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Voorzitter: Van Toorenburg 
(…) 
 

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016 

Aan de orde is het VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016 (AO d.d. 17/01). 

(…) 
 
De voorzitter: 
(…) 
Dan geef ik het woord aan de heer Ronnes, die spreekt namens het CDA. 

De heer Ronnes (CDA): 
Voorzitter, dank. In het algemeen overleg hebben wij stilgestaan bij URENCO en de oproep 
van het CDA aan de regering om de borging van de publieke belangen van deze 
staatsdeelneming snel ter hand te nemen. Nu is het zo dat na het algemeen overleg berichten 
in de media verschenen over mogelijke Japanse interesse voor de aandelen URENCO. Ik 
citeer: er zou ook Amerikaanse interesse zijn, met name om Rusland en China daarmee een 
hak te zetten. Deze berichten zijn ontkend door URENCO, in de zin dat zij aangeven niet in 
gesprek te zijn met de Japanners. Het bericht over mogelijke interesse van andere landen 
wordt echter niet ontkend. Deze berichten leiden tot zorgen bij de CDA-fractie. Niet zozeer 
omdat we denken dat deze minister aandelen aan Japan of aan een ander land wil verkopen, 
maar wel omdat we dat niet weten van andere aandeelhouders. Met de Energiewende hebben 
Duitse energiebedrijven veel minder belang bij een aandeel in een uraniumverrijker en het 
Verenigd Koninkrijk heeft al eerder aangegeven dat het van zijn aandeel af wil. Daarom een 
motie. 

De Kamer, 
gehoord de beraadslaging, 
constaterende dat er redenen zijn om aan te nemen dat de medeaandeelhouders van URENCO 
op korte of lange termijn van hun belang af willen; 
overwegende dat vanuit strategisch en veiligheidsbelang voorkomen moet worden dat delen 
van URENCO in handen komen van andere landen of bedrijven; 
overwegende dat pogingen om de publieke belangen van URENCO te borgen in samenspraak 
met de mede-eigenaren tot nu toe moeizaam verlopen; 
verzoekt de regering nu onder geen enkele voorwaarde mee te werken aan verkoop van de 
eigen aandelen in URENCO; 
en verzoekt tevens de regering ook de medeaandeelhouders hiertoe op te roepen, en zo te 
voorkomen dat aandelen van URENCO in bezit komen van andere landen of bedrijven; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 



De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Ronnes, Bruins en Leijten. Naar mij blijkt, wordt de 
indiening ervan voldoende ondersteund. 
Zij krijgt nr. 278 (28165). 
(….) 
 
De heer Van der Linde (VVD): 
(…) 
Verder hoor ik mijn collega Ronnes spreken over URENCO. Dan spreken we niet bepaald 
over de staatskoekenbakkerij. Ik vind het een beetje lastig om in de plooien van een VAO 
over staatsdeelnemingen te gaan spreken over zoiets belangrijks als de veiligheid van 
uraniumverrijking. Ik vind het lastig om daar nu iets van te vinden. Ik voel er veel meer voor 
om daar een keer een apart debat over te hebben. Dat zou dan bij voorkeur in de commissie 
EZ gevoerd moeten worden. 
Dank u wel. 
 
(…) 
 
De heer Ronnes (CDA): 
Ik heb nog een vraag naar aanleiding van de opmerking over de motie die wij ingediend 
hebben over URENCO. Die motie is niet bedoeld om een definitief besluit te nemen. Die 
zorgt er alleen voor dat geborgd is dat wij de discussie die u wenst, nog ooit kunnen voeren. 
Als u die motie nog eens vanuit dat gezichtsveld zou willen lezen, dan ziet u misschien dat 
wij dichter bij elkaar zitten dan u deed voorkomen. 
 
(…) 
Minister Hoekstra (Financien): 
(…) 
Voorzitter. Dan ben ik bij de motie van de heer Ronnes op stuk nr. 278. Dat is ook een 
onderwerp om even op te puzzelen, hoe belangrijk URENCO natuurlijk ook is. De 
ontsnappingsclausule van deze motie zit een beetje in het woordje "nu", want de woorden 
"onder geen enkele voorwaarde" wekken de suggestie van "voor nu en alle eeuwigheid". Dat 
is een periode die ik lastig kan overzien. Ik ben het volledig eens met het standpunt dat de 
technologie van URENCO en de kennis daarover niet in handen van de verkeerde personen 
mogen komen. Dat wil ik benadrukken. Juist om die belangen te borgen, is de Staat 
aandeelhouder van URENCO. De heer Ronnes en anderen zijn zich bewust van de 
ingewikkelde situatie die zich voordoet. We hebben het zogenaamde Verdrag van Almelo. 
Maar hoewel wij best wat zouden willen, doet zich in de buitenlanden die 
medeondertekenaars van dat verdrag zijn, de situatie voor dat men niet precies verder kan, 
moet of wil. Overigens onderschrijven de Britse en de Duitse overheid wel volledig het net 
door mij gemaakte punt dat we URENCO niet in verkeerde handen moeten laten komen. Met 
die kanttekeningen, met de opmerking dat de verkoop van het Nederlandse aandeel op geen 
enkele manier aan de orde is en het borgen van publieke belangen prioriteit heeft én met het 
gegeven dat er met het woordje "nu" een ontsnappingsclausule is, laat ik het oordeel over 
deze motie aan de Kamer. 
(…) 
 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2017-
2018&nr=46&version=2 
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