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Geen technisch maar een politiek concept
De 'reactoren van de 4de generatie' of Gen. IV  zijn geen duidelijk omschreven technologie. Het is eerder een 
politiek concept, geïnitieerd door het Departement of Energy (V.S.) in 2000, op basis van 4 criteria waaraan 
toekomstige 'innovatieve' reactoren zouden moeten voldoen. 

Deze criteria gaan uit van de fundamentele problemen met de huidige reactoren (vnl. Gen II, maar ook Gen. 
III): de beperkte uraniumvoorraden, kernafval, de hoge kostprijs en proliferatie (zie kader hieronder). Gen.IV 
is dan het toverwoord om al die problemen in één klap op te lossen.

De belangrijkste politieke drijfveren voor Gen.IV zijn:

● de indruk wekken dat er een oplossing bestaat voor het kernafval;
● het negatieve imago van de plutonium-industrie oppoetsen en nieuwe financiële middelen bekomen 

voor de ontwikkeling van kweekreactoren en opwerking (scheiding van plutonium);
● een poging van de V.S., Rusland en Frankrijk om hun commerciële en technologische leiderspositie 

te versterken;
● de indruk wekken dat de proliferatierisico's van de nucleaire industrie beheersbaar zijn;
● de indruk wekken dat uraniumvoorraden niet uitgeput zullen geraken omdat er plutonium gekweekt 

zal worden;
● de indruk wekken dat kernenergie in de toekomst wél competitief zal worden;
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Oude wijn in nieuwe zakken...
Sinds 2000 hebben tien landen, geleid door de V.S. binnen het Generation IV International Forum (GIF) niet 
minder dan 120 reactorconcepten geëvalueerd. De meeste van deze concepten zijn oude, veelal gedeeltelijk 
geteste technologieën, die ontwikkeld werden in de jaren vijftig en zestig, na het Manhattan Project en in de 
periode van de Atoms for Peace. Er werden toen ongekende onderzoeksbudgetten ter beschikking gesteld 
van een wetenschap die niet gehinderd werd door nucleaire veiligheidsoverwegingen of zorgen om het 
beheer van het kernafval. Alleen al in het “National Reactor Testing Station” (nu INEEL) van Idaho Falls 
(V.S.) werden 50 concepten getest, zij het op soms zeer kleine schaal. De meeste werden niet verder 
ontwikkeld en uiteindelijk heeft de 'lichtwaterreactor' (zoals de drukwaterreactoren in Doel en Tihange) een 
dominante positie verworven, naast een aantal andere types (RBMK, Magnox,...) die hun oorsprong vinden 
in de productie van plutonium voor de aanmaak van kernwapens.

Een cruciale reden waarom lichtwaterreactoren het pleit gewonnen hebben was de vaststelling dat de 
uraniumbevoorrading een minder dringend probleem was dan gedacht in de jaren vijftig en zestig. Daarom 
ging minder aandacht naar snelle kweekreactoren, die plutonium zouden kunnen kweken op basis van 
uranium-238. Andere redenen waren dat vele types te gevaarlijk waren, te duur, of technisch niet haalbaar 
leken. Teslotte waren er ook toevalligheden, zoals de beslissing van Admiraal Rickover om de 
drukwaterreactor te selecteren voor de Amerikaanse vloot van kernduikboten.

Ondertussen zijn we enkele decennia verder en wordt de nucleaire industrie geconfronteerd met een diepe 
crisis, die wat verdoezeld wordt door pep-talk over de 'nucleaire renaissance'. De realiteit hierachter kan kort 
samengevat worden:

● een proliferatie-crisis: N-Korea heeft vorig jaar een kernproef uitgevoerd en Iran lijkt goed op weg. 
Zes landen in het Midden-Oosten hebben aangekondigd kernenergie te willen ontwikkelen, wat tot 
een ongekende crisis in de regio zou kunnen leiden. Dr. ElBaradei, voormalig directeur van het 
IAEA, verklaarde dat meer dan 35 landen technisch in staat zijn om kernwapens te maken1;

● Een crisis van het kernafval: geen enkel land ter wereld heeft een oplossing voor dit probleem en 
het wordt vandaag gezien als de belangrijkste hinderpaal voor de verdere ontwikkeling van 
kernenergie (zie o.a. Eurobarometer);

● Een economische crisis: in de hele wereld werd tot nu toe slechts 1 enkele reactor besteld in een 
geliberaliseerde markt (Olkiluoto, Finland). Deze reactor die na 18 maand constructie reeds 18 
maand vertraging heeft opgelopen en 700 miljoen € over budget is, werd enkel mogelijk gemaakt 
door de massale (onwettige) subsidies van de Franse en Duitse staat. De Europese Commissie 
onderzoekt momenteel een klacht van Greenpeace2. Greenpeace publiceerde recentelijk een rapport 
over de desastreuze financiële situatie van de nucleaire industrie3

● Een crisis van de nucleaire veiligheid: t.g.v. de liberalisering van de belangrijkste 
elektriciteitsmarkten kiezen elektriciteitsbedrijven voor de levensduurverlenging van bestaande 
reactoren i.p.v. dure nieuwe reactoren te bouwen. Daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd van de 
reactoren en nemen nucleaire incidenten toe. Ook wordt bespaard op onderhoud en personeel.

● Problemen met de uranium-bevoorrading: zelfs als het aandeel kernenergie in de wereldwijde 
vraag naar energie marginaal blijft (vandaag 2,3%), zijn er bevoorradingsproblemen te verwachten 
voor de derde generatie kernreactoren die nu zouden gebouwd worden.

Geconfronteerd met deze crisis hebben de V.S. het initiatief genomen om een politiek antwoord te bieden. 
Door eenvoudigweg een lijst van criteria op te stellen waaraan in principe de nieuwe types reactoren zouden 
moeten voldoen. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van de plutoniumcyclus en van nieuwe types van 
kweekreactoren, om zo het probleem van de uitputting van de uraniumvoorraden te voorkomen. Op die 
manier werden door het GIF uit de lijst van 120 'oude' types uiteindelijk 6 'nieuwe' geselecteerd, waarvan er 
3 geschikt zijn voor het 'kweken' van plutonium. Opmerkelijk is wel dat bij de selectie geen enkele van deze 
6 types voldeed aan alle criteria van het GIF. 

1 The Economist, 16 oktober 2003: “In 1970, it was assumed that relatively few countries knew how to acquire nuclear weapons.  
Now, with 35-40 countries in the know by some estimates, the margin of security under the current non-proliferation regime is  
becoming too slim for comfort.”

2 Zie het rapport van Greenpeace France, La Finlande: l'autre pays du nucléaire. Dec. 2006. LINK??  Zie ook de case study in het 
rapport 'The Economics of Nuclear Power' (voetnoot hieronder). 

3 Greenpeace International, The Economics of Nuclear Power. May 2nd 2007. 
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/the-economics-of-nuclear-power 
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In werkelijkheid stelt zich vooreerst het probleem dat het onderzoek naar Gen IV op zich ernstige 
proliferatie-risico's inhoudt, omdat hierbij precies de technologieën ontwikkeld worden om plutonium te 
produceren en te scheiden. Zelfs als geen enkele van deze Gen.IV-reactoren ooit gebouwd wordt, vormt dit 
onderzoek een niet te overzien proliferatierisico.

