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Constaterende dat:
- Nederland voor een derde deel eigenaar is van Urenco in Almelo, waar uranium wordt verrijkt voor verdere ver-

werking;
- Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ieder voor een derde deel mede-eigenaar zijn;
- Minister Dijsselbloem van Financiën blijft volhouden dat het geen zin heeft een minderheidsaandeel in bezit te

hebben als de andere landen verkopen;
- Begin oktober potentiële kopers zijn gevraagd voor eind 2014 een indicatie voor een prijs te noemen;
- Minister Dijsselbloem al in mei vorig jaar in een brief bekend heeft gemaakt dat de regering zijn deel van Urenco

wil verkopen en dit recent, tijdens een conferentie in Berlijn, heeft herhaald;
- Naar aanleiding van die uitspraak in Berlijn het Duitse parlement een groot aantal (29) vragen heeft gesteld over

de mogelijke privatisering van Urenco;
- Het Duitse deel in handen is van energiebedrijven EON en RWE en EON begin december heeft aangekondigd al

haar kernenergieactiviteiten te willen afstoten;
- Het provinciaal bestuur van Overijssel door Provinciale Staten is gevraagd met het kabinet te overleggen om af

te zien van verkoop omdat gevreesd wordt dat het Russische bedrijf Rosatom eigenaar wordt;
- Provinciale Staten van Overijssel ook willen weten hoe het schoonmaken van het terrein wordt geregeld, in het

geval de private eigenaar failliet gaat;
- Gebleken is dat het Urenco-terrein wordt gebruikt als opslag voor uranium voor handelaren.

Overwegende dat:
- Het opwerken van uranium een productieproces is waarvoor de hoogste norm van beveiliging moet gelden;
- Het om die reden van belang is dat dit productieproces door de overheid wordt bewaakt, omdat voor private

partijen vaak overwegingen van winst en verlies zwaarder wegen dan die van veiligheid;
- In het kader van de marktwerking de overheid in het verleden wel meer Nederlandse instellingen heeft geprivati-

seerd of verzelfstandigd waarvan we later spijt kregen (woningbouwverenigingen, NS).

Roept de Tweede Kamer fractie op er bij de minister van Financiën op aan te dringen het Nederlandse deel van
Urenco niet te verkopen en te overwegen het Duitse deel van Urenco over te nemen als dat zou worden afgestoten,

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: Verrijkt of opgewerkt uranium is nog steeds zeer aantrekkelijk voor criminele organisaties, want er zijn altijd partijen
of landen die veel geld voor verrijkt uranium over hebben (bijvoorbeeld voor de productie van kernwapens) en bereid zijn het
illegaal te kopen. Om die reden zouden dergelijke productiebedrijven niet in private handen mogen komen.

PREADVIES: AFWIJZEN
Verkoop van de aandelen kan alleen op voorwaarde dat de nationale veiligheid gewaarborgd is. Die harde voor-
waarde ligt er al. Feit is ook dat de andere twee aandeelhouders, Duitsland en Groot-Brittannië, hebben aangege-
ven hoe dan ook te willen verkopen. Aan een minderheidsaandeel in dit bedrijf heeft Nederland niet zoveel en we
hebben geen miljarden liggen om het Duitse aandeel over te kopen zoals de motie beoogt. Vandaar dat verkoop
toch de beste optie is.
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