenigde Staten wil len dat Neder-
land indien enigzins mogelijk in Uren-
co blijft, maar de Regering zegt er niet 
bij dat de VS geen steun geven aan 
zo'n opslagregime. En die steun lijkt 
ons essentieel voor de totstandkoming 
van een dergelijk regime. Het lijkt ons, 
dat de eerdergenoemde studie van het 
IAEA pas werkelijk resultaat zal heb-
ben, indien de Verenigde Staten daar-
aan hun actieve steun geven; en daar-
van is op dit ogenblik helaas nog geen 
sprake. Zonder die steun zullen ook 
Engeland en de Bondsrepubliek, om 
nog maar te zwijgen van Brazilië, me-
de in het licht van het voorgaande, niet 
bereid zijn, verder mee te werken aan 
het tot stand komen van een regime 
van opslag. Hoe ziet de Regering dat? 

De heer Portheine (VVD): U hebt te-
recht de verschillen geschilderd met 
de algemene filosofie van de VS ten 
aanzien van het algemene regime. 
Mochten de VS het niet direct, met al 
hun waardering voor de Urenco, wat u 
ook hebt gesignaleerd, eens zijn met 
een algemeen regime maar toch van-
uit de verte de activiteiten van andere 
landen, hetzij ten aanzien van een al-
gemeen, hetzij ten aanzien van een ad 
hocregime binnen de IAEA, volgen, 
dan moeten wi j toch niet zo somber 
zijn, mede gezien de mededelingen 
van de Regering op dat puntten aan-
zien van een mogelijk op korte termijn 
tot stand komen hetzij van een alge-
meen hetzij van een ad hocregime in 
dat kader. 

De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! leder heeft natuurlijk zijn ei-
gen taxatie. Het staat de heer Porthei-
ne vrij de zijne te hebben. Onze taxatie 
is dat een wereldwijd regime in de ko-
mende jaren niet te realiseren is van-
wege de houding van de derde wereld, 
zoals ik uitvoerig uiteen heb gezet. 
Evenzeer is de houding van de Ameri-
kanen beslissend, omdat zij op het 
ogenblik de gedachte van een plutoniurr 
opslagregiem als zodanig niet wi l -
len ondersteunen omdat zij denken 
een zogenaamd inherent veilige cyclus 
tot stand te kunnen brengen. Zolang er 
in die benadering geen wijziging komt, 

Tweede Kamer 
27 juni 1978 Ultracentrifuge-project 3034 



Brinkhorst 

zie ik geen politieke doorbraak. Dat is 
een verschil in taxatie. Ik hoor graag of 
de Regering die taxatie deelt. 

De heer Mommersteeg (CDA): U 
wenst dus eigenlijk een wezenlijke wi j -
ziging in het beleid van de VS, gericht 
op het volhouden van het beperken 
van wat wi j gemakshalve de plutonium 
economie noemen. Uw uitgangs-
punt is dat plutonium er is, zal blijven, 
gebruikt zal worden en misschien een 
andere rol speelt in Europa dan in de 
VS, maar dat de VS dit feit zullen moe-
ten erkennen en verdisconteren in hun 
beleid. U vraagt het aan de Regering, 
maar ik vraag aan u, of dat uw opvat-
ting is. 

De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Mommersteeg for-
muleert het juist. Het gaat ons om het 
verwezenlijken van de motie van de 
heer Van Houwelingen, dus om het 
verwezenlijken van een internationaal 
opslagregiem. Daarvoor moeten de 
barrières worden doorbroken. Helaas, 
onze scepsis - die zal ik zo meteen uit-
werken - over de vraag of wi j het pro-
duceren van plutonium in de wereld 
überhaupt kunnen tegengaan, is zeer 
groot. Ik vind dat de Amerikaanse re-
gering - ik aarzel het te zeggen - in een 
bepaald opzicht struisvogelpolitiek be-
drijft, als zij denkt dat zij de plutonium-
cyclus kan keren en om die reden de 
verwezenlijking van een plutoniumre-
gime tegenhoudt. 