Problemen met Gen. II & III De 4 'Criteria' van Gen. IV: Nieuwe problemen met Gen IV:
Uitputting uranium-voorraden

geen oplossing voor kernafval

Duurzaamheid 'kweken' van plutonium (eventueel ook U-233 op 
basis van Thorium)

'transmutatie4' vergt eerst 'partitioning' 
(opwerking). Dus een vermenigvuldiging van nucl. 
transporten; opwerking leidt tot productie van 
grote volumes opwerkingsafval en lozingen 

niet competitief in een 
geliberaliseerde markt

Economisch Nog hogere kostprijs (incl. Opwerking, MOX 
productie, transmutatie, etc.)

Ongevallen in Tsjernobyl, Three-
Miles Island, Monju,...

Veilig en betrouwbaar Onbewezen 'innovatieve' concepten met nog 
ongekende risico's ; hernemen van oude 
concepten die reeds onveilig bleken of technisch 
moeilijk haalbaar.

Proliferatie in N-Korea, Israel, 
India, Pakistan, Argentinië, 
Brazilië, Iran, Midden-Oosten,...

proliferatie-resistent Verhoogt het proliferatie-risico (plutonium-cyclus, 
U-233, transporten)

Een internationaal web
Naast het GIF zijn er nog 3 andere intiatieven die er nauw bij aansluiten. Deze 4 politieke initiatieven moeten 
samen beschouwd worden om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang en betekenis van wat 
gemeenzaam 'kernenergie van de 4de generatie' wordt genoemd.

● INPRO5: is een samenwerkingsverband van 21 landen 
voor de ontwikkeling van 'innovatieve reactoren en 
splijtstofcycli' dat in 2001 onder de auspiciën van het 
IAEA werd gelanceerd, met een belangrijke inbreng van 
Rusland. De EU is ook lid van INPRO. Opmerkelijk is dat 
zowat alle prolifererende landen deel uitmaken van 
INPRO, zelfs die geen partij zijn van het Non-Proliferatie 
Verdrag zoals Pakistan en India. Ook Argentinië en 
Brazilië die verdacht waren van militaire nucleaire 
programma's zijn partij. De samenwerking tussen INPRO 
en GIF werd geformaliseerd en de V.S. maken nu ook deel 
uit van INPRO, na weerstand tegen wat als een door 
Rusland gedomineerd initiatief werd gezien.

● GIF6: ook hier vinden we Argentinië en Brazilië terug.
● MNA7 (Multilateral Nuclear Approaches): Dit initiatief van de IAEA wordt sterk gesteund door 

Rusland dat binnen dit kader ook haar eigen 'Global Infrastructure of the Nuclear Fuel Cycle' heeft 
voorgesteld8. MNA omvat de internationale samenwerking op het vlak van de volledige 
splijtstofcyclus (verrijking, opwerking, afvalverwerking, internationale afval dump sites). Rusland 

4 Bij transmutatie worden langlevende of erg radiotoxische isotopen uit het kernafval gescheiden en vervolgens in een kernreactor 
verder bestraald zodat ze omgevormd worden tot andere, minder langlevende of minder radiotoxische isotopen. Met andere 
woorden: de radioactiviteit wordt niet 'weggewerkt' maar wel omgezet in andere radioactieve stoffen

5 http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NENP/NPTDS/Projects/INPRO/index.html   
6 http://gif.inel.gov/   
7 Voor een gedetailleerde gespreking, zie het Greenpeace-rapport 'The Real Face of the Multilateral Nuclear Approaches' 

http://www.greenpeace.org/international/press/reports/IAEAmultilateralnuclearapproachreport alsook de update van september 
2006: LINK?? Zie ook het IAEA rapport van Pellaud dat de basis legt voor MNA: 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2005/infcirc640.pdf 

8 http://www.nea.fr/html/pt/iempt9/Nimes_Presentations/BYCHKOV.pdf   
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biedt de zgn. 'fuel leasing' optie aan, waarbij het de verse splijtstof levert aan andere landen, en na 
gebruik in de reactor en afkoeling te plaatse terugvoert naar Rusland voor opwerking (zie case study 
hieronder).

● GNEP9 (Global Nuclear Energy Partnership): Dit 
programma van de V.S. omvat zowel opwerking, de 
ontwikkeling van een plutoniumeconomie, Gen.IV, 
alsook het leveren van splijtstof aan andere landen. In 
Juli 2005 werd eerst gesproken van het Global Nuclear 
energy Initiative (GNEI), daarna omgedoopt in 
februari 2006 tot GNEP. Het beweert de nucleaire non-
proliferatie te bevorderen en tegelijk kernenergie te 
promoten. Vanaf het begin was meteen sprake van de 
nucleaire samenwerking met India10, een land dat 
geen lid is van het Non- Proliferatie Vedrag. GNEI  en 
later GNEP effenden de weg voor de ondertekening 
van het nucleair samenwerkingsverdrag tussen de V.S. 
en India in december 2006. Deze overeenkomst is een 
bijzonder zware slag voor de nucleaire non-proliferatie 
en een treffend voorbeeld van nucleaire newspeak..

Bij de MNA en INPRO ziet men een sterke rol van Rusland, terwijl bij GIF en GNEP  door de V.S. geleid 
worden. Frankrijk en de EU spelen in beide een rol en Frankrijk heeft zowel met Rusland als de V.S. een 
sterke bilaterale samenwerking (o.a. de V.S. gebruiken de Franse Phenix-kweekreactor voor onderzoek). 
Deze drie landen hebben een duidelijke strategie: de meest gevoelige technologie exclusief binnen de eigen 
landsgrenzen ontwikkelen, andere landen deze technologie ontzeggen en hen in plaats toegang verschaffen 
tot deze installaties (b.v. opwerking, verrijking, MOX-productie). Het is een nauwelijks verhulde poging om 
hun commerciële positie te versterken en de wereld op te splitsen in 'haves' en 'have nots'. Voor Japan is 
de situatie complexer: zij hebben net de Rokkasho-opwerkingsfabriek in gebruik genomen, die niet volledig 
past binnen het concept van GNEP of MNA. Zo kunnen zij niet – net als de andere drie – aan landen 
voorstellen om als regionaal centrum op te treden en binnen de eigen landsgrenzen 'fuel services' aan te 
bieden, b.v. de opwerking van buitenlands kernafval in Japan. 

Het onmiddellijke effect van de poging om onder GNEP en MNA de wereld op te splitsen, is dat een 
groeiende groep landen zich haasten om tot de 'haves' te behoren. Argentinië, Zuid-Afrika, Brazilië en 
Australië hebben intussen aangekondigd hun verrijkingsindustrie te willen uitbouwen.

9 http://www.gnep.energy.gov/   alsook het Greenpeace-rapport 'The Real Face of the Multilateral Nulclear Approaches' link 
hierboven vermeld.

10 At their meeting in India in July of 2005, President George W. Bush and Indian Prime Minister Manmohan Singh agreed that the 
United States and India should resume cooperation in peaceful nuclear energy matters.  Their cooperation had ended in 1974 after 
the Indians conducted a nuclear explosion which the United States concluded was a nuclear weapon test. 
http://www.cdi.org/LAWS/india-us-122006.cfm 
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Dilemma's voor de nucleaire industrie
De nucleaire industrie is sterk verdeeld over de ontwikkeling van Gen IV. 

