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STUDIE  STUDIE  STUDIE  STUDIE      
 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

ontving van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling (hierna : de 

Staatssecretaris) een brief, gedateerd op 27 april 2000, waarin hij meedeelde dat de federale 

Regering een aantal beslissingen had genomen die de uitvoering beogen van de federale 

politiek inzake de elektriciteitssector. 

 

Deze beslissingen van de Ministerraad van 5 april 2000 betreffende de liberalisering van de 

elektriciteitssector bevatten tevens een hoofdstuk dat aan de nucleaire sector gewijd is. 

 

In uitvoering van het punt 9.2 van dit hoofdstuk verzocht de Staatssecretaris de CREG om : 

- een inventaris op te maken van alle bestaande provisies bij de 

elektriciteitsproducenten, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte 

Splijtstoffen (hierna : NIRAS) en het Studiecentrum voor Kernenergie (hierna : SCK), 

en te beschrijven waarin die middelen geïnvesteerd zijn;  

- een evaluatie te maken van het bedrag van de provisies en hun beschikbaarheid in 

het kader van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt (ontmanteling en beheer van 

de gebruikte brandstof, afval inbegrepen); 

- oplossingen voor te stellen voor het aanleggen, het beheer en het gebruik van deze 

provisies in de toekomst. 

Nadat de CREG enig opzoekingwerk had verricht betreffende deze opdracht kwam zij tot de 

vaststelling dat het opstellen van een inventaris van deze provisies en de beoordeling van 

hun bestaan en toereikendheid tot de bevoegdheid van het NIRAS behoort.  Overeenkomstig 

artikel 9, § 1, van de programmawet van 12 december 1997 houdende diverse bepalingen 

dient het NIRAS immers een inventaris op te stellen van alle nucleaire installaties en sites 

die radioactieve stoffen bevatten die om de vijf jaar moet bijgewerkt worden. Deze opdracht 

omvat onder andere de raming van de kost van hun ontmanteling en sanering en een 

evaluatie van het bestaan en de toereikendheid van provisies voor de financiering van deze 

operaties, toekomstig of lopend. Het NIRAS heeft recentelijk een nieuwe evaluatie opgestart. 

 

Het bovenstaande impliceert echter niet dat deze instelling ook een evaluatie dient te maken 

van de kwaliteit van de aangelegde fondsen ter dekking van de provisies en dat zij hun 

beschikbaarheid of methodiek van beleggen dient te beoordelen.  
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De CREG bracht de Staatssecretaris hiervan op de hoogte bij brief, gedateerd op 27 

november 2000, en bood aan om een studie uit te voeren betreffende dit laatste aspect, met 

name het liquiditeitsaspect van deze fondsen, en een voorstel uit te werken voor het beheer 

en gebruik van deze fondsen en het toezicht erop. 

 

Op 6 december 2000 ontving de CREG een nieuwe brief van de Staatssecretaris, gedateerd 

op dezelfde datum, waarin hij schreef dat het inderdaad niet de bedoeling was dat de CREG 

het werk van het NIRAS zou overdoen maar dat de klemtoon elders lag. Hij verzocht de 

CREG om : 

- een evaluatie te maken van de beschikbaarheid van de aangelegde fondsen, in het 

bijzonder in het kader van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt; 

- oplossingen voor te stellen voor het aanleggen, het beheer en het gebruik van deze 

provisies in de toekomst. 

 

Op zijn vergadering van 14 december 2000 besliste het Directiecomité van de CREG gevolg 

te geven aan het verzoek van de Staatssecretaris en een studie uit te voeren over ‘de 

provisies en fondsen in de nucleaire sector’. 

 

Overeenkomstig artikel  23, § 2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van elektriciteitsmarkt (hierna : de elektriciteitswet) kan de CREG immers op 

verzoek van de Minister onderzoeken en studies uitvoeren in verband met de 

elektriciteitsmarkt. 

  

Op zijn vergadering van 22 maart 2001 heeft het Directiecomité van de CREG de hierna 

volgende studie goedgekeurd. 

 

Deze studie omvat vier delen. Het eerste deel bevat een aantal algemene opmerkingen. In 

een tweede deel worden de provisies en fondsen besproken vanuit de Belgische context, 

terwijl het derde deel de internationale context toelicht.  In het vierde deel tenslotte wordt het 

actuele beheer van de fondsen voor nucleaire passiva geëvalueerd en worden er enkele 

voorstellen gedaan voor het beheer ervan in de toekomst.   
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DEEL I.  ALGEMENE OPMERKINGENDEEL I.  ALGEMENE OPMERKINGENDEEL I.  ALGEMENE OPMERKINGENDEEL I.  ALGEMENE OPMERKINGEN    
 
 
1.  Op 9 oktober 1985 werd een overeenkomst afgesloten tussen de Belgische Staat en de 

elektriciteitsproducenten met het oog op het bepalen van de regels voor de aanleg van de 

provisies die noodzakelijk zijn om de toekomstige kosten te dekken van de ontmanteling van 

de kerncentrales en van de ontsmetting van de vestigingsplaatsen.  Sinds deze datum 

vormen de elektriciteitsproducenten in uitvoering van deze conventie provisies met het oog 

op het aanleggen van de nodige fondsen om de toekomstige ontmantelingkosten van de 

kerncentrales te dekken. 

 

De conventie voorziet dat de dotatiemodaliteiten voor deze provisies, evenals de dekking 

van de overeenstemmende lasten, aan het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas 

(hierna : CCEG) zullen voorgelegd worden en dat deze laatste om de vijf jaar opnieuw zal 

onderzoeken of de concrete doelstelling realistisch blijft en of de methode voor de aanleg 

van provisies al dan niet moet aangepast worden1. 

 

Op het ogenblik van het afsluiten van deze conventie werd er van uitgegaan dat de 

toekomstige kasstromen voldoende zouden zijn om de bovenvermelde operaties te 

financieren en was er geen bewaar tegen het herinvesteren van de fondsen voor de 

ontmantelingprovisies binnen de onderneming. Bij eventuele problemen konden de andere 

activa eveneens als waarborg dienen.   

 

 

2. Thans heerst er echter enige bezorgdheid betreffende de beschikbaarheid en de 

toereikendheid van de fondsen voor het beheer, de behandeling en de opvolging van het 

nucleair afval, de ontmanteling en de ontsmetting van de kerncentrales en het beheer van de 

bestraalde splijtstoffen in het kader van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.  Deze 

bezorgdheid kwam reeds tot uiting gedurende de parlementaire besprekingen van het 

wetsontwerp betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt2 en de evocatieprocedure 

in de Senaat.3 

 

                                                 
1 CCEG, aanbeveling  C.C.(e) 97/18, 29 januari 1997, betreffende provisies voor ontmanteling van de 
kerncentrales en ontsmetting van de vestigingsplaatsen.    
 
2 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/10. 
 
3 Parl. St., Senaat , 1998-1999, nr. 1-1308/4. 
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Door het mogelijk verbreken van de monopoliepositie van de Belgische elektriciteitsector kan 

deze immers onder druk komen te staan om de prijzen te verlagen waardoor er minder 

cashflow gegenereerd zal worden. Tevens is het niet denkbeeldig dat de Belgische 

producenten hun liquide middelen in buitenlandse activa, deelnemingen of installaties 

zouden beleggen, hetgeen liquiditeitsproblemen zou kunnen geven op het moment dat deze 

middelen voor het nucleair passief vereist zijn4. Tijdens de parlementaire besprekingen zijn 

er verschillende denkpistes naar voren gebracht waaronder het aanleggen van een 

gecentraliseerd fonds5 of het vragen van zakelijke waarborgen6 als onderpand voor de 

verplichtingen. 