Ik kom nu tot die sceptische inschat-
ting van de nieuwe ontwikkelingen die 
internationaal mogen worden ver-
wacht. Is de Regering dat niet met ons 
eens? Kortheidshalve verwijs ik naar 
de opmerkingen van Minister Van der 
Klaauw die in januari sprak van een 
'groeiende animositeit tussen de le-
veranciers en de ontvangende landen, 
tussen de technisch geavanceerde en 
de ontwikkelingslanden' (Handelingen 
26 januari 1978). De internationale 
consensus, door de Regering en ook 
door ons gewenst, over de grondsla-
gen van een non-proliferatiebeleid is 
dan ook nog ver te zoeken. Wij ver-
schillen wezenlijk in taxatie met de 
heer Portheine, gehoord diens opti-
mistische geluiden. 

De vraag is nu, hoe vanuit het oog-
punt van realpolitik èn van ethiek -
beide hoort men in één verband te 
brengen wil men relevante politiek be-
drijven - Nederland het verstandigste 
kan handelen. In de brief heeft de Re-
gering twee redenen aangevoerd 
waarom zij de onderhandelingen met 
de troika om betere voorwaarden te 
krijgen heeft voortgezet: in de eerste 

plaats om betrokken te blijven bij 
Urenco en in de tweede plaats omdat 
de leveranties in ieder geval doorgaan, 
ook zonder onze deelname. Het laatste 
argument is voor ons irrelevant. Het 
doet ons denken aan het zogenaamde 
burgemeestersprobleem in de oorlog. 
Het is geen steekhoudend argument. 

Het eerste argument heeft voor ons 
alleen betekenis, als door middel van 
Urenco daadwerkelijk invloed zou 
kunnen worden aangewend. Dat zou 
dan bij het plutoniumopslagregime 
moeten zijn gebleken. Maar hoe kan 
dat in het licht van de eerder door mij 
genoemde en ook door Minister Van 
der Klaauw onderschreven maar ont-
brekende - ik betreur dat - internatio-
nale consensus worden verwacht? 

De Regering heeft een bepaalde af-
weging gemaakt. Wij komen uiteinde-
lijk tot een andere conclusie. Anders 
dan de Regering geloven wij niet dat 
door een op deze voorwaarden betrok-
ken blijven bij URENCO Nederland een 
wezenlijke bijdrage kan leveren tot het 
non-proliferatiebeleid, met name niet 
wanneer de commerciële belangen 
van onze partners, die bovendien een 
andere non-proliferatiefilosofie heb-
ben, zich daartegen verzetten. 

Daarom geloven wi j dat voor een 
land als Nederland op dit ogenbik de 
krachtigste bijdrage tot een non-proli-
feratiebeleid is om een duidelijk sig-
naal te laten horen. Zo kan het niet! 
Dat dwingt partners - ook partners in 
EEG- en NAVO-verband; laten we dat 
niet vergeten - ertoe om van hun kant 
opnieuw een afweging te maken. Is 
het verstandig een partner als Neder-
land verder uit te sluiten van industrië-
le samenwerking, omdat het op zich-
zelf redelijke non-proliferatie-eisen 
stelt? Of moeten zij zich op dit signaal 
inspelend, opnieuw bezinnen? Waar-
schijnlijk zal de publieke opinie eerst 
thans in deze landen worden wakker 
geschud. In het pokerspel van de afge-
lopen maanden heeft de Regering met 
name nagelaten de media in het bui-
tenland in te lichten. Ook geloven wi j 
dat de onderhandelingspositie van de 
Regering nu puntje bij paaltje komt, 
sterker is dan zij steeds heeft inge-
schat. Ik denk aan de f 700 min. inves-
teringen van Nederlandse kant, en 
vooral aan het tijdverlies, dat aan Duit-
se zijde zou ontstaan bij zelfstandige 
produktie in Gronau. Tegenargumen-
ten hiertegen heb ik van de Regering 
nooit gehoord. Misschien kan zij ons 
opd i t punt inlichten. 

Zekerheden of vaste waarborgen dat 
het zo zal gaan, zijn er niet. Maar, zoals 
ik in het begin reeds zei, het is soms 
nodig om een principiële houding aante 

nemen. De interpretatieve verklaring 
van de URENCO-partners voldoet niet 
aan de wens, neergelegd in de motie-
Van Houwelingen, die een uitgewerkte 
opslagregeling verlangt voordat leve-
ranties van verrijkt uranium aan Brazilië 
kunnen plaatsvinden. Wij herinneren 
de Regering nog eens met klem aan de 
toezegging het eindoordeel aan de Ka-
mer te laten. Het oordeel van de Ka-
mer ligt in deze motie vast. 