● De elektriciteitsbedrijven willen zo goedkoop mogelijk af van hun kernafval, door de 
aansprakelijkheid ervan door te schuiven naar de overheid. Dit gebeurt via 'overeenkomsten' tussen 
de Belgische Staat en Synatom (Electrabel) waarbij men uitgaat van een kostprijsberekening op basis 
van een referentiescenario. Op dit ogenblik wordt in het referentiescenario geen rekening gehouden 
met 'partitioning and transmutation' (P&T, zie hieronder). Electrabel zal willen vermijden dat het zal 
moeten betalen voor het nucleair onderzoek dat misleidend voorgesteld wordt als P&T (de Myrrha-
reactor), en zeker zal het een dergelijke behandeling van al haar kernafval willen vermijden omdat 
dit hoge kosten met zich mee zou brengen. Indien de Myrrha-reactor beschouwd wordt als een 
instrument voor afvalbehandeling, zou het volledig moeten betaald worden door de producenten van 
het kernafval via de NIRAS11. De elektriciteitsbedrijven zijn bovendien niet geïnteresseerd in Gen.IV 
reactoren, omdat hun prioriteit ligt in het zo lang mogelijk rekken van de bestaande reactoren.  De 
technologie van Gen.IV is té verschillend om hiertoe bij te dragen en stelt bovendien de bestaande 
generatie reactoren in vraag. Tenslotte lopen elektriciteitsbedrijven sinds de liberalisering van de 
elektriciteitsmarkt niet warm voor opwerking en het gebruik van MOX, omdat dit de kostprijs van 
kernenergie de hoogte injaagt.

● De onderzoekscentra hebben de voorbije 25 jaar hun budgetten zien krimpen en zoeken nieuwe 
missies. Bovendien is de oude BR2-reactor te Mol 44 jaar oud en zoekt men een vervanging. Aan de 
politici wordt het Myrrha-project daarom verkocht als een toestel om kernafval te behandelen. In de 
realiteit gaat het om een nieuwe plutoniumreactor die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van 
nieuwe reactoren van de 4de generatie.

● De nucleaire onderzoekscentra zijn echter intern verdeeld over de vraag of de beperkte 
onderzoeksgelden moeten besteed worden aan een hypothetische behandeling van kernafval ofwel 
aan onderzoek naar de berging van kernafval.

● Nucleaire engineering-bedrijven: Bedrijven zoals Areva (Frankrijk), of Toshiba (Japan) hebben 
gevestigde belangen in de plutoniumindustrie (Areva met opwerking in La Hague en MOX 
productie). Vanwege de hoge kostprijs en het verzet tegen de nucleaire transporten zijn de meeste 
internationale opwerkingscontracten ofwel verbroken ofwel niet vernieuwd. De PR rond Gen.IV is 
een manier om het imago van het meest vervuilende en gevaarlijke deel van de nucleaire industrie 
wat op te poetsen. Voorts zijn bedrijven zoals Areva erg ijverig om hun opwerkings- en MOX-
technologie te exporteren naar Japan (Rokkasho), de V.S. en China, waarbij internationale 
samenwerkingsverbanden zoals GIF of INPRO behulpzaam zijn.

11 Nationale Instelling voor Radioactief Afval en bestraalde Splijtstoffen. www.nirond.be 
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De kostprijs van Gen. IV
De kostprijs van Gen.IV is erg onzeker, omdat er nog veel onopgeloste technische problemen zijn en er nog 
een lange termijn nodig is voor de ontwikkeling. Toch kunnen 3 zaken vastgesteld worden:

● de derde generatie kerncentrales (Gen.III) zijn vandaag niet competitief
● Gen.IV zal nog meer kosten dan Gen.III, o.a. vanwege de bijkomende kosten voor de splijtstofcyclus 

(opwerking, MOX productie, transmutatie).
● hernieuwbare energie zoals biomassa en windenergie is vandaag al competitief en hun kostprijs daalt 

nog sterk. Het is vrijwel ondenkbaar de Gen.IV die achterstand ooit kan inhalen.

In 2003 publiceerde het het gezaghebbende Massachusetts Institute of Technology (MIT) een 
referentiewerk over ‘The Future of Nuclear Power’ waarin de mogelijkheden worden bestudeerd om 
kernenergie te herlanceren. Deze studie komt vooreerst tot de vaststelling dat de derde generatie 
kerncentrales niet competitief zijn: “Today, nuclear power is not an economically competitive choice.  
Moreover, unlike other energy technologies, nuclear power requires significant government involvement  
because of safety, proliferation, and waste concerns”. Ook het recente Greenpeace-rapport 'The economics 
of nuclear power' komt tot deze vaststelling12. 

Gen.IV en haar 'innovatieve' concepten voor de splijtstofcyclus zullen deze hoge kostprijs nog verder de 
hoogte injagen. Het MIT vervolgt:

The once through cycle [nvdr: zonder opwerking] has advantages in cost, proliferation, and fuel cycle safety,  
and is disadvantageous only in respect to long-term waste disposal; the two closed cycles have clear 
advantages only in long-term aspects of waste disposal, and disadvantages in cost, short-term waste issues,  
proliferation risk, and fuel cycle safety. (See Table.) Cost and waste criteria are likely to be the most crucial for  
determining nuclear power’s future.

We have not found, and based on current knowledge do not believe it is realistic to expect, that there are new 
reactor and fuel cycle technologies that simultaneously overcome the problems of cost, safety, waste, and 
proliferation.

Thus our most important recommendation is: For the next decades, government and industry in the U.S. and 
elsewhere should give priority to the deployment of the once-through fuel cycle, rather than the development of  
more expensive closed fuel cycletechnology involving reprocessing and new advanced thermal or fast reactor 
technologies.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de hier geciteerde 'voordelen' voor het lange-termijn beheer van het 
kernafval puur hypothetisch zijn, en hoe dan ook erg relatief zijn (zie hieronder: 'groen' kernafval), terwijl de 
geciteerde proliferatie- en veiligheidsrisico's erg reëel zijn. Het MIT komt tot de aanbeveling om niet te 
investeren in de gesloten splijtstofcyclus, omdat de hoge kostprijs ervan het herlanceren van kernenergie 
12 Zie het recente Greenpeace-rapport: The Economics of Nuclear Power. 2 mei 2007.  

http://www.greenpeace.org/international/press/reports/the-economics-of-nuclear-power 
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moeilijker zou maken.

Zelfs het GIF – dat Gen.IV promoot – geeft toe dat de kostprijs een cruciaal probleem is. Het enige Gen.IV 
concept dat gebaseerd is op vroegere commerciële reactoren is de natrium-gekoelde kweekreactor (SFR). 
Het GIF stelt hierover: “a key performance issue for the SFR is cost reduction to competitive levels. The 
extent of the technology base [is known] yet none of the SFRs constructed to date have been economical to  
build or operate.”13

Bovendien moet rekening gehouden worden met de evolutie van de kostprijs van technologie in de toekomst. 
Voor hernieuwbare energie is ondertussen aangetoond dat de spectaculaire groei tijdens de laatste 10 jaar tot 
een even spectaculaire daling van de kostprijs heeft geleid. Dit kan uitgedrukt worden in 'learning curves', op 
basis waarvan de verdere kostprijsdaling kan geschat worden14.

Voor windenergie werd vastgesteld dat elke verdubbeling van het productievolume leidt tot een daling van de 
kostprijs met 8 à 15%. Ter vergelijking: voor de meest recente nucleaire centrales is er een reële stijging van 
de kostprijs t.o.v. reactoren die in de jaren zeventig en tachtig werden gebouwd15.