 

Naast deze bekommernis omtrent de liquiditeit rees er ook bezorgdheid omtrent de toekomst 

van de elektriciteitsproducenten die geheel of gedeeltelijk door andere maatschappijen 

opgeslorpt zouden kunnen worden of zelfs failliet zouden kunnen gaan.  De kans bestaat dat 

deze nieuwe ondernemingen of overnemers van de productie-eenheden de nucleaire 

verplichtingen niet zullen honoreren indien de nucleaire centrales niet worden overgenomen 

bij een gedeeltelijke splitsing of overname.  Het resterend vermogen zou dan wel eens 

onvoldoende kunnen zijn7. 

 

In de gebonden markt waren de elektriciteitsproducenten verticaal geïntegreerde 

ondernemingen; de activiteiten van productie, transmissie en distributie van elektriciteit 

werden uitgeoefend naast de activiteiten van distributie van gas, warm water, TV en internet. 

Conform de huidige regelgeving zullen er bij de vrijmaking van de markt bepaalde activiteiten 

afgesplitst worden en in een onafhankelijke maatschappij ondergebracht te worden. Op 

federaal vlak komt er een onafhankelijke transmissiemaatschappij, terwijl er op regionaal 

vlak onafhankelijke distributiemaatschappijen komen. Bij deze opsplitsing streeft  de 

overheid ernaar dat de elektriciteitsproducenten geen meerderheidsbelang in de afgesplitste 

maatschappijen zouden hebben. Dit betekent automatisch dat, naast een deel van de activa, 

een deel van de kasstromen die gegenereerd worden door de transmissie- en 

distributieactiviteiten niet meer beschikbaar zullen zijn voor de elektriciteitsproducenten. Aan 

de andere kant levert de afsplitsing van de transmissiemaatschappij éénmalige liquide 

middelen op door de verkoop of de overdracht van het netwerk.  Tijdens de parlementaire 

                                                 
4 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/10, 48. 
 
5Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/10, 27. 
 
6 Parl. St., Kamer,1998-1999, nr. 1933/10, 17. 
7 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/10, 34. 
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besprekingen werd door een van de sprekers geopperd dat het transmissienet als eigendom, 

hypotheek of waarborg zou kunnen dienen voor de ontmanteling en het brandstofbeheer8.   

 

Bovenvermelde elementen tonen aan dat er een grote bezorgdheid is omtrent de 

beschikbaarheid van de fondsen op het ogenblik van de ontmanteling van de kerncentrales 

en de sanering van de vestigingsplaatsen.  

 

Bijkomend werd de vraag gesteld of het systeem van de opbouw van provisies wel 

voldoende middelen zal genereren voor de toekomst 9.  

   

Zo werd de berekeningsbasis voor het ontmantelingfonds10 in vraag gesteld11.  Hetzelfde 

gold voor de provisies voor brandstoffenbeheer en het fonds voor lange termijn beheer van 

afval waar de onzekerheidsfactoren inzake de methodiek van berging een grote invloed 

kunnen hebben op de uiteindelijke kost. Ook de overdracht van de verantwoordelijkheid voor 

dit kernafval werd aangehaald, evenals de beperking van de verantwoordelijkheid van de 

producent voor de gebreken in het geconditioneerde brandstofafval tot 50 jaar na de 

overdracht aan het NIRAS.  

Voor wat betreft de financiering van de nucleaire passiva uit de periode 1960-1989, zijnde de 

passieffondsen BP1-BP2-SCK, werd tevens de bezorgdheid geuit dat de Staat  uiteindelijk 

volledig zou moeten opdraaien voor de kosten en dat de elektriciteitsproducenten, na 2000, 

zijnde het verstrijken van de periode voorzien in de overeenkomst, geen bijdrage meer 

zouden willen leveren in deze kosten12.    

 

 

3.    Wat betreft de aanleg van de fondsen, die de financiële tegenwaarde vormen van de 

aangelegde provisies, is er tot op heden nog geen regelgeving betreffende de besteding van 

                                                 
 
8 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/10, 17. 
 
9 Het NIRAS heeft in dit verband  de bijkomende opdracht gekregen om alle nucleaire sites te inventariseren en 
na te gaan of de aangelegde provisies en het systeem van opbouw van provisies voldoende middelen zullen 
genereren om de toekomstige kosten te dekken. Het NIRAS is hiermee gestart in het jaar 2000.Een volledig 
overzicht wordt echter niet verwacht  voor het einde van 2001. 
 
10  Zie deel Deel II.A.1. 
 
11 Ook voor wat betreft de ontmantelingprovisies bij de elektriciteitsproducenten dient het CCEG  om de 5 jaar 
een nieuwe analyse te maken. Deze analyse moest in 2000 gebeuren, maar is nu pas opgestart. Zoals bij de 
vorige analyse wordt hierbij ook het advies gevraagd van het SCK, die bij de laatste analyse bevestigde dat de 
gehanteerde methode, bij gebrek aan andere ervaringsgegevens, voldoende kostendekkend zou zijn.  
 
12 Zie Deel II.B. 
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provisies voor ontmanteling van nucleaire installaties en de provisies voor bestraalde 

brandstoffen13. 

Op vraag van de Minister van Economische Zaken heeft het CCEG in het verleden wel 

onderzocht wat de invloed zou zijn op de kapitalisatievoet bij de berekening van de provisies 

indien de fondsen voor ontmanteling bij een consortium van banken zouden ondergebracht 

worden.14 

 

4.    Voor wat betreft het beheer op lange termijn van radioactief afval door het NIRAS, de 

ontmanteling van de installaties van het NIRAS en het insolvabiliteitfonds van het NIRAS, 

regelt het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de 

werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en 

splijtstoffen15 het aanleggen van de provisies, het beheer van de fondsen en de 

liquiditeitsbehoeften. 

 

Voor wat betreft de ontmantelingkosten van de installaties en het nucleair afval, voor de 

overdracht aan het NIRAS, inzake de huidige activiteiten van het SCK, regelt het koninklijk 

besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van 

de overheid, genomen met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 6°, en § 2, van de 

wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname 

van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, het beheer van de fondsen en 

de liquiditeitsbehoeften. 

 

5.    Bij het uitvoeren van de onderhavige studie heeft de CREG naast het Bestuur Energie 

van het Ministerie van Economische Zaken, ook de actoren van de markt geconsulteerd.  

 

De heer Van Rentergem, Ingenieur en Adviseur-generaal bij het Ministerie van Economische 

Zaken, Bestuur Energie, afdeling Nucleaire Toepassingen, verschafte de CREG belangrijke 

informatie voor het opstellen van onderhavige studie. Bij brief, gedateerd op 31 augustus 

2000, liet hij de CREG een overzicht geworden van de bestaande fondsen en provisies in de 

nucleaire sector. Dit overzicht werd aangevuld met bijkomende inlichtingen die de CREG 

werden overgemaakt op 21 september en 8 november 2000. Bij brief, gedateerd op 16 

                                                 
13  Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/10, 48.  
 
14 CCEG, aanbeveling C.C.(e) 91/46, 6 november 1991, betreffende de ontmanteling van kerncentrales en 
ontsmetting van de vestigingsplaatsen. Hierin stelt het CCEG dat het wenselijk is de fundamentele regels van de 
vorming van de provisies te behouden, onafgezien van de weerhouden methode ter garandering van de 
beschikbaarheid van de nodige middelen op het ogenblik van de ontmanteling. 
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november 2000, liet de heer Van Rentergem de CREG een “flow chart” geworden van de 

nucleaire brandstofcyclus en voorts lichtte hij bij brief, gedateerd op 8 februari 2001, de 

informatie betreffende de  ontmantelingkost van de Belgische kerncentrales verder toe. 