Er zijn daarom voor de voorgeno-
men leveranties onvoldoende waar-
borgen. Wij kunnen de Regering dan 
ook niet volgen in haar keuze en wijzen 
haar voornemen af om op deze basis 
toch een exportvergunning in het 
vooruitzicht te stellen. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De centrale vraag die thans 
ter discussie staat, is wat de betekenis 
is van de brief en het aanhangsels in 
materieel opzicht. Naar onze mening is 
het antwoord, dat de stand thans gelijk 
is aan die van een half jaar geleden, 
toen het kabinet met export van ver-
rijkt uranium akkoord ging. De Kamer 
was toen nog niet corrigerend opge-
treden. De gehele nucleaire opbouw in 
Brazilië volgens het Duits-Braziliaanse 
contract komt thans in gang, zonder 
dat er enigerlei overeenkomst over 
plutoniumopslag bestaat. De heer Ter 
Beek heeft dit hier zeer uitvoerig toe-
gelicht. In de brief van de Regering 
constateren wi j dezelfde verwijzing 
naarde pogingen om een IAEA-rege-
ling te treffen als destijds werd gege-
ven. 

Wij komen dezelfde vaagheden over 
de gezamenlijke goede wi l voor het 
geval een dergelijke lAEA-regeling niet 
tot stand komt, tegen. Ook is er dezelf-
de open vraag, op welke gronden zo'n 
vier-landenovereenkomst wel zou sla-
gen - terwijl al een miljardentransactie 
in werking is getreden - als een IAEA-
overeenkomst niet slaagt. 

Wie kan immers de illusie hebben -
dit is mijns inziens een zeer concreet 
punt - dat met het Duits-Braziliaanse 
contract als basis op dit punt opeens 
een doeltreffende, de vrede dienende 
regeling zou zijn gevonden, die in al-
gemeen internationaal verband niet te 
vinden was geweest? Die vraag raakt 
mijns inziens de interruptie van de Mi-
nister-President in de loop van deze 
middag, toen hij zei, dat zo'n overeen-
komst wellicht ook eerder dan twee 
jaar voor het begin van de plutoni-
umopwerking tot stand zou kunnen 
komen. Volgens de gangbare redene-
ring zou dat alleen het geval kunnen 
zijn, als een lAEA-overeenkomst mis-
lukt. Anders is zo'n vierzijdige over-
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eenkomst niet nodig. Welke basis is er 
bij een mislukking van een IAEA-over-
eenkomst voor een overeenkomst van 
deze vier landen? 

De stukken hebben naar mijn me-
ning slechts de verheldering gebracht, 
dat de datum van het begin van de op-
werking van plutonium min of meer is 
vastgelegd. In de Engelse tekst wordt 
gesproken over 'before URENCO sup-
plied fuel is due to be reprocessed in 
Brazil...'. In de tekst van de Minister 
van Buitenlandse Zaken wordt dit ver-
taald met 'gereed is voor opwerking in 
Brazilië'. Ik meen echter dat 'due to be 
reprocessed' iets meer betekent, na-
mel i jk 'moet worden opgewerkt'. Dat 
wi l zeggen, dat in de redeneringen 
rondom deze overeenkomst dit mo-
ment als uitgangspunt wordt geno-
men en dat wi j daarmee een stap ver-
der af zijn van wat deze Kamer heeft 
bedoeld. 

In dit verband moeten wi j even terug 
naar de oorsprong van de hele discus-
sie. Die ligt in het feit, dat Brazilië ge-
weigerd heeft het Non-Proliferatie Ver-
drag te tekenen. Het heeft met andere 
woorden een claim op de vervaardi-
ging van atoomwapens niet uit han-
den wil len geven, ondanks zware pres-
sie die er op dat punt ook op Brazilië is 
uitgeoefend. Het is bekend dat op dit 
punt vraagstukken van discriminatie 
en non-discriminatieeen belangrijke 
rol spelen. Een land dat pertinent wei-
gert om te tekenen, houdt echter zijn 
claim op het vervaardigen van eigen 
atoomwapens. Wie dat standpunt in-
neemt, calculeert produktie van eigen 
atoomwapens in. Een reusachtig kern-
energieproces is daarvoor zonder 
enige twijfel een basis. 