Het is vandaag al duurder om elektriciteit te produceren met een nieuwe kerncentrale dan met een nieuwe 
windmolen16. De UK 'Energy Review' van 2002 schatte dat tegen 2012 windenergie de goedkoopste vorm 
van elektriciteitsproductie kon zijn, goedkoper dan elektriciteit uit gas- of steenkoolcentrales. Het is vanuit 
deze concrete vaststelling moeilijk denkbaar dat Gen.IV de groeiende kloof tussen de kost van nucleaire en 
hernieuwbare energie ooit zou kunnen overbruggen.

13 GIF, A technology roadmap for Generation IV. Nerac review version, september 2002.
14 DLR, An Energy [R]evolution. http://www.greenpeace.org/international/press/reports/energyrevolutionreport 
15 Greenpeace, The Economics of Nuclear Power. http://www.greenpeace.org/international/press/reports/the-economics-of-nuclear-

power 
16 idem
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Case Study: Russische roulette met Gen IV
In tegenstelling tot de 6 Gen IV reactorconcepten van de GIF, hebben de Russische plannen een veel hogere 
realiteitswaarde. Ze zijn echter des te alarmerend. Binnen het kader van INPRO (zie hierboven) ontwikkelt 
Rusland één à twee nieuwe grote kweekractoren (vergelijkbaar met de Franse Superphénix) van het type BN-
800 en bovendien een nieuw type kweekreactor, de BREST17.

Deze initiatieven sluiten nauw aan bij de voorstellen van Rusland om binnen het kader van MNA (zie 
hierboven) aan landen over zowat de hele wereld (te beginnen met Iran) 'fuel leasing' services aan te 
bieden. Hierbij wordt door Rusland verse splijtstof geleverd, dat na gebruik in de reactor en een aantal jaren 
afkoeling ter plaatse, teruggevoerd wordt naar Rusland voor opwerking (bv. in Mayak of in de toekomst in 
Krasnoyarsk). Rusland plant het plutonium na opwerking te gebruiken in de eigen kweekreactoren.

Op 27 februari 2005 sloten Rusland en Iran een overeenkomst voor de levering van splijtstof voor de 
controversiële reactor van Bushehr. De beide landen ondertekenden een 'Intergovernmental Protocol' waarin 
werd bepaald dat de bestraalde splijtstof 5 jaar na ontlading uit de reactor zou teruggevoerd worden naar 
Rusland. Rumyantsev, hoofd van Rosatom verklaarde dat: "Under the documents signed on Sunday, Iran 
pledges to hand over worked-out nuclear fuel from Bushehr to Russia, while Russia pledges to accept it for  
long-term storage and processing".18  Rumyantsev verklaarde verder dat de 103ton splijtstof tegen midden 
2006 zou geleverd worden, maar ondertussen zijn er zgn. betalingsproblemen gerezen tussen beide landen 
die de levering hebben uitgesteld.

met of zonder terugnameregeling voor de bestraalde splijtstof: het gevaar voor proliferatie blijft even 
groot. Dat zit zo. De Bushehr reactor heeft een kern van 103tHM uraniumsplijtstof. Dit betekent dat er elk jaar 
zowat 26ton bestraalde splijtstof wordt ontladen, met daarin ca. 260kg plutonium. Na 5 jaar zal Iran zo'n 
129ton bestraalde splijtstof in stockage hebben, zo'n 1288kg plutonium. Dit is voldoende voor meer dan 161 
kernwapens. Voor een technisch geavanceerd land zoals Iran is het relatief eenvoudig om op korte tijd 
(enkele dagen) voldoende plutonium te halen uit de splijtstof om verschillende kernwapens te maken. Tegen 
de tijd dat het IAEA vast kan stellen dat er splijstof 'verdwenen' is, zijn de kernwapens al lang ontplooid en kan 
Iran overwegen uit het Non-Proliferatie Verdrag te stappen.

Aan Russische zijde leidt dit schema niet alleen tot meer nucleaire transporten, opwerking en verdere 
besmetting van het milieu, maar ook tot enorme proliferatierisico's vanwege het grootschalig gebruik en de 
productie van plutonium in kweekreactoren.

17 Zie de presentatie van Bychkov (RIAR, Rusland) van september 2006: 
http://www.nea.fr/html/pt/iempt9/Nimes_Presentations/BYCHKOV.pdf 

18 ITAR-TASS 27 feb. 2005
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model van de Russische BN-800 kweekreactor in  
aanbouw en onderdeel van  INPRO, waar met het  
plutonium uit lichtwaterreactoren nog meer plutonium 
kan geproduceerd worden

De Bushehr reactor in Iran waar Rusland splijtstof  
wil voor leveren

Zwaar besmet gebied rond de opwerkingsfabriek 
van Mayak. Gebruikte splijtstof van Bushehr zal  
wellicht naar de opwerkingsfabriek van  Mayak of  
Krasnoyarsk (RT-2, in aanbouw) gevoerd worden 
om er plutonium uit te halen
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Groen kernafval?
Wat is de realisteitswaarde van begrippen zoals 'duurzame' of 'groene' kernenergie die geen of bijna geen 
kernafval meer zouden produceren? Vooreerst zijn het erg hypothetische concepten, waarvan de haalbaarheid 
niet is aangetoond. Vervolgens zouden de concepten die overwogen worden wel eens meer problemen 
kunnen creëren dan ze er zouden oplossen.

Wat is transmutatie?

De bedoeling is om langlevende of erg radiotoxische isotopen uit het kernafval te scheiden en vervolgens in 
een kernreactor verder te bestralen zodat ze omgevormd worden tot andere, minder langlevende of minder 
radiotoxische isotopen. Met andere woorden: de radioactiviteit wordt niet 'weggewerkt' maar wel omgezet in 
andere radioactieve stoffen.

'Partitioning' of opwerking
Veelal wordt niet vermeld dat transmutatie eerst de opwerking van de bestraalde splijtstof vereist, 
vergelijkbaar met de opwerking in b.v. La Hague waar uranium en plutonium uit de bestraalde splijtstof 
wordt gescheiden. De bedoeling is om nu een soort van doorgedreven opwerking uit te voeren, waarbij 
naast plutonium en uranium ook een reeks andere actiniden (Np, Am, Cm) alsook splijtingselementen (Tc, 
Sr,...) worden gescheiden. Omdat het een chemisch scheidingsproces is, worden telkens alle isotopen van 
hetzelfde chemisch element (b.v. Pu-239, 240, 241) 
samen afgescheiden, terwijl ze erg verschillende 
radioactieve eigenschappen hebben.  'Partitioning and 
Transmutation' worden samen P&T genoemd.

Voor opwerking wordt op dit ogenblik vnl. de PUREX-
technologie gebruikt (zoals de voormalige Eurochemic 
in België, alsook La Hague, Sellafield, Rokkasho, 
Tomsk, Mayak). Deze techniek is niet alleen gevaarlijk 
en erg complex, maar ook duur en vervuilend. Het is 
veruit de belangrijkste bron van radioactieve 
lozingen in de wereld. 