 

De CREG heeft de verschillende elektriciteitsproducenten, het NIRAS en het SCK 

gecontacteerd teneinde de jaarverslagen van 1999 te bekomen, alsmede bijkomende 

informatie in verband met de wijze waarop de nucleaire provisies besteed worden.    

 

Het systeem van provisionering en aanleggen van fondsen van het SCK werd op 23 

november 2000 besproken met de heer Legrain, Financieel Manager van het SCK en de 

heer van Doorslaer, Verantwoordelijke Budget, Informatica en Aankopen van het SCK.     

 

Voor wat betreft de provisies bij de N.V. SPE (hierna : SPE) werd er informatie verschaft 

door de heer Gregoire, Gedelegeerd Bestuurder van SPE bij brief, gedateerd op 24 

november 2000. 

 

De heer Herremans, Secretaris-generaal van het CCEG verschafte de CREG op 17 

december 2000 informatie in verband met de Conventie van 9 oktober 1985 tussen de 

Belgische Staat, de elektriciteitsproducenten en het CCEG.   Bij fax, gedateerd op 23 januari 

2001, liet hij de CREG een kopie geworden van de aanbevelingen van de CCEG van 6 

november 1991 en 29 januari 1997 in verband met het ontmantelingfonds voor de 

kerncentrales.16  

 

Op 19 december 2000 vond een vergadering plaats met de heer Dermaut, Secretaris-

generaal van het Beheerscomité der elektriciteitsondernemingen (hierna : BCEO) omtrent de 

provisies voor de ontmanteling van kerninstallaties en de boekhoudkundige waarde ervan. 

Bij brief, gedateerd op 8 februari 2001, ontving de CREG aanvullende informatie in verband 

met de opbouw van de provisies. 

 

Op 21 december 2000 vond een onderhoud plaats met de heer Decamps, Directeur-

generaal van het NIRAS en de heer Emmery, Directeur Contracten en Financiën van het 

NIRAS betreffende de provisies en de passieffondsen onder het beheer van het NIRAS.  De 

                                                                                                                                                         
15 Gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 
maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor 
het beheer van radioactief afval en spijtstoffen. 
16 CCEG, aanbeveling C. C. (e) 91/46, 6 november 1991, betreffende de ontmanteling van kerncentrales en 
ontsmetting van de vestigingsplaatsen en aanbeveling C.C.(e) 97/18, 29 januari 1997, betreffende provisies voor 
ontmanteling van de kerninstallaties en ontsmetting van de vestigingsplaatsen.   
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bekomen informatie werd nadien per e-mail en telefonisch bevestigd en aangevuld door de 

heer Emmery. 

 

Op 19 januari 2001 vond een vergadering plaats met de heer Wittebolle, Directeur-generaal, 

en de heer Haubert, Financieel Directeur van de Belgische Maatschappij voor 

Kernbrandstoffen, zijnde de N.V. Synatom (hierna : Synatom), betreffende de provisies voor 

het beheer en de behandeling van bestraalde splijtstoffen. 

 

Inzake de internationale context ontving de CREG op 6 december 2000 van de 

Staatssecretaris een nota, gedateerd op 9 november 1999, van het Ministerie van 

Economische Zaken, Bestuur Energie, Afdeling Nucleaire Toepassingen en een studie van 

the Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC van juni 2000, ‘Decomissioning of 

Nucleair Power Plants and Related Waste’ genaamd.  

 

Van het Zweedse Nucleaire Energie Inspectoraat (hierna : SKI), heeft de CREG op 14 

februari 2001 uitgebreide documentatie ontvangen in verband met het systeem dat in 

Zweden wordt toegepast. 

 

Het ontwerp van onderhavige studie werd met de heer de Groof, Hoofd van het departement 

Institutionele en Regulatoire Zaken en Strategische Studies van de N.V. Electrabel (hierna : 

Electrabel) en de heer Emmery van het NIRAS doorgenomen teneinde de cijfermatige 

gegevens te valideren die tot de consolideringsperimeter van respectievelijk Electrabel en 

het NIRAS behoren. 

 

6.  Onderhavige studie heeft zich toegespitst op de provisies en fondsen bij de 

elektriciteitsproducenten, Synatom, het NIRAS en het SCK.   

Volledigheidshalve moet er op gewezen worden dat er in België ook nog andere 

ondernemingen en instellingen actief zijn in de nucleaire sector.  In het kader van 

onderhavige studie werden de volgende provisies en fondsen buiten beschouwing gelaten :  

 

- provisies voor de genucleariseerde sites in hospitalen en universitaire centra (Mitri 

sector), zoals toepassingen inzake nucleaire geneeskunde, deeltjesversnellers in 

universiteiten en de laag vermogen reactor van de Rijksuniversiteit van Gent;  

- de provisies bij Belgonucléaire in Dessel,  Mox-brandstof fabricatie (50% Staat- SCK, 

50 % privé-kapitaal); 

- de provisies bij F.B.F.C.I (Fabrication Belge-Franco de Combustibles Iradiées - 

Franco-Belgische Fabriek voor Uranium Brandstoffen) in Dessel;  
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- het belang van Synatom in Eurodif S.A. (11.11% van de aandelen) in Frankrijk; 

- het passieffonds van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (hierna: het IRE). 

 

Het NIRAS is op dit ogenblik een inventaris aan het opmaken van bovenvermelde nucleaire 

sites en gaat na of er provisies aangelegd zijn en of deze voldoende zijn om de eventuele 

toekomstige  kosten te dekken. 
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DEEL II. BELGISCHE CONTEXT DEEL II. BELGISCHE CONTEXT DEEL II. BELGISCHE CONTEXT DEEL II. BELGISCHE CONTEXT     
 
A.  Provisies voor huidige en toekomstige activiteiten in België  
 
1.  Ontmantelingprovisie  
 
7.   Hieronder wordt deze provisie nader omschreven en wordt dieper ingegaan op de 

beheerder, het doel, de financiering, de waarde, de aanleg van de fondsen en de controle op 

deze provisie. 

Beheerder       Electrabel. 

  
Doel                 Het aanleggen van een provisie voor de ontmantelingkosten van de    

centrales van Doel en Tihange en het aandeel van Electrabel,  SPE en de 

C.V.B.A. CPTE (hierna : CPTE) in de twee eenheden van Chooz B17.   

 

Financiering De kost voor het aanleggen van deze provisie wordt doorgerekend in de     

                        verkoopprijs van de kWh. Deze prijs wordt jaarlijks berekend en                        

gecontroleerd door het CCEG18 aan de hand van het jaarlijkse kosten- en                       

inkomstenbudget waarvan de voorzieningen deel uitmaken. De kost bedraagt 

thans ongeveer 8 centimes/ nucleaire kWh.19  

   

Omschrijving De samenstelling van deze provisie gebeurt in toepassing van de conventie  

                        van 9 oktober 1985 tussen de Belgische Staat en de elektriciteitssector. 

                        Deze conventie bepaalt onder meer dat :  

                          - de lasten die de producenten op zich moeten nemen voor de ontmanteling 

                            en ontsmetting gedekt moeten worden door jaarlijkse dotaties; 

                                                 
17 Alhoewel Energie de France (hierna EdF) een aandeel van 50 % heeft in Tihange 1, dient Electrabel de 
volledige ontmantelingkost van deze eenheid te dragen. Als tegenprestatie draagt EdF de volledige 
ontmantelingkost van de vier eenheden van Tricastin en Sena (Chooz A), waarin Electrabel een aandeel heeft 
van 12.5%. Beide ondernemingen hebben daartoe een overeenkomst afgesloten.  
 