Welke zogenaamde realist kan vol-
houden, dat een land, dat het grond-
verdrag - het Non-Proliferatie Verdrag 
- niet tekent gretig zou wil len helpen 
om op eigen bodem een plutoni-
umopslagregime in te stellen, dat dan 
in wezen even discriminatoir is? 

De hele redenering en de hele dis-
cussie is een beetje de omgekeerde 
wereld: Het Nederlandse wantrouwen 
in plaats van de mogelijkheid van een 
Braziliaanse politiek die op kembewa-
pening is gericht, komt in de beklaag-
denbank te staan. 

De verklaring van de Regering is op 
dit punt vaag en onverbindend. We le-
zen echter wel , dat het met geen man 
en macht mogelijk was om met de 
'partners' verder te komen. 

Juist dat feit, de weigering om meer 
dan vri jbli jvend te zijn, vormt de feite-
lijke grondslag voor het wantrouwen. 

Het is overigens tekenend dat dit wan-
trouwen niet bestaat bij West-Duitsland 
dat het contract met Brazilië heeft ge-
sloten, zonder meer, en dat zelf de 
zwaarste druk uitoefent op Nederland 
om akkoord te gaan en daarvoor het 
dreigement 'anders zullen wi j het zelf 
wel doen' hanteert. Ik herhaal wat wi j 
al eerder hebben gezegd, namelijk dat 
dit bewijst dat de gehele zaak is terug 
te brengen op de Duitse kwestie. 

Wij moeten nuchter bezien wat er in 
dit halfjaar precies is gebeurd. De Re-
gering geeft in december/januari toe 
dat 'Almelo' uitgebreid zal worden 
voor de levering van verrijkt uranium 
aan Brazilië. Daartegen rijst groot, 
massaal verzet, dat zijn hoogtepunt 
vindt in een grote demonstratieve bij-
eenkomst in Almelo. In dat kader te-
kent zich ook een groeiend verzet in de 
Kamer af, dat ten slotte uitmondt in de 
motie-Van Houwelingen/Portheine - je 
moet ieder zijn deel blijven geven -
een motie die op zich geen getrouwe 
weerspiegeling was van dat massale 
verzet, want zij koppelde de uitbrei-
ding van de ultracentrifugefabrieken 
de levering van het verrijkt uranium 
los; de uitbreiding kon doorgaan, 
maar de levering van verrijkt uranium 
zou pas plaatsvinden na de garantie-
overeenkomst. Daarop begonnen de 
onderhandelingen en begon ook de 
uitbreiding van 'Almelo'. 

De motie-Van Houwelingen/Porthei-
ne is opgevat als een toestemming 
voor het uitbreiden van Almelo. Na 
maandenlange mist en heen en weer 
gepraat, is thans ook het tweede be-
standdeel van de oorspronkelijke op-
zet geregeld; het verrijkt uranium uit 
Almelo zal naar Brazilië gaan. De kop-
peling die ongedaan was gemaakt 
door de motie-Van Houwelingen/Port-
heine is weer tot stand gebracht en 
wi j zijn weer zover als een half jaar ge-
leden; de salamitactiek heeft gewerkt! 
Allen die begin van dit jaar van de uit-
breiding van 'Almelo' zijn afgeleid 
door de Braziliaanse kwestie en voor 
wie de motie-Van Houwelingen/Port-
heine een soortement vredesmanifest 
was geworden, zien nu het resultaat, 
namelijk dat zij met helemaal niets in 
hun handen staan. 

Iedereen verklaart hier waarom hij 
de vorige keer gestemd heeft zoals hij 
heeft gestemd. Wij hebben destijds te-
gen de motie-Van Houwelingen/Port-
heine gestemd, omdat wi j tegen uit-
breiding van 'Almelo', omdat wi j tegen 
de ontkoppelingsmanoeuvre waren, 
waarbij die uitbreiding in feite werd 
toegestaan. Nu blijkt hoe juist wi j toen 
hebben gestemd. 