Bijzonder belangrijk is dat het radioactief jodium – 
waaronder het langlevende jodium-129 – grotendeels 
geloosd wordt. M.a.w., één van de belangrijke 
langlevende en radiotoxische isotopen wordt meteen 
geloosd, terwijl het net de ambitie is van P&T om deze 
te scheiden en te transmuteren. De belangrijkste reden is 
dat het scheiden van jodium bij opwerking erg complex 
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en duur is. Ten gevolge van opwerking is de concentratie van jodium-129 in de atmosfeer meer dan honderd 
keer toegenomen en elk jaar wordt zo'n 2000kg. I-129 bijgeproduceerd in ca. 440 kernreactoren19. Jodium-
129 heeft een halfwaardetijd van 15,7 miljoen jaar en is de meest radiotoxische van de langlevende 
splijtingselementen die in een reactor worden gevormd. Het kan opgenomen worden door het drinken van 
water of door inademing en stapelt zich op in de schildklier, waar het schildklierkanker kan veroorzaken20.

Voor sommige andere belangrijke radioactieve isotopen is transmutatie in een reactor praktisch 
onmogelijk, zoals voor cesium21. Omdat alle isotopen van een chemisch element samen bestraald worden, is 
het mogelijk dat er meer problematische radioactieve isotopen worden bijgevormd dan er worden omgezet 
naar korterlevende isotopen.

PUREX leidt ook tot een groot aantal afvalcategorieën (naast verglaasd afval ook gecompacteerd en 
verschillende vormen van gecementeerd en gebitumeerd afval). Het resultaat is een vermenigvuldiging van 
de volumes kernafval (zowel hoog- middel- en laag-actief afval) en dus niet – zoals beweerd – een 
vermindering van het afval. Bovendien zijn zowat alle categorieën opwerkingsafval van inferieure kwaliteit 
in vergelijking met de oorspronkelijke bestraalde splijtstof, waardoor de radioactiviteit sneller in het milieu 
dreigt terecht te komen als het afval in de ondergrond gedumpt wordt. In de onderstaande figuur wordt een 
overzicht gegeven van de afvalstromen voor b.v. de Belgische bestraalde splijtstof die in La Hague werd 
opgewerkt22.

De bewering dat het volume van het kernafval gereduceerd wordt vindt vnl. zijn oorsprong in de V.S., naar 
aanleiding van het debat over de toekomst van de centrale opslapplaats voor hoog-actief afval van Yucca 
Mountain23. Er zijn tal van technische problemen en er is een groeiend politiek verzet van de staat Nevada, 
die de implementatie in het gedrang brengen. Binnen het kader van GNEP en Gen.IV wordt het daarom zo 
voorgesteld dat er 50 tot 100 keer minder afval in Yucca zou terecht komen24. Dit is niet correct. Voor hoog-
actief afval is niet het fysieke volume van het afval relevant, maar wel de hitte-afgifte van het afval. Binnen 
een bepaalde opslagruimte mag maar een bepaalde hoeveelheid warmte geproduceerd worden. Nu zal het 
afscheiden van plutonium, uranium en langlevende isotopen deze warmteproductie niet verlagen, precies 
omdat ze langlevend zijn produceren ze nauwelijks warmte. Dus voor het hoog-actief afval is het een 
neutrale operatie. Voor alle andere afvalcategorieën (middel- en laag-actief) is het volume wel degelijk 
relevant, en hier zien we een vermenigvuldiging van de volumes, omdat er secundair opwerkingsafval 
geproduceerd wordt.

Naast PUREX werden nog een aantal andere opwerkingsmethoden onderzocht, zonder veel succes. In de 
V.S. stelt men voor om over te schakelen op een aangepaste techniek, UREX+ genoemd, waarbij geen zuiver 
gescheiden plutonium zou geproduceerd worden, maar wel een mix van uranium, plutonium en andere 
actiniden zoals americium en neptunium. De voorstanders bestempelen dit als 'proliferatie-resistent', wat in 
de praktijk niet klopt. Doordat de hoog-radioactieve splijtingselementen verwijderd zijn, is het verder 
scheiden van plutonium uit deze mix een relatief eenvoudige chemische bewerking, die ook door een 
terroristische groep zou uitgevoerd kunnen worden25.

19 In mindere mate ook door bovengrondse kernproeven, alsook uit  beschadigde bestraalde splijtstof in de reactor of bij opslag. Bron: MICHEL R. 
e.a., Long-lived Radionuclides in the Environment: the Case of Iodine-129. Presented at the Eurosafe Forum, November 2002

20 http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/iodine.htm   
21 Door neutronencaptatie van de lichtere Cs-isotopen Cs-133 en Cs-134 wordt het langlevende Cs-135 gevormd. Door Cs in een 

reactor te bestralen kan uiteindelijk netto meer Cs-135 gevormd worden dan er omgezet wordt. Bron: J. MAGILL J. e.a., Impact  
limits of partitioning and transmutation scenarios on nuclear waste isolation times. Accepted for publication in Nuclear Energy 42 (2003)

22 Zie het Greenpeace-rapport: Assessment of reprocessing waste produced for the Belgian client Synatom at La Hague as a case 
study of Cogema's waste policy. 8 februari 2001. LINK??

23 OELRICH I. In: Nuclear Enegineering International. http://www.neimagazine.com/story.asp?storyCode=2038013 
24 DOE: http://www.gnep.energy.gov/pdfs/06-GA50506-01.pdf 
25 Het dosisdebiet van de straling van de transuranen die meegemengd worden is meer dan 1000 keer lager dan wat de IAEA ziet 

als de drempel van 'zelf-bescherming', nl. 1Sv/h op 1 meter afstand. Zie: KANG en VON HIPPEL (Princenton University) in: 
http://www.princeton.edu/~globsec/publications/pdf/13_3%20Kang%20vonhippel.pdf 
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Naast UREX+ wordt in de V.S. en Rusland onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van 'pyroprocessing'. 
Hierbij wordt de bestraalde splijtstof niet meer opgelost in een zuur, maar in vloeibaar zout (zie afbeelding 
hieronder). De Nuclear Energy Agency – dat P&T sterk promoot – stelt hierover: “The shortcoming is lower 
recovery yields than aqueous methods. The corrosion of materials induced by high temperature molten salts  
is severe, and should be solved in the future”26. Net als voor PUREX zijn het processen waarvoor erg 
complexe installaties nodig zijn die op hun beurt terug secundair kernafval produceren.

Belangrijkste problemen met 'partitioning and transmutation':
● Opwerking leidt tot 

○ vloeibare en gasvormige radioactieve lozingen;
○ het langlevende en hoog-radiotoxische jodium-129 wordt geloosd;
○ de productie van grote volumes kernafval;
○ kernafvalcategorieën van inferieure kwaliteit (o.a. gebitumeerd, gecementeerd opwerkingsafval);
○ de productie van secundair kernafval (als gevolg van de vele productie- en conversietechnieken);
○ proliferatierisico's door opwerking en risico's op zeer ernstige ongevallen;

● bij transmutatie: 
○ de radioactiviteit verdwijnt niet, het overgrote deel van de radioactieve isotopen wordt niet 

behandeld, enkel een select aantal isotopen die bovendien niet voor 100% worden omgezet in 
minder radiotoxische isotopen;

○ sommige chemische elementen zoals cesium kunnen praktisch niet behandeld worden in een 
reactor;

○ verschillende onderdelen van de transmutatie zijn erg hypothetisch.

26 http://www.nea.fr/html/pt/partitioning.htm   
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afvalproductie uit opwerking van Belgische splijtstof in La Hague

Lozingen, 
o.a. van 
I-129

Concept voor 'pyroprocessing' op basis van gesmoten zout. Bron: Argonne Nat. Lab.