18 Overeenkomstig de opdrachten en de statuten van het CCEG en artikel 5 van de conventie tussen de 
Belgische Staat en de elektriciteitsproducenten van 9 oktober 1985. 
 
19 In het verslag van de Commissie AMPERE, Hoofdrapport, Section E, Les déchets radioactifs, 153-157, wordt 
melding gemaakt van een kost tussen 5 en 7 centimes per kWh.  De heer De Groof van Electrabel gaf bij bij zijn 
lezing van het ontwerp van onderhavige studie een kost van 0.08 BEF/nucleaire kWh op. 
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                          - de jaarlijkse dotatie moet samengesteld zijn uit : 

• een bedrag gelijk aan de annuïteit20 om 30 jaar na de industriële 

inbedrijfstelling van elke eenheid, door kapitalisatie tegen het in het 

uitrustingsplan gebruikte percentage, een provisie samen te stellen die 

jaarlijks aangepast moet worden volgens de parameters Mx en S21en 

die voldoende groot moet zijn om de lasten van de ontmanteling en de 

ontsmetting te kunnen betalen; 

                                                 
20 De aanbeveling van het CCEG van 6 november 1991 betreffende de ontmanteling van kerncentrales en 
ontsmetting van de vestigingsplaatsen stelt dat de annuïteiten gebaseerd zijn op 12% van de oorspronkelijke 
investering, zijnde de hoofdsom + een kapitalisatievoet van 8.6%. 
 

EENHEID Jaar industriële in dienst stelling Annuïteit in  miljoen BEF referentie jaar 1985 
DOEL1 1975 106.80 
DOEL2 1975 106.80 
DOEL3 1982   79.80 
DOEL4 1985   61.75 
TIHANGE1 1975 186.50 
TIHANGE 2 1983   71.70 
TIHANGE 3 1985   61.75 
TOTAAL  675.10 

 
Deze annuïteiten worden vermenigvuldigd met ( 0.5 * [ Mx(n)  /Mx(1985)  +  S(n) / S(1985) ] ).  
 
De intresten op de provisies worden op 31 december van het vorige boekjaar berekend als volgt :   
Provisie (n-1) *intrestvoet.  
De intrestvoet is gelijk aan (1.086 *  (0.5 * [ Mx(n)  /Mx(1985)  +  S(n) / S(1985) ] ) / ( 0.5 * [ Mx(n-1)  /Mx(1985)  +  
S(n-1) / S(1985) ] )-1) en mag niet lager  zijn dan de gemiddelde intrestvoet van de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid (hierna : NMKN) op leningen > 5 jaar. 
Voor 1999 geeft dit de volgende berekening : ( 1.3394/1.3393 * 1.086)-1 = 8.61%; de rentevoet van de NMKN 
voor kredieten op meer dan 5 jaar was gemiddeld 5.76%. 
 
21 Mx(n) : industriële prijs index; het gemiddelde van de prijsindexen van de afdelingen NACE2 (niet energetische 
minerale producten en chemische producten) en NACE3 (metalen, mechanische en elektrische constructies) van 
de prijzen van de industriële productie (basis 1980 = 100) in het jaar n. 
S(n) : het nationaal gemiddelde van de referte-uurloonkosten van de metaalverwerkende nijverheid in het jaar n. 
     

Jaar Mx  jaargemiddelde  S jaargemiddelde 
1985 141.76 340.631*(342.874) 
…   
1990 151.697 413.508 
1991 148.882 437.889 
1992 148.458 460.773 
1993 146.883 479.371 
1994 149.523 492.173 
1995 154.152 507.117 
1996 154.295 513.213 
1997 152.507 525.112 
1998 155.482 542.330 
1999 151.020 553.204 
   

 
* De aanbeveling van het CCEG van 17 december 1997 betreffende de aanpassing van de referentie “S” die 
tussenkomt in de prijsherzieningsparameters Ne en Igd en andere indexeringsmechanismen stelt dat als gevolg 
van een aanpassing in de berekeningsmethode van S in het vierde kwartaal van 1997, de S -index voor 1985  
vanaf 1998 gelijk is aan 340.631*1.006585 of 342.874 BEF/uur. 
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• een bedrag dat overeenstemment met de intresten van de provisies 

ingeschreven wordt op de balans van het vorig boekjaar; 

- het CCEG moet instaan voor de controle van alle productiekosten voor het 

bepalen van de kWh-kostprijs, rekening houdend met de jaarlijks dotaties aan 

de voorzieningen voor de ontmanteling;   

 

                  De aanbeveling van het CCEG van 6 november 1991 betreffende de 

                  ontmanteling van de kerncentrales en de ontsmetting van de vestigingsplaatsen22  

                  bepaalt de uitvoeringmodaliteiten van de aanleg van deze dotaties :  

• De kosten voor de ontmanteling, uitgedrukt in constante franken van 

198523, worden geschat op 12% van de oorspronkelijke investering; 

• Gedurende de eerste 20 jaar na de industriële indienststelling zullen zowel 

de annuïteiten als de intresten op het gecumuleerd bedrag toegevoegd  

worden aan de voorzieningen; voor de volgende 10 jaar worden enkel de 

intresten op het gecumuleerd bedrag toegevoegd; 

• Voor de berekening van de kapitalisatie-intresten wordt een kapitalisatie 

voet gebruikt gelijk aan 8,6%24, aangepast volgens de parameters Mx en 

S, zonder dat deze voet voor het betreffend jaar lager mag zijn dan de 

                                                 
22CCEG, aanbeveling C. C. (e) 91/46, 6 november 1991, betreffende de ontmanteling van kerncentrales en 
ontsmetting van de vestigingsplaatsen.  
 
23 Constante frank is de waarde uitgedrukt in de muntwaarde van een bepaald referentiejaar. Om de waarde te 
bepalen dient het bedrag van de investering gerevalueerd te worden in het licht van de muntontwaarding of 
inflatie naar de waarde van het referentiejaar toe.  
 
24 De kapitalisatievoet is de intrestlast voor kapitalen van toepassing in een project. In het uitrustingsplan van de 
elektriciteitssector 1985-1995 bedraagt deze voet 8.6 %. De conventie van 9 oktober 1985 tussen de Belgische 
Staat en de elektriciteitsproducenten gebruikt deze waarde voor de berekening van de intrest op de provisies. 
Deze minimumvoet van 8.6 % wordt toegepast gedurende  de ganse periode waarin het fonds wordt aangelegd. 
Wanneer men de aanbevelingen van het CCEG in acht neemt levert dit voor de laatste 10 jaar de volgende 
rentevoeten op die systematisch toepast werden door de elektriciteitsproducenten  :  
 

     

Jaar rentevoet
1990 11,99%
1991 11,06%
1992 11,58%
1993 10,57%
1994 11,10%
1995 11,92%
1996 9,40%
1997 9,43%
1998 11,24%
1999 8,61%  
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gemiddelde intrestvoet voor dat jaar gevraagd door de NMKN op leningen 

van meer dan 5 jaar25; 

• De gecumuleerde waarde van de provisies voor ontmanteling volgt uit de 

hierboven aangeduide mechanismen en is onafhankelijk van de 

weerhouden methode ter verhoging van de garantie op de 

beschikbaarheid van de nodige middelen op het ogenblik van de 

ontmanteling; om de 5 jaar zal het CCEG de toestand opnieuw 

onderzoeken om te zien of de voorzieningen voldoende zullen zijn en om 

deze eventueel aan te passen; 