Al het gebeuren is sedertdien opge-
hangen aan één redenering, namelijk 
dat het zo goed is als Nederland erbij 
blijft. Bij die redenering is werkelijk 
geen middel, geen argumentatief mid-
del geschuwd. In zekere zin, gelet op 
de kop, is het schandelijkste pleidooi 
daarvoor ons aangeboden door het 
Nederlands instituut voor vredes-
vraagstukken, waarover de heer Van 
der Spek al uitgebreid heeft gesproken 
en waarin alle tegenstand tegen het 
akkoord als een soort simplisme wordt 
voorgesteld en op een hautaine wijze 
wordt geschreven over tegenstanders 
als de bekende groep uit het CDA die 
zich tegen het akkoord verzet. Het cy-
nisme van deze brief vindt zijn hoogte-
punt in de omschrijving die wordt ge-
geven van ons goede vaderland. 

Dit vinden wi j onder punt vier: 'De 
Amerikaanse stelling op het internat io 
nale schaakbord van de non-prolife-
ratiediplomatie verzwakt door het ver-
lies van de strategisch belangrijke pion 
die Nederland door zijn positie in 
URENCO op het ogenblik nog is.'. De 
semi-officiële sprekers van het Depar-
tement van Buitenlandse Zaken gaan 
dus zo ver, dat zij de houding van Ne-
derland nog slechts beoordelen als 
van een pion in het Amerikaanse di-
plomatieke spel! Je mag deze Rege-
ring van harte feliciteren met een der-
gelijke bijval. 

Alsof dit nog niet genoeg was van 
dit Instituut voor Vredesvraagstukken, 
gaat men vervolgens over op de afde-
ling chantage. Er staat: 'Afgezien daar 
van bestaat de kans, dat industriële 
kringen in West-Duitsland in het uittre-
den van Nederland uit Urenco 
een uitstekende gelegenheid zien om 
een meer agressieve, nucleaire export-
politiek te formuleren.'. Met andere 
woorden, na het Brazilië-verdrag zul-
len zij nóg verder gaan, als Nederland 
niet zoet is. 

Deze bijzondere kennis van de 
vraagstukken van de vrede eindigt met 
de waarschuwing aan Nederland, dat, 
wie wi l bouwen op de publieke opinie 
in andere landen, 'niet moet vergeten 
dat niet hij, maar de buitenlandse mas-
samedia in de hand hebben hoe de 
contractbreuk overkomt'. Zo gaat dat 
met de voorlichting voor de televisie. 

Anderen, zoals de heren Brinkhorst 
en Van der Spek, hebben dit al verge-
leken met het bekende burgemees-
tersdilemma van na de oorlog. Ik zal er 
dan ook niet langer bij stilstaan. 

Er is echter geen politiek mogelijk, 
zonder dat men compromissen sluit. 
Het compromis ligt altijd ergens tus-
sen de mogelijkheid van vandaag en 
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de doelstell ing van morgen. Wie com-
promissen sluit, zal alti jd moeten na-
gaan, of zij verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van morgen of dat de 
demarcatielijn naar de capitulatie 
wordt overschreden. Als dat dreigt te 
gebeuren, is het beter, niet dat com-
promis te sluiten, maar de breuk te 
voltrekken. Op een andere wijze kan 
dan het eigen gewicht tot gelding wor-
den gebracht. Dit is het moment dat 
hier aan de orde is. Er wordt een voor-
stelling van zaken gegeven, alsof Ne-
derland in staat is te beïnvloeden, né 
wat er gebeurd is. Né wat er gebeurd 
is, beïnvloedt Nederland niets meer! 
De feiten zijn nu, dat dit parlement -
wi j hebben het vandaag kunnen horen 
- in zijn gedrag in meerderheid dreigt 
gedicteerd te worden door wat elders, 
in het buitenland, besloten wordt.Daar-
bij komt een heel bijzondere verant-
woordeli jkheid te rusten op het CDA. 

In de kerken is de kwestie van de 
atoomenergie en de atoombewape-
ning steeds belangrijker geworden. Dit 
is een gelukkig feit. 

De heer Aantjes (CDA): Ik heb een bij-
zondere ochtend gemist! 

De heer Bakker (CPN): Ik wilde net zeg-
gen, dat ik de heer Verbrugh niet ben. 
Ik ben in dit opzicht namelijk heel ma-
tig. 

Mijnheer de Voorzitter! Van dit ge-
lukkige feit was onder meer het resul-
taat de grote actie tegen de neutronen-
bom. Hiermee werd overigens het be-
wijs geleverd, welke invloed er van 
een klein land uit kan gaan. 