Gen. IV in België: Het Studiecentrum voor Kernenergie en MYRRHA
Het nucleair onderzoek in ons land wordt grotendeels geconcentreerd binnen het Studiecentrum voor 
Kernenergie (SCK) te Mol. De 'prioritaire taken' van het SCK worden bepaald door het K.B. van 16 
oktober 1991 en omvatten de nucleaire veiligheid, radioprotectie, kernafvalbeheer en non-proliferatie27. Dit 
K.B. was een duidelijke trendbreuk met het verleden, want het SCK had een sterke traditie in onderzoek naar 
nieuwe en soms vrij exotische toepassingen van kernenergie, zoals plutoniumsplijtstoffen en 
kweekreactoren. Het SCK heeft het moeilijk gehad om zich te houden aan deze prioriteiten, vooral door het 
operationeel houden van de ondertussen 44-jaar oude onderzoeksreactor BR-2 die vooral geschikt is voor 
onderzoek naar nieuwe types splijtstof en de levensduurverlenging van kerncentrales28. De BR-2 alleen al 
vergde ook na 1991 jaarlijks honderden miljoenen BF overheidsgeld, een flinke hap uit het SCK budget, ten 
koste van de echte prioritaire taken. Het SCK heeft na 1991 een erg ruime interpretatie gehanteerd van haar 
prioritaire taken, zo werd onderzoek naar het verhogen van de opbrandgraad van splijtstoffen, MOX of 
levensduurverlenging van kerncentrales gedefinieerd als 'nucleaire veiligheid'.

Dit probleem zet zich voort met de onderzoeksprojecten voor de ontwikkeling van de kernreactoren van de 
4de generatie. Vooreerst moet een misverstand uit de weg geruimd worden. Deze reactoren bestaan enkel op 
papier, en het is erg onzeker of ze wel realiseerbaar zijn. Er zijn immers nog tal van technische problemen 
die overwonnen moeten worden. De ontwikkeling zou ook grote sommen onderzoeksgeld opeisen en de 
uiteindelijke kostprijs van zo'n reactor zou op het einde van de rit de bouw ervan kunnen verhinderen. 
Onderzoeksgelden voor de 4de generatie zijn daarom een onaanvaardbare verspilling en kunnen beter 
besteed worden aan hernieuwbare energievormen die vandaag al hun doeltreffendheid bewezen hebben.

Dit onderzoek voor de ontwikkeling van kerncentrales van de 4de generatie, en in het bijzonder van de 
snelleneutronenreactoren, is in strijd met de 'prioritaire taken' van het SCK. Dergelijke reactoren houden 
bijzondere risico's in, in het bijzonder op het vlak van nucleaire proliferatie29.

Myrrha: een plutoniumreactor
Binnen dit kader van de 4de generatie promoot het SCK de Myrrha-reactor30, die misleidend wordt 
voorgesteld als een onderzoeksinstrument om kernafval te 'transmuteren'31. In feite is het een snelle en 
krachtige plutoniumreactor van 50MW, die de oude BR-2 zou moeten vervangen. Het zou daarmee een van 
de krachtigste onderzoeksreactoren ter wereld worden. De bijzonder krachtige neutronenflux in deze reactor 
zou het specifiek geschikt maken om nieuwe splijtstoffen te ontwikkelen (o.a. plutoniumhoudende MOX-
splijtstof), het onderzoek naar grotere kweekreactoren te ondersteunen (3 van de 6 Gen IV concepten van het 
GIF) en de levensduurverlenging van kerncentrales te bestuderen. Maar dit alles valt duidelijk niet onder de 
prioritaire opdrachten van het SCK.  

Bovendien zijn er heel wat gevaren verbonden aan dit project. Zowel de aanmaak, het transport, het gebruik 
en de afvalverwerking van de plutoniumbrandstof (MOX vergelijkbaar met de splijtstof van de Superphénix 
kweekreactor met 20 à 30% Pu) voor deze reactor houden specifieke risico's in op het vlak van nucleaire 
proliferatie. 

27 Het Koninklijk Besluit van 16 oktober 1991 bepaalde de 'prioritaire opdrachten' van het SCK:
• De veiligheid van kernreactoren en kernsplijtstof
• de radioprotectie
• de veilige conditionering van radioactieve afval en van hun opslag
• non-proliferatie

28 De BR-2 is een zgn. 'Materials Testing Reactor' (MTR). Voor de aanmaak van isotopen zijn ofwel veel kleinere reactoren 
geschikt (meer dan 100 keer kleiner), maar ook deeltjesversnellers kunnen gebruikt worden.

29 Snelleneutronenreactoren zijn in staat om plutonium van wapenkwaliteit te produceren. Een bijzonder type is de kweekreactor 
die in staat is meer plutonium te produceren (door uranium-238 om te zetten in plutonium-239) dan hij verbruikt. De Franse 
Phenix-reactor kweekreactor werd gebruikt voor de productie van plutonium voor de Franse kernwapens. Deze reactoren 
gebruiken meestal ook plutonium als reactorsplijtstof. Ook dit plutonium kan voor kernwapens gebruikt worden.

30 Het Myrrha-project is een zgn. 'Accelerated Driven System', een kernreactor die enerzijds bestaat uit een snelle-neutronen reactor 
met plutonium-splijtstof (vergelijkbaar met een snelle kweekreactor) en anderzijds een deeltjesversneller die de subkritische 
reactor in kritische toestand kan brengen. Het wordt door het SCK gepromoot als een vervanging van de oude BR2 reactor. Voor 
meer informatie: http://www.sckcen.be/myrrha/ 

31 Een theoretisch concept, waarbij kernafval eerst wordt opgewerkt en langlevende isotopen worden gescheiden, waarna ze in een 
speciale reactor worden bestraald om ze zo om te vormen tot korterlevende isotopen. De haalbaarheid hiervan is niet aangetoond.
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Een dergelijke snelle neutronenreactor kan ook misbruikt worden 
voor de productie van 'super-grade' plutonium, dat van betere 
kwaliteit is dan het 'weapons-grade' plutonium in de Amerikaanse en 
Russische kernwapens. Hoewel ook plutonium van een lagere 
kwaliteit ('reactor-grade') geschikt is om een kernwapen te maken, is 
super-grade plutonium in het bijzonder geschikt voor gesofistikeerde 
of geminiaturiseerde kernwapens.

Door dergelijke reactor te bouwen geeft België het slechte voorbeeld 
aan de rest van de wereld. 

Verhofstadt en Kalkar, US-MOX, Moskou, Myrrha,...
De steun die Premier Verhofstadt betuigde aan de technologie van de 
4de generatie als 'groene kernenergie', doet sterk terugdenken aan 
1988, toen hij als minister van Wetenschapsbeleid de strategische 
vergissing maakte om de financiële steun voor windenergie te 
stoppen en in plaats daarvan de Kalkar kweekreactor te financieren. 
Hierdoor verloor België haar positie als wereldleider op het vlak van 
windenergie en verspilde ons land aan Kalkar een slordige 600 
miljoen € 32.