• De laatste evaluatie vond plaats eind 199526 en gaf een gemiddelde 

ontmantelingkost van 55.4 miljard BEF in geldwaarde van 1995;   

• Volgens de evaluatie van het CCEG zou met het bovenstaand 

mechanisme de voorziening op het einde van 2015, zijnde 30 jaar na de 

laatste indienststelling, slechts 51.9 miljard BEF27  bedragen.  Aangezien 

de opbouw van de annuïteiten voor Doel 1 en 2 en Tihange 1 normaal in 

1995 afgelopen was, heeft de CCEG aanbevolen28 om het mechanisme 

van dotatie te behouden voor de periode 1995-2000. De  

elektriciteitsproducenten dienden ook de toevoeging van de annuïteiten 

aan de voorzieningen voor bovengenoemde centrales voort te zetten tot 

het jaar 2000.  De totale voorziening zal alsdan in 2015 56.6 miljard 

                                                 
25 CCEG, aanbeveling C. C. (e) 91/46, 6 november 1991, betreffende de ontmanteling van kerncentrales en 
ontsmetting van de vestigingsplaatsen en aanbeveling C.C.(e) 97/18, 29 januari 1997, betreffende provisies voor 
ontmanteling van de kerninstallaties en ontsmetting van de vestigingsplaatsen. 
 
26 Het BCEO dient bij het CCEG een dossier in met een herberekening van de nodige provisies. Het CCEG 
bestudeert deze gegevens, die gebaseerd zijn op de STILLKO2 van het Duitse Studiebureau NIS, en wint advies 
in bij het NIRAS en het SCK gelet op de expertise van deze instellingen.   
 
27 De berekening in 1995 maakt een provisie noodzakelijk die varieert tussen de 34.5 en 76.3 miljard BEF 30 jaar 
na de industriële indienststelling, afhankelijk van de tijdsduur van de ontmanteling, en met een gemiddelde van 
55.4 miljard BEF, voor zover de ontmanteling start 5 jaar na de stopzetting van elke reactor. Volgende 
hypothesen kunnen zich voordoen :   
   -      De ontmanteling begint tussen de 30 en 45 jaar na de industriële indienststelling van de eenheid. 

- De ontmanteling is gespreid over een periode van ongeveer 15 jaar en de uitgaven zijn geactualiseerd 
        naar het jaar 1995 aan een actualisatievoet van3% of 4% per jaar. 
-      De ontmantelingkosten bevinden zich binnen een bepaalde werkruimte : laag niveau en hoog niveau.  

Dertig jaar na de industriële indienststelling van de kerncentrales zou men dus moeten kunnen beschikken over 
een fonds dat de volgende waarden kan hebben :  
   -      Bij hoog niveau van ontmantelingkosten : 
   -ontmantelingstart 30 jaar na industriële indienststelling, actualisatievoet 3%  : 76.25 miljard BEF; 
   -ontmantelingstart 45 jaar na industriële indienststelling, actualisatievoet  4% : 39.66 miljard BEF. 
  -       Bij laag niveau van ontmantelingkosten : 

  -ontmantelingstart 30 jaar na industriële indienststelling, actualisatievoet 3%  : 66.64 miljard BEF; 
   -ontmantelingstart 45 jaar na industriële indienststelling, actualisatievoet 4%  : 34.46 miljard BEF. 
Deze bedragen zijn de geactualiseerde waarden van de totale geschatte ontmantelingkosten. 
 
28CCEG, aanbeveling C.C.(e) 97/18, 29 januari 1997, betreffende provisies voor ontmanteling van de 
kerninstallaties en ontsmetting van de vestigingsplaatsen. 
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bedragen in geldwaarde van 1995. Op dat moment moet deze provisie 

dan ook opgebouwd zijn; 

• Er is thans een nieuwe evaluatie van de provisies aan de gang die in 

principe halfweg 2001 beëindigd zal zijn. Voor de ontmantelingkosten 

baseert men zich op de berekeningsmethode STILLKO2 van het Duits 

studiebureau NIS en aan de hand van deze gegevens wordt nagegaan of 

het voorziene provisie opbouwsysteem al dan niet voldoende middelen zal 

geven.  
 

Waarde Het bedrag van de provisie bedraagt eind 1999 in het totaal 24.252 miljoen 

                       BEF : 

                       - in de rekeningen van Electrabel  : 23.858 miljoen BEF (98.4%) 

                       - in de rekeningen van SPE :              394 miljoen BEF   (1.6%).  

  

   

Aanleg           De provisies worden gevormd volgens de bovenstaande berekening.  

                       Zij worden goedgekeurd door het CCEG en op jaarlijkse basis met een  

                       dotatie verhoogd.29 

 

Fondsen       Zowel bij Electrabel als bij SPE dragen de provisies bij tot de 

financiering van de verschillende activa, deelnemingen en activiteiten van de 

onderneming (productie, transmissie en distributie van elektriciteit, gas en tv-

distributie). Zij zijn niet specifiek aan een bepaalde investering toegewezen, 

noch in een apart fonds ondergebracht. 

 

                                                 
29 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de provisies (in miljoen BEF) gevormd gedurende de jaren 1990 -
1999. Overeenkomstig de aanbeveling van het CCEG van 6 november 1991 werd in 1991 een extra provisie 
geboekt ten bedrage van 206 miljoen BEF om het tekort tot 1990 bij te passen. Dit tekort bedroeg 187 miljoen 
BEF + intrest van 10.16%.   De provisie voor het aandeel van CPTE in Chooz B is niet in deze tabel begrepen. 
 

  

 annuïteit intresten totaal eindbedrag
basisannuïteit 675,1
beginsaldo 3.703,5

1990 771,0 480,9 1.251,9 4.955,4
1991 996,4 548,1 1.544,5 6.499,9
1992 810,1 753,4 1.563,5 8.063,4
1993 824,8 852,3 1.677,1 9.740,5
1994 843,8 1.081,1 1.924,9 11.665,4
1995 869,6 1.390,5 2.260,1 13.925,5
1996 876,0 1.307,5 2.183,5 16.109,0
1997 882,6 1.519,1 2.401,7 18.510,7
1998 904,1 2.082,5 2.986,6 21.497,3
1999 904,2 1.851,0 2.755,2 24.252,5   
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Controle        Naast het CCEG die de berekening van de provisies en de impact op de  

kosten controleert, heeft ook het NIRAS de opdracht om het bestaan en de  

toereikendheid van de provisie te controleren en op te volgen. De bedrijfs-

revisoren aangesteld door het CCEG controleren jaarlijks de  

vorming van de op het passief geboekte provisies.  Wanneer de tegenwaarde  

van de provisies niet opnieuw geïnvesteerd wordt in de activiteiten van de  

onderneming maar bij een extern organisme geplaatst wordt, dan dienen de  

bedrijfsrevisoren eveneens de opbouw van dit fonds te controleren en na te  

gaan of de ontwikkeling van het fonds gelijk loopt met de aanleg van de  

provisies. 

 

 

 

2.  Provisie verbruikte brandstoffen  
 

8.   Hieronder wordt deze provisie nader omschreven en wordt dieper ingegaan op de 

beheerder, het doel, de financiering, de waarde, de aanleg van de fondsen en de controle op 

deze provisie.   

 

 
Beheerder   Synatom. 

 
 Doel  Het aanleggen van een provisie voor het beheer, de opslag, de opwerking of  

                       de conditionering van verbruikte kernbrandstof en de toekomstige transport-, 

                       opslag- en bergingskosten van het opwerkingsafval of de geconditioneerde en  

                       overtollig verklaarde verbruikte brandstof. 