Wij hebben kunnen constateren, dat 
het CDA deze ontwikkeling in zijn poli-
tieke opstell ing heeft betrokken, met 
name in het laatste halfjaar. Wij heb-
ben dat serieus genomen en hebben 
niet gemeten met de maat van klein 
kiesgewin. 

Wat nu dreigt, wat nu zeer reëel 
dreigt te worden, nadat men de heer 
Van Houwelingen heeft kunnen aan-
horen, is dat het CDA gaat aantonen 
dat het voor het CDA een kwestie van 
klein kiesgewin is geweest. Daarmee is 
het een slag in het gezicht van al de 
mensen die hun hoop hadden geves-
t igd op iets fundamenteels. Dat geldt 
vooral voor het optreden van de heer 
Van Houwelingen. 

Hij heeft toenterti jd samen met de 
heer Portheine de bekende motie inge-
diend. Wij waren het niet met de motie 
eens vanwege de ontkoppeling, maar 
wi j erkennen dat zij haar rechtvaardi-
ging kon vinden in de bepaling met be-
trekking tot de export van verrijkt ura-
nium. Dat facet is in het vervolg zwaar 

/ 
belicht, als het ging over de motie-Van 
Houwelingen. Aan de heer Van Hou-
welingen zelf is daarbij de profeten-
mantel omgehangen. De heer Van 
Houwelingen heeft niet gezegd: 'Wie 
ben ik, dat ik deze mantel mag dra-
gen?' Hij heeft hem als een vlag ge-
torst. 

Daarbij ging het niet om een per-
soon, al kregen wi j wel eens die in-
druk. Het was namelijk een motie, in-
gediend namens het CDA en de VVD; 
het was een optreden namens het 
CDA. Dat schept verplichtingen; meer 
verplichtingen dan met een zinnetje te 
zeggen, dat het blijkbaar niet haalbaar 
is, maar dat het morgen misschien al-
lemaal wel zal kunnen: morgen gratis 
bier! En dan het hele scala van moge-
lijkheden, die morgen opdoemen, 
maar die er vandaag helaas niet zijn. 
Het is een griezelige ontluistering en 
het griezeligste is, dat men de heer 
Van Houwelingen die zelf heeft laten 
voltrekken. 

Het is verhelderend voor de politieke 
situatie, want nu is het moment geko-
m e n o m ons te bezinnen, zodat wi j ons 
niet vergissen in de machtsverhoudin-
gen. In de afgelopen t i jd is veel ge-
praat over de tweede-rangsrol van de 
VVD. Wij moeten ons realiseren, dat 
het daarbij altijd ging over tweede-
rangskwesties. Wij hebben vandaag te 
maken met een eerste-rangskwestie 
en wi j staan vandaag voor de eerste-
rangsrol van de VVD, want de VVD 
krijgt haar zin. De zogenaamde zelf-
standige vredesrol van de CDA-fractie 
dreigt naar het rijk van de illusies te 
worden verwezen, nu de commercie 
spreekt. 

Dat is de reden, dat wi j van mening 
zijn dat de brief ons op een gevaarlijk 
punt heeft gebracht. Het parlement 
kan nog 'neen' zeggen. Dat is dan geen 
ethisch vingertje in de lucht, maar dat 
is een grote politieke daad. De huidige 
koers is geladen met veel gevaren. Ve-
len zullen het daarmee eens zijn. Het 
proliferatierisico wordt vergroot, nota 
bene via een autoritair rechts regime. 
Het versterkte Duitse machtsbewust-
zijn zal zich in de komende ti jd in ver-
sterkte chantage uiten. Het heeft er al-
les van, dat er een soort nucleaire club 
van NAVO-landen ontstaat die haar ac-
tiviteiten in de richting van Zuid-Ame-
rika uitbreidt. Het is levensgevaarlijk 
en er is reden te over voor het parle-
ment, daartegen 'neen' te zeggen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.10 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. zes Koninklijke boodschappen, ten 
geleide van de volgende wetsontwer-
pen: 

Naturalisatie van Abulafia, Yaacov 
en 22 anderen (15065); 

Naturalisatie van Abdellatif, Ausa-
mah en 25 anderen (15066); 

Naturalisatie van Areb, Abdelkader 
Ahmed en 26 anderen (15067); 

Naturalisatie van Avila, Jovencio en 
24 anderen (15068); 

Naturalisatie van Bayraktaryan, Berc 
Mikail en 23 anderen (15070); 

Naturalisatie van Almeida, Manuel 
de Jesus en 23 anderen (15 071). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de er bij behorende stukken, zijn al ge-
drukt en rondgedeeld; 

2°. een brief van de Minister van Soci-
ale Zaken, over wetsontwerp Kinder-
bijslag/kinderaftrek (14184, nr. 21). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

3°. een brief van de Commissie Koop-
sompolissen ten geleide van het rap-
port van haar bevindingen (14 983, nr. 
5). 