De liefde voor de plutoniumindustrie was daarmee niet over: in 2002 
sprong de premier in de bres om Amerikaans wapenplutonium naar België te halen om er in 
Belgonucléaire te Dessel MOX van te maken. Wat de premier toen een project voor ontwapening noemde 
was in werkelijkheid een belangrijke stap van de Bush-administratie voor de ontwikkeling van een eigen 
plutoniumindustrie (MOX, opwerking), die uiteindelijk zou leiden in 2005-2006 tot GNEI en GNEP (zie 
hierboven). Het ging dus niet om het wegwerken van plutonium – zoals de premier verkeerdelijk stelde – 
maar wel om er nog veel meer bij te produceren. Het plan werd uiteindelijk begraven binnen de regering na 
acties van Greenpeace. Tijdens onze contacten met het kabinet van de premier hadden we intussen duidelijk 
begrepen dat men binnen het kabinet niet op de hoogte was van de ranzige kantjes aan dit dossier. De 
beslissing om dit contract niet goed te keuren is uiteindelijk erg belangrijk gebleken, want het was het laatste 
contract dat Belgonucléaire nog op het oog had. Begin 2007 ging de MOX-productie van Belgonucléaire 
definitief dicht en werd een belangrijk hoofdstuk in de Belgische nucleaire geschiedenis afgesloten.

Opmerkelijk is dat kort voordat de onderhandelingen met de Washington over het Amerikaans plutonium 
aanvingen, de Belgische regering zich in 1999-2000 wilde engageren tot een nucleaire samenwerking met 
Moskou voor een gelijkaardig project. Ook dit werd geblokkeerd.

De plutonium-lobby in België weet echter van geen ophouden. Met de sluiting van Belgonucléaire is een 
zware slag toegebracht, maar het Myrrha-project biedt een mogelijkheid om eens zo sterk terug te komen. In 
Mol-Dessel heeft men de voorbije 50 jaar met zowat alles kunnen experimenteren wat met plutonium te 
maken heeft, gaande van Amerikaans wapenplutonium in de beginjaren van het SCK, over opwerking 
(Eurochemic), MOX-productie, MOX-bestraling in de BR2, MOX-assemblage in FBFC etc. Maar de 
ultieme 'natte droom' is natuurlijk een echte snelle plutoniumreactor, vergelijkbaar met een kweekreactor. 
Opnieuw krijgt dit project de steun van premier Verhofstadt die dit 'groene kernenergie' noemt. 

Deze voorliefde voor het meest gevaarlijke onderdeel van de nucleaire industrie is verbazend. Het lijkt wel 
of de regering in dit land systematisch eenzijdig wordt geïnformeerd door een erg kleine groep van nucleaire 
lobbyisten. 

32  Nota van de Ministerraad van 22 november 1996. De Kalkarreactor werd uiteindelijk nooit opgestart is doet nu dienst als 
pretpark.
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Taken voor het SCK
Het SCK moet zich concentreren op zijn prioritaire opdrachten, anders worden fondsen afgeleid van 
noodzakelijk onderzoek om de reeds bestaande nucleaire problemen beheersbaar te maken. Met andere 
woorden: we hebben reeds meer dan voldoende nucleaire problemen, we moeten er geen bij maken.

Wat nucleair onderzoek betreft vraagt Greenpeace:

 een striktere interpretatie van de prioritaire opdrachten van het SCK;
 een grotere financiële bijdrage van de privé-sector (Electrabel) in dit onderzoek;
 de volledige stopzetting van het onderzoek naar de 4de generatie reactoren, incl. het Myrrha-project;
 de volledige stopzetting van het onderzoek naar de gesloten brandstofcyclus, de opwerking en het 

gebruik van plutonium en MOX33 splijtstoffen;
 de sluiting van de BR-2;
 Om het debat over de 'prioritaire taken' van het SCK te onderbouwen zou het SCK in de eerste plaats 

een volledige transparantie moeten verlenen over de financiering van haar onderzoeksprojecten.

14 mei 2007

Voor meer informatie:
Greenpeace Belgium, Jan Vande Putte
email: jputte@be.greenpeace.org 

33 MOX: Mixed Oxide, kernreactorsplijtstof bestaande uit een mengsel van uranium- en plutoniumoxide.
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Bijlage : Een overzicht van de 6 reactorconcepten van het GIF

Dit hoofdstuk is een samenvatting van hoofdstuk B.2. Van het 'Nuclear Hazards Report' van Greenpeace 
International34.

Voor de verdere ontwikkeling van de 6 geselecteerde Gen IV-concepten werd in 2002 een Roadmap35 
opgesteld, met een timing en een identificatie van technologische problemen. Het Amerikaanse Department 
of Energy (DOE) stelde dat de R&D van Gen IV bijzonder duur zijn en dat geen enkel land over de 
faciliteiten en expertise beschikt om dit alleen te kunnen dragen. Vandaar de noodzaak van internationale 
samenwerking: het Generation IV International Forum (GIF).

GFR – Gas-Cooled Fast Reactor System

Het GFR-concept is een helium-gekoelde snelle neutronenreactor met een gesloten splijtstofcyclus. Het is 
bedoeld voor elektriciteitsproductie en de transmutatie van 
actiniden.

Een referentie-reactor (288MWe) is een gasturbinereactor die 
werkt op een hoge temperatuur van 850°C. Het omvat een 
geïntegreerde opwerkingsinstallatie en splijtstoffabricage op de 
reactorsite, maar er is nog geen enkele duidelijkheid over de 
haalbaarheid van die technologie.

In de GIF-Roadmap gaat men ervan uit dat de GFR gebruik zal 
maken van de ontwikkeling van de HTGR technologie (zie 
verder), alsook van de ontwikkeling van de VHTR (zie verder).

Ondanks de grote technologische hiaten wordt de GFR door de 
GIF bovenaan de lijst gezet wat betreft duurzaamheid, vanwege 
de gesloten splijtstofcyclus en de transmutatie van actiniden. 
Volgens de GIF zou het ook goed scoren op het vlak van 
veiligheid, kosten en de proliferatie-resistentie.

In werkelijkheid zou elk land met een dergelijke installatie over een instrument beschikken waarmee per jaar 
honderden kernwapens van de allerbeste kwaliteit kunnen gemaakt worden. Er is geen controlesysteem 
denkbaar dat een land kan weerhouden om het plutonium te ontvreemden en op enkele dagen een aantal 
kernwapens te produceren, ruim voldoende om (militaire) tegenmaatregelen te ontraden. Een dergelijke 
reactor is m.a.w. een proliferatie-nachtmerrie.

Verschillende leden van het GIF hebben een bijzondere interesse in de stapsgewijze ontwikkeling van gas-
gekoelde reactoren. In een eerste stap zou de modulaire HTGR ontwikkeld worden, daarna de VHTR en 
tenslotte de GFR. De VHTR en de GFR worden in Europa en de V.S. als een prioriteit gezien.

LFR – Lead-Cooled Fast Reactor System:
De LFR is een concept voor een snelle neutronenreactor die gekoeld 
wordt door een vloeibaar metaal (lood ofwel lood/bismut). De LFR 
heeft een gesloten splijtstofcyclus, ofwel binnen de centrale ofwel 
regionaal. Men overweegt zowel kleine systemen ('batterijen' van 50 
à 100MWe), 'modulaire' systemen van 300 à 400MWe als zeer grote 
reactoren van 1200MWe. De 'batterij' zou een eenheid zijn die in een 
fabriek volledig geassembleerd wordt en dan 10 tot 30 jaar 
operationeel zou kunnen blijven. Het zou ontwikkeld worden voor 
ontwikkelingslanden of afgelegen gebieden. 