 
Financiering De kost voor het aanleggen van deze provisie wordt doorgerekend in de 

brandstofkosten en aangezien deze kosten deel uit maken van de prijs van de 

nucleaire kWh, in de kWh-prijs. Deze kostprijsberekening wordt gecontroleerd 

door het CCEG. 

Beschrijving Het betreft een provisie voor het gedeelte van de brandstofcyclus na de 

ontlading van de verbruikte brandstof uit de reactor en voor het tijdelijk 

opslaan, conditioneren en bergen. Er bestaan twee mogelijke toepassingen 

voor deze verbruikte brandstof : 
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- Opwerking waarbij de verbruikte brandstof gescheiden wordt in uranium, 

plutonium en afval.30 Het uranium en het plutonium worden gerecycleerd; 

het uranium doet na verrijking dienst als verse uraniumbrandstof en het 

plutonium doet tezamen met verarmd uraniumoxide dienst als MOX-

brandstof. Het afval dat na deze opwerking wordt geconditioneerd, wordt 

tijdelijk opgeslagen en na verloop van tijd geologisch geborgen.  Het afval 

bestaat uit hoogactief verglaasd afval en gecompacteerd hoog tot 

middelactief afval; 

- Langdurige tijdelijke opslag van de verbruikte brandstof gevolgd door 

conditionering en berging. 

 

Tot eind 1999 werd vanuit België in totaal 670 ton verbruikte brandstof naar La 

Hague gestuurd voor opwerking. Het geconditioneerd opwerkingsafval zal 

terugkeren naar België. Een eerste transport vond plaats in april 2000.  Voor 

de tijdelijke opslag van dit afval heeft het NIRAS op de site BP131 van 

Belgoprocess te Dessel het gebouw 136 opgericht.  Synatom heeft dit gebouw 

gefinancierd32. 

 

Synatom dient dus over de nodige provisies te beschikken om de 

beheerkosten van dit afval, met name de kosten van tijdelijke opslag, 

conditionering en berging, te dekken zolang het afval niet aan het NIRAS in 

eigendom is overgedragen.  Op het einde van het boekjaar 1999 was er 1630 

ton verbruikte brandstof opgeslagen in de twee kerncentralesites in België. De 

verbruikte brandstof wordt gedurende de eerste jaren na ontlading opgeslagen 

in de reactorbekkens en vervolgens in speciaal daartoe opgerichte gebouwen 

te Doel en te Tihange.  

 

 De provisie van Synatom dekt : 

 de eventuele opwerkingskosten en de kosten voor het transport van 

en naar de opwerkingseenheid; 

                                                 
30 Bij de opwerking bekomt men 95% uranium, 1% plutonium en 4% afval. 
 
31 BP1 is de site van de vroegere Eurochemic fabriek in Dessel. 
 
32 Op het einde van het boekjaar 1999 bedraagt de voorfinanciering van het gebouw 136 door Synatom 3.4 
miljard BEF, inclusief intresten. Op vraag van Synatom is er betreffende deze voorfinanciering in 1997 een 
protocolakkoord gesloten dat de terugbetaling van de lening beoogt.  Dit protocolakkoord is in werking getreden 
op het ogenblik dat het eerste verglaasde afval van Belgische bestraalde splijtstof, na verwerking door Cogéma in 
la Hague, teruggezonden werd naar België.  
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 de transport-, opslag-, beheer- en bergingskosten van het 

opwerkingsafval dat nog niet in eigendom aan het NIRAS is 

overgedragen; 

• de beheerkosten van de thans reeds opgeslagen verbruikte brandstof; 

• de conditionering van deze brandstof indien niet voor opwerking 

gekozen wordt33 en de transport -, opslag -, beheer - en 

bergingskosten van deze als ‘overtollig’ gekwalificeerde bestraalde 

splijtstof. 

 

Synatom is bevoegd voor het beheer van de verbruikte brandstof tot en met 

de conditionering. Het NIRAS van zijn kant is alleen bevoegd voor het beheer 

van ‘overbodige’34 hoeveelheden verbruikte brandstof na conditionering.  

Synatom staat in voor de financiering van de tijdelijke opslag en de 

conditionering van de verbruikte brandstof met aanwending van de daarvoor 

aangelegde provisies. Na conditionering draagt Synatom dit afval over aan het 

NIRAS, samen met de nodige gelden afkomstig uit de door haar aangelegde 

provisies voor de verdere tijdelijke opslag en berging. 

 

De berekeningsmethode voor de aanleg van de provisies gaat uit van de 

hypothese van opwerking van verbruikte kernbrandstof. De aangelegde 

provisies worden elk jaar aangevuld met dezelfde kapitalisatievoet als voor de 

ontmanteling, zijnde 8,6% plus een inflatiecorrectie35.  

 

                       Het systeem van provisioneren met het gebruik van de kapitalisatievoet van 

8.6 % plus een inflatiecorrectie werd door Synatom opgezet naar analogie van 

het systeem van de ontmantelingprovisies en geboekt conform de 

boekhoudwetgeving.  Synatom heeft dit systeem in januari 1992 toegelicht ten 

overstaan van het CCEG naar aanleiding van de toenmalige controle op de 

kosten van de nucleaire brandstof.  Er is echter geen conventie afgesloten die 

                                                 
33 In het geval van conditionering of berging in plaats van opwerking geldt de resolutie van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers van 22 december 1993 die werd goedgekeurd door de Regering op 24 december 1993. 
Deze resolutie belast Synatom en de elektriciteitsproducenten met  : 

• de verzekering  van een veilige tussentijdse opslag van de verbruikte brandstof; 
• de uitvoering van veiligheid– en haalbaarheidstudies voor de industriële conditionering 

van de verbruikte brandstof; 
• het uitvoeren van de conditionering. 

 
34 De bestraalde splijtstof zal pas ‘overbodig’ zijn nadat Synatom ze geconditioneerd heeft voor berging. 
 
35 Verslag van de Commissie AMPERE, Hoofdrapport, Section E, Les déchets radioactifs, 156. 
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de regels bepaalt inzake de totale waarde van dit fonds of inzake het systeem 

van opbouw.  Artikel 9, § 1, van de  programmawet van 12 december 1997 

houdende diverse bepalingen belast het NIRAS met de opdracht de nucleaire 

passiva te inventariseren en te bepalen of de aangelegde provisies toereikend 

zijn.  Wellicht zal het NIRAS één en ander formaliseren.36  

 

 

Waarde Het bedrag van de provisie bedraagt eind 1999 in het totaal 71.755 miljoen 

                       BEF  : 

                       - in de rekeningen van Synatom :                       70.275.7 miljoen BEF (97.9%) 

                     - in de rekeningen van Electrabel37 :                     1.479.3 miljoen BEF (2.1%).     

   

Aanleg      Het bedrag van de provisie wordt berekend bij de ingebruikname van de 

splijtstoffen. Tijdens het gebruik ervan betalen de elektriciteitsproducenten een 

vergoeding aan Synatom gelijklopend met de berekende graad van bestraling 

van de uraniumelementen. Op het einde van de bestralingscyclus in de 

kernreactor moet deze gecumuleerde vergoeding alle kosten kunnen dekken 

met inbegrip van de voorzieningen voor opslag, conditionering, lange termijn 

beheer en berging. Op het einde van elke maand wordt het provisiegedeelte 

van de gefactureerde kosten overgeboekt naar de provisierekening. 