Dit stuk is al rondgedeeld en zal wor-
den gedrukt; 

4". de volgende adressen: 
een, van H. van Opstal te Woens-

drecht, met betrekking tot een bouw-
verordening; 

een, van N. Kasteleijn te Rotterdam, 
met betrekking tot zijn belastingen. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

5°. een petitie aangeboden door 
ABVA, KABO, VERVOERSFEDERATIE 
NVV-NKV, ABOP, NPB en VMTB, in 
verband met eventuele maatregelen 
van de Regering ten aanzien van het 
overheidspersoneel. 

Deze petitie ligt op de griffie ter inza-
ge; kopie is gezonden aan alle leden; 

6°. de volgende brieven e.a.: 
een, van J. Sjoerds, over de wijzi-

ging kinderbijslag/kinderaftrek; 
een, van J. Schellekens, over de 

nieuwbouw van het woonoord De Lu-
netten te Vught; 

een, van de secretaris van de Vereni-
ging van Mosselhandelaren, over de 
voortzettingsmogelijkheden van het 
mosselbedrijf; 

een, van C. J. van der Sloot, over 
een beroepszaak; 

een, van H. W. ten Cate, over leve-
ring van verrrijkt uranium aan Brazilië; 
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Voorzitter 
een aantal, over wijziging van de ar-

tikelen 244 t /m 249 van het Wetboek 
van Strafrecht; 

een, van de Voorzitter van de lnter-
nationale Jongerenconferentie over 
de buitenlandse politiek van de Euro-
pese Gemeenschappen, met bijzon-
derheden over de aanstaande confe-
rentiete Santpoort; 

een, van de Voorzitter van de Stich-
ting Politieke Bewustwording, over de 
bezuinigingsoperatie; 

een, van het gemeentebestuur van 
Ouderkerk aan den IJssel, over gezins-
verzorging; 

een, van de inspraakcoördinator van 
het ISP, met een Ideeënschets; 

een, van de Werkgroep Erkenning, 
ten geleide van de bochure over 
Rechtvaardigheid, Vrede en Solidari-
teit; 

een van Continuita Alias Mendicus, 
voor oprichting van een Werk(e)lo-
zen-partij; 

een, van het gemeentebestuur van 
Kantens, over de exploitatiekosten van 
het openbaar vervoer in de provincies 
Groningen en Friesland; 

een, van de Centrale Kerkeraad van 
de Hervormde Gemeente Leidschen-
dam, over het spreidingsbeleid; 

een, van A. P. C. de Bruin, over de 
ombuigingsoperatie; 

een, van R. Strijker, over de 'Terug-
keer naar het beloofde land'; 

een, van de Voorzitter van de Huur-
derscommissie Lijnbaan, te Rotter-
dam, over de extreme stijging van de 
huurprijzen voor bedrijfspanden; 

een, van het CHILI-comité Tilburg, 
over het lot van ongeveer 2500 vermis-
ten in Chili; 

een, van het bestuur van het Spoor-
wegpensioenfonds, ten geleide van 
het jaarverslag 1977; 

een, van de Hoofddirectie van de 
N.V. Nederlandse Spoorwegen, ten 
geleide van het jaarverslag 1977; 

een aantal, over de gemeentelijke 
herindeling van het Eemsmondge-
bied; 

een, van de Voorzitter van het Pro-
duktschap voor Pluimvee en Eieren, 
ter toezending van een aantal verga-
derstukken. 

Al deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

7°. de volgende afschriften van brie-
ven: 

een, namens de Gebedsactie Lim-
burg, gericht tot de Minister-President, 
over abortus-provocatus; 

een, van de directeur van de Van der 
Waalsscholengemeenschap, gericht 
tot de Minister van Buitenlandse Za-
ken, tegen de apartheid in Zuid-Afrika. 

Deze afschriften liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies. 
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