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Spoeddebat verkoop NUON/Essent, 11 maart 2009.

Nederland is tegen de privatisering van ons gas en licht. Gisteren bleek uit onderzoek
van de gemeente Amsterdam dat slechts 15% van de Amsterdammers voor verkoop is.
64% vindt dat NUON een overheidstaak uitvoert. De mening van het volk interesseert 
de meeste gedeputeerden en wethouders geen moer. Zij gaan liever voor de 
prestigeprojecten. Volksvertegenwoordigers in gemeenteraden en staten beginnen 
echter zenuwachtig te worden. Kiezers houden er namelijk niet van als ze niet serieus 
genomen worden.Maar vanmorgen besloten B&W van Alkmaar om niet aan de 
privatisering van NUON mee te werken.Complimenten: de victorie begint niet alleen 
met het voetballen in Alkmaar!

De directies van NUON en Essent weigeren ondertussen om nog langer deel te nemen 
aan openbare debatten waar ook tegenstanders van privatisering het woord voeren en 
boze klanten in de zaal zitten. Een staaltje lafheid van de ergste soort. Is de minister het 
met mij eens dat het onacceptabel is dat als directies zich drukken in het publieke debat?

Twee uur voor het begin van dit debat kreeg ik antwoord van de staatssecretaris van 
financiën op mijn vragen over de fiscale gevolgen van een financiering van de 
overname met geleend geld. Volgens insiders zou dat honderden miljoenen aan 
vennootschapsbelasting kunnen schelen ten opzichte van de huidige situatie. De 
staatssecretaris geeft op de hamvraagvraag geen antwoord, met beroep op de privacy.
De SP-fractie vindt dit onacceptabel, wij willen binnen een week alsnog die rekensom 
zien. Per saldo kan dit immers betekenen dat de twee overnames de Nederlandse 
overheid en daarmee de belastingbetaler geen geld oplevert maar handenvol geld kost!

Daarmee kom ik op de verkoop aan twee ongesplitste bedrijven. Bij RWE en Vattenfall
zijn de netwerken niet afgesplitst, zoals in Nederland verplicht is. Dat zijn ze ook 
helemaal niet van plan. Hooguit zullen ze hun hoogspanningsnetten in een aparte 
dochter-BV stoppen, als dat van Brussel moet. Dat staat haaks op de motie Hessels, die 
kamerbreed gesteund is. Daarom is de bepaling in de verkoopcontracten dat de kopers 
zullen voldoen aan de Europese regelgeving een lege huls. Agnes Kant heeft op 14 
januari een motie ingediend, waarin wordt uitgesproken dat de minister een eventueel 
verkoopbesluit moet vernietigen als de kopende partij niet volledig gesplitst is. Zij heeft 
de motie aangehouden om de minister de gelegenheid te geven in overleg te treden met 
de Europese Commissaris en de aandeelhouders van Essent en NUON. Blijkens de brief
van 6 maart is daar niets nieuws uitgekomen. Daarom nogmaals de vraag: is de minister 
alsnog bereid om haar bevoegdheid te gebruiken als RWE en Vattenfall niet gesplitst 
worden vóór de koop? 

Dan tenslotte de privatisering als zodanig. Geen enkel land haalt het maar in zijn hoofd 
zijn energiebedrijven te verpatsen. Frankrijk niet, Italië niet, Rusland niet, Zweden niet. 
Maar Nederland wel… Hamburg en Stockholm beslist straks over de betaalbaarheid, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid van ons gas en licht. Met dank aan de 
marktfundamentalisten van VVD, CDA en D66.

En waar staat de PvdA eigenlijk? De heer Samsom pleit voor minderheidsprivatisering,
terwijl bij zijn regionale en lokale bestuurders het grote gegraai al begonnen is. Noord-
Holland heeft gepleit voor het behoud van een strategisch aandeel in Nuon. Minister: 
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kom tegemoet aan deze breed gedeelde zorg, door deze variant op zijn minst nader te 
onderzoeken.

Energiebedrijven privatiseren? Ze zijn nuts.