De enige ervaring met dit soort technologie beperkt zich tot Russiche 

34 Greenpeace International, Nuclear Reactor Hazards, April 2005. 
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/nuclearreactorhazards 

35 http://gif.inel.gov/roadmap/pdfs/gen_iv_roadmap.pdf   
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kernduikboten van de Alpha klasse, die uit de vaart werden genomen in 1995, alsook tot de Advanced 
Liquid-Metal fast breeder Reactor (ALMR), een ontwerp waarvan de ontwikkeling in een vroeg stadium 
werd gestopt door de Amerikaanse nucleaire regulator NRC. De meeste ervaring concentreert zich hoe dan 
ook in Rusland. De LFR vertoont gelijkenissen met de Russische BREST-reactor, een snelle kweekreactor 
die Rusland bouwt in Beloyarsk.

De GIF beweert dat de LFR goed zou scoren op het vlak van duurzaamheid, vanwege de gesloten 
splijtstofcyclus, en van zijn proliferatie-weerstand, vanwege de lange levensduur van de reactorsplijtstof in 
de kern. 

In werkelijkheid geldt net als voor de GFR dat de gesloten splijtstofcyclus een ernstig proliferatierisico 
inhoudt. Verder vormt de miniaturisatie van kernreactoren in 'batterij-system', die overal ter wereld in 
afgelegen gebieden kunnen ingezet worden, een nieuwe dimensie van nucleiare risico's (o.a. de risico's voor 
terroristisch aanslagen).

MSR – Molten Salt Reactor System:

Het MSR-concept is gebaseerd op een thermisch neutronen spectrum (gemodereerde neutronen, 
vergelijkbaar met een een lichtwaterreactor) en een gesloten 
splijtstofcyclus. De uraniumsplijtstof wordt opgelost in de 
koelvloeistof op basis van gesmoten zout, die door de grafietkern 
circuleert. De hitte wordt daardoor rechtstreeks in het gesmolten 
zout geproduceerd en wordt overgedragen op een secundair 
koelcircuit. Het is bedoeld voor elektriciteitsproductie. De 
referentie-reactor zou zo'n 1000MWe groot zijn (qua grootte 
vergelijkbaar met Doel 4 of Tihange 3).

Omdat de splijtstof vloeibaar is, zou het systematisch gereinigd 
worden van splijtingselementen die door de reacties gevormd 
worden, en dit zonder dat de reactor stilgelegd moet worden. Er 
zouden dus ook geen splijtstofelementen moeten gemaakt worden. 
Een specifiek probleem is dat het gesmoten zout erg corrosief is.

In de jaren zestig ontwikkelden de V.S. een kweekreactor op basis 
van gesmolten zout, en dit als backup voor de conventionele 
kweekreactor met vloeibaar metaal als koelvloeistof. De kleine prototype Molten Salt  Reactor Experiment 
(MSRE) werkte slechts vier jaar. De daaropvolgende Molten Salt Breeder Reactor (MSBR) werd ontworpen 
maar nooit gebouwd. De kennis van deze technologie is daarmee beperkt tot deze ervaring uit de jaren zestig 
en zeventig.

Volgens de GIF scoort de MSR zeer goed op het vlak van duurzaamheid, vanwege de gesloten 
splijtstofcyclus. De kostprijs wordt hoog geschat waardoor de interesse van de GIF-leden laag is. De hoge 
kostprijs en lange ontwikkelingsfase van de MSR zouden ertoe kunnen leiden dat het concept geschrapt 
wordt.

SCWR – Supercritical-Water-Cooled Reactor System:

De SCWRs is een concept voor een watergekoelde reactor onder zeer hoge druk van 1700MWe die gebruik 
maakt van uraniumsplijtstof. Er worden twee versies overwogen: met snelle-neutronen en met thermische 
neutronen, de grootste aandacht gaat naar de thermische versie.

Volgens de GIF zou door een vereenvoudigd ontwerp zowel de efficiëntie kunnen opgedreven worden (van 
33% in een klassieke lichtwaterreactor vandaag tot 44%) alsook de kostprijs van de reactor kunnen beperkt 
worden.

Er zijn nog belangrijke technologische hiaten, zoals de corrosieweerstand van materialen en de veiligheid 
van de reactor. Bijna alle GIF-leden hebben veel interesse in te ontwikkeling van de SCWR.
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SFR – Sodium-Cooled Fast Reactor System:

De natriumgekoelde SFR is een concept voor een snelle 
neutronenreactor met gesloten splijtstofcyclus, die het dichtst staat 
bij de klassieke kweekreactor. Er worden twee opties overwogen: 
een middelgrote reactor (150 à 500MWe) met splijtstof in een 
metaallegering en een lokale opwerkingsinstallatie, en een grote 
versie (500 à 1500MWe) met MOX (mixed oxide) splijtstof en een 
gecentraliseerde opwerkingsfabriek (vergelijkbaar met La Hague).

Volgens de GIF gebruikt de SFR technologie die al het verst 
ontwikkeld is van alle 6 reactorconcepten. De bestaande know-how 
is echter voornamelijk gebaseerd op kweekreactoren die reeds 
gesloten zijn vanwege verschillende problemen (veiligheid, 
kostprijs). De ontploffing van het secundaire koelcircuit van de 
Monju reactor in december 1995, waarbij 700kg chemisch reactief 
natrium lekte, toonde de inherente risico's van de natriumgekoelde 
reactoren aan. Gezien de ondertussen goed gekende problemen met 
deze technologie, is het moeilijk te begrijpen dat de SFR toch geselecteerd werd door het GIF.

VHTR – Very-High-Temperature Reactor System:

De VHTR is een reactorconcept van ca. 600MWth, is grafiet-gemodereerd en helium-gekoeld. Het wordt 
door de GIF beschouwd als de meest efficiënte reactor om waterstof 
te produceren, maar het zou ook voor elektriciteitsproductie kunnen 
ingezet worden. De turbines zouden dan aangedreven worden door 
heliumgas. DeVHTR vereist nog belangrijke vooruitgang op het vlak 
van het gebruik van heliumgas in turbines, splijtstofontwikkeling en 
ontwikkeling van materialen die kunnen weerstaan aan zeer hoge 
temperaturen (meer dan 1000°C).

De VHTR wordt beschouwd als een evolutionaire stap in de 
ontwikkeling van de hoge-temperatuur gas-gekoelde reactoren 
(HTGR). De technologie is gebaseerd op een aantal gesloten 
testinstallaties, die allemaal een kort leven kenden en weinig 
succesvol waren, zoals de Dragon reactor in het V.K.en de AVR en 
THTR in Duitsland.

Men hoopt gebruik te kunnen maken van de ervaring met de Japanse 
HTTR en de Chinese HTR-10, die beide in een testfase zijn, alsook 
van de GT-MHR en de PBMR (pebble bed reactor) die in een planningsfase zijn.

Terwijl er nog grote (financiële) inspanningen vereist zijn om een reactor te ontwikkelen voor 
waterstofproductie, met een onzekere uitkomst, bestaan er vandaag al goedkope hernieuwbare 
productietechnieken om dit te doen op een betrouwbare manier. Voor windenergie is waterstofproductie 
bovendien een manier om fluctuaties in de productie op te vangen. Waterstof is stockeerbaar en de productie 
ervan vergt geen continue energie.

Andere concepten die beschouwd worden als Gen IV

Naast deze 6 door het GIF geselecteerde reactorconcepten maken de promotoren van de volgende concepten 
ook aanspraak op het etiket 'Gen IV':

● International Reactor Innovative and Secure (IRIS): geleid door Westinghouse

● Gas Turbine Modular Helium Reactor (GT-MHR): ontwikkeld door General Atomics (V.S.) in 
samenwerking met het Russische Rosatom en het Japanse Fuji.

[einde]
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