    

                                                 
36 De onderstaande tabel schetst de evolutie van de provisies in de periode 1990-1999 : 
 

boekjaar Aangelegde 
provisie 

Opgenomen 
voor 

verwerking 

Netto 
groei 

Saldo in de 
jaarrekening 

1990 4.257 709 3.548 24.422
1991 4.099 612 3.487 27.909
1992 5.313 750 4.563 32.472
1993 5.377 1.427 3.950 36.422
1994 5.883 1.582 4.301 40.723
1995 6.483 1.846 4.637 45.360
1996 7.315 2.410 4.905 50.265
1997 8.081 1.604 6.477 56.742
1998 8.498 1.859 6.639 63.381
1999 8.798 1.903 6.895 70.276

 
37 Het betreft hier een voorziening voor het aandeel in CHOOZ B waarbij dezelfde berekeningmethodiek gebruikt 
wordt als voor de Belgische splijtstoffen. 
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Fondsen        De fondsen werden besteed38 voor de financiering van : 
 De voorraad grondstoffen en goederen in bewerking ten belope van 

12.8 miljard BEF; 

 Het opslaggebouw 136 van het NIRAS bestemd voor het tijdelijk 

opslaan van het opwerkingsafval ten belope van 3.4 miljard BEF, 

inclusief interesten; 

 De vordering van onbepaalde duur van Synatom op Electrabel voor de 

terugvraag van delen van de aangelegde provisies ten belope van 

54.8 miljard BEF aan de vigerende rentevoet van de NMKN voor 

commerciële kredieten op 5 jaar; deze lening kan met een vooropzeg 

van 3 maanden van Electrabel teruggevorderd worden39; 

 Een financiële participatie van 11.11 % in Eurodif SA France, een 

bedrijf dat zich bezighoudt met nucleaire opwerking, ten belope van  

679 miljoen BEF. 

 
 
Controle40 Het CCEG en de bedrijfsrevisoren controleren de juistheid van de 

boekhoudkundige verwerking van de provisies en houden toezicht op de 

aanwending ervan. De toereikendheid van de provisies wordt door het NIRAS 

opgevolgd.  

 
 
3.   Provisie neo-technisch passief SCK (huidige activiteiten)    
 
9. Hieronder wordt deze provisie nader omschreven en wordt dieper ingegaan op de 

beheerder, het doel, de financiering, de waarde, de aanleg, de fondsen en de controle op 

deze provisie.   

                                                 
38 Het eigen vermogen van de onderneming bedraagt 545.6 miljoen BEF. Op een onderschreven kapitaal van 
2.000 miljoen BEF is 501.5 miljoen BEF volgestort, hetgeen zelfs niet voldoende is om de materiële en 
immateriële vaste activa die 1.6 miljard BEF bedragen, te financieren.  
 
39 Het opvragen van de uitgeleende fondsen gebeurt op basis van de jaarlijkse werkingsbudgetten en het 
beheersplan voor de bestraalde splijtstoffen. Het werkingsbudget schommelt tussen de 1.5 en 3 miljard BEF per 
jaar. Aan de hand van deze budgetten wordt een liquiditeitsplan opgesteld. 
  
40 Verslagen boekjaar 1999 van Synatom, 3; de aandelen van Synatom zijn voor 50 % in handen van Electrabel; 
de overige aandelen zijn in handen van de N.V. Tractebel (hierna : Tractebel), met uitzondering van één bijzonder 
aandeel dat in het bezit is van de Belgisch Staat en deze een aantal speciale rechten in de raad van bestuur van 
Synatom verleent en tevens de mogelijkheid biedt om regeringsvertegenwoordigers aan te stellen.  
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Beheerder     Het SCK. 

 
Doel            Het aanleggen van een provisie voor radioactief afval, verbruikte brandstof en 

                       ontmantelingkosten van installaties en investeringen vanaf 1 januari 1989,  

                       zijnde het neo-technisch passief. Het neo–technisch passief betreft dus  

                       alle radioactief afval dat ontstaan is na 1 januari 1989, alle verse 

                       reactorbrandstof die geladen wordt vanaf deze datum, het beheer van de 

                       aldus ontstane verbruikte brandstof (opwerking, conditionering en berging) 

                       en de ontmanteling van elke nieuwe investering of installatie die verwezenlijkt 

                       wordt vanaf deze datum.   

 

Het “oud” technisch passief wordt gedefinieerd als de verplichtingen die 

voortvloeien uit de denuclearisatie van de installaties, alsook uit de 

behandeling, de conditionering, de tijdelijke opslag en de berging van het 

opgestapeld radioactief afval, met inbegrip van het radioactief afval afkomstig 

van de gedenucleariseerde installaties, ten gevolge van de nucleaire 

activiteiten van het SCK tot 31 december 1988. Hiervoor heeft de Belgische 

Staat een fonds opgericht dat door het NIRAS beheerd wordt41.  

 
 
Financiering De opbouw van de provisie voor het neo-technisch passief gebeurt via 

dotaties van het Ministerie van Economische Zaken42 en via een toeslag op de 

tarieven voor diensten die het SCK aan derden levert. Deze tarieven zijn 

gebaseerd op de tarieven van het NIRAS en worden verhoogd met de kosten 

voorzien voor het intern behandelen van het afval.43 

 

 
Beschrijving  Het  SCK heeft provisies aangelegd :  

                                                 
41 Artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de 
subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit Centrum. 
 
42 De dotatie van de Regering in de werkingskosten van het SCK is ongeveer 52% van de totale inkomsten van 
het SCK uit de gewone begroting. In 1998 werd 1.468 miljoen BEF ingeschreven op de gewone begroting van het 
SCK en 136 miljoen BEF op de buitengewone begroting. In 1999 werd 1.482 miljoen BEF ingeschreven op de 
gewone begroting en 138 miljoen BEF op de buitengewone begroting. 
 
43 Indien passiva ontstaan in het kader van contracten met derden of  in het kader van de studieopdrachten van  
het SCK, dan maken de provisies deel uit van de kostprijs of het budget.  De provisie wordt onmiddellijk 
aangelegd bij het sluiten van het contract zonder rekening te houden met de uitvoering of facturatieplanning. Dit 
geldt ook voor bestedingen in verband met studieopdrachten vanwege de overheid. 
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a) Voor de definitieve berging van het reeds afgehaalde en verwerkte 

radioactief afval. De kosten voor de behandeling, de conditionering en 

de tijdelijke opslag worden betaald op het ogenblik van de afhaling van 

het afval door NIRAS;44  

b) Voor de behandeling en de conditionering van al het radioactief afval 

van studies en externe opdrachten;45 

c) Voor de brandstof van de BR2-reactor, geladen en verbruikt na 1 

januari 1989, zijnde ongeveer 16  à 20 kg per jaar; de provisie dient 

wat dit betreft de volgende kosten te dekken :  

• de behandelingskosten bij het SCK en de beheerskosten van 

het afval dat hierbij ontstaat; 

• de transportkosten naar de opwerkingfabrieken (UKAEA in 

Schotland of COGEMA in Frankrijk); 

• de opwerkingskosten46; 

• de transportkosten van het opwerkingafval naar België; 

• de opslag en de bergingkosten van dit afval en de 

ontmantelingkosten van de aankopen en investeringen  door 

het SCK na 1 januari 1989 verwezenlijkt buiten het kader van 

de werkzaamheden voor het technisch passief van het centrum 

(onder andere de vernieuwingen van de BR2 reactor). 
 
Waarde      Het bedrag van de provisie bedraagt eind 1999 in het totaal 1.920.9 miljoen 

                   BEF en is bestemd voor :        

definitieve berging47          188.9  miljoen BEF            9.8 % 

   ontmanteling en afvalverwerking       1. 732.0 miljoen BEF          90.2 % 

 
Aanleg        De aankoop van materialen die aanleiding kunnen geven tot nucleair afval 

                                                                                                                                                         
 
44 Deze provisie omvat de kosten voor de definitieve berging van het tot 1999 afgehaald en verwerkt afval. 
Wanneer de administratieve oplevering in orde is, wordt het bedrag van deze provisie door het SCK 
overgedragen aan het Lange termijn fonds van het NIRAS (zie verder), hetgeen voorzien wordt in de loop van 
2000 en 2001. Vanaf 2000 bevatten de tarieven van het NIRAS deze kosten aangezien de volledige oplevering 
en eigendomsoverdracht met de receptie door Belgoprocess zal gebeuren. 
 
45 Inclusief de experimentele brandstofnaalden voor nabestralingonderzoek op andere kernreactor sites. 
 
46 De opwerkingsoplossing is globaal duurder bij Cogéma dan bij UKAEA. Alles is becijferd met de Cogema- 
oplossing. 
 
47 De definitieve berging wordt in de loop van 2000 en 2001 volledig overgedragen aan het Fonds voor Lange 
Termijn. Dit fonds wordt beheerd door het NIRAS. 
 



/83                             
 

25 

                    gebeurt conform een ISO-kwaliteitsprocedure. Deze procedure beschrijft  

                    eveneens de methodologie die van toepassing is voor het samenstellen en  

                    opvolgen van de provisies die noodzakelijk zijn om de declassering van  

                    nucleaire installaties en het beheer van radioactieve en kerntechnische  

                    materialen van het SCK te dekken. Deze procedure houdt het volgende in :     

a) Per project wordt een provisiefiche aangelegd. De provisies worden 

per inventarisatie-item aangelegd en per taak (onderdeel van het 

project of exploitatiecentrum) gegroepeerd. De provisies worden elk 

semester bijgewerkt aan de hand van de provisie-inventarislijsten van 

de bevoegde dienst bij het SCK.  Dit bijwerken houdt  in :  

- een controle van de inventaris; 

- eventuele aanpassingen van afvalkosten (opname en 

verwerking, tussentijdse opslag, definitieve berging en beheer 

door het NIRAS);  

- de eventuele ontmanteling- en ontsmettingskosten (prestaties, 

aankopen, investeringen, derden) na het afsluiten van het 

project of de opdracht;  
b) De informatie betreffende deze provisies wordt aan de financiële dienst 

overgemaakt die de bedragen en de inventaris verwerkt in de 

boekhouding; 

c) De provisies worden jaarlijks herberekend aan de hand van nieuwe 

tarieven en de ervaringsgegevens van reële ontmantelingwerken. De 

inventaris van materialen wordt berekend in reële franken48. De 

intresten van de belegde fondsen moeten de toekomstige inflatie en de 

eventuele meerkost voor de ontmanteling dekken. Tot nu toe zijn die 

intresten voldoende. 

d) Voor het gebruik van de provisies wordt per site een lijst van de 

inventarisfiches met status “buiten werking” opgesteld en aan de 

bevoegde dienst doorgegeven. 

e) Er wordt een declasseringsprogramma voor het volgende jaar 

opgesteld, inclusief een budgetraming voor de declassering.  Dit 

programma volgt de procedure voor de goedkeuring van de budgetten 

                                                 
48 Dit betekent dat de waarde van de goederen of de installaties berekend wordt in de muntwaarde van het 
lopende boekjaar. De waarde wordt dus elk jaar opnieuw berekend en de provisies worden overeenkomstig 
aangepast. 
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en hangt af van de verschillende comités van het nucleair passief49. Bij 

de goedkeuring en de inwerkingstelling van het 

declasseringsprogramma50 wordt per activiteit een dossier opgesteld 

waarin de kosten van ontmanteling en afvalafvoer geregistreerd 

worden.  

f) Het budget van het betreffende declasseringsproject wordt dan 

gecrediteerd voor het bedrag van de aangelegde provisies. De 

provisies worden uitgewerkt aan een reële kostenraming op het 

ogenblik van het opstarten van het project. Ze worden jaarlijks 

aangepast, minstens aan de inflatievoet of aan de intrestopbrengsten 

van de beleggingen indien deze hoger zijn. 

 
 
Fondsen       De aangelegde provisies worden belegd in korte of middellange termijn  

fondsen en OLO’s (obligation lineaire obligatie) per type provisie. 

Overeenkomstig haar statuut van openbare instelling en het koninklijk besluit 

van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële 

activa van de overheid, genomen met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, 

§ 1, 6°, en §2, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 

budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 

Economische en Monetaire Unie, is het SCK verplicht de provisie voor het 

grootste deel51 in OLO’s te beleggen. Voor elke soort provisie wordt een 

beleggingsdossier aangelegd dat de waarde van de provisie en een overzicht 

van de  beleggingen bevat.  Deze beleggingsdossiers worden, naast het 

normale beheer, tweemaal per jaar aangepast volgens de hierboven vermelde 

procedure. 

 

 
Controle      De bedrijfsrevisoren, de regeringsvertegenwoordigers en het Rekenhof oefenen  

                     toezicht uit op deze fondsen.  Buiten de normale budgetcontrole, het   

                                                 
49 Elke afdeling binnen het SCK die te maken heeft met nucleaire toepassingen, heeft een comité dat de 
investeringen en bestedingen per budgetjaar uitwerkt en controleert. 
 
50 Dit declasseringsprogramma bevat :  

- de ontsmetting en de ontmanteling van de installaties van de sites;  
- de conditionering en de opslag van het hierbij ontstane afval met de overdacht van de middelen 

voor het Fonds op Lange Termijn van het NIRAS; 
- het vrijgeven van de terreinen en of de gebouwen voor andere doeleinden. 
 

51 In feite wordt de ganse provisie in OLO’s belegd, uitgezonderd de uitgaven van het lopende boekjaar of de 
uitgaven die gepland zijn binnen 1 jaar. 
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                     beheer volgens het voorzichtigheidsprincipe, de ISO-procedures binnen het 

                     SCK en de verplichtingen volgens het voormeld koninklijk besluit, bestaat er op  

                     dit moment geen formele of gedetailleerde externe opvolging of controle. Het  

                     NIRAS dient wel de toereikendheid en het bestaan van de provisies te  

                     controleren. 

 
 
 
 
4.  Provisie lange termijn beheer en opslag radioactief afval 
   
 
10. Hieronder wordt deze provisie nader omschreven en wordt dieper ingegaan op de 

beheerder, het doel, de financiering, het fonds, de waarde en de controle op deze provisie. 

 
 
Beheerder     Het NIRAS. 
 
Doel Het verzamelen van de nodige middelen voor het beheer op lange termijn van 

radioactief afval, zijnde de verwerking, de conditionering, de tijdelijke opslag 

en de berging ervan.  

  

Financiering Deze provisie wordt gefinancierd door de nucleaire afvalproducenten op basis  

                       van de tarieven van het NIRAS die naast een dekking voor de opslag, het 

                       transport en eventuele conditionering, ook een deel bevatten voor het lange 

                       termijnbeheer en de definitieve berging van het afval.  Deze tarieven zijn in 

                       principe kostendekkend. 

                        De nucleaire afvalproducenten zijn :  

- de  Belgische elektriciteitsproducenten; 

- Synatom;  

- het SCK;  

- Belgonucléaire; 

- F.B.F.C.I; 

- I.R.M.M. (Institute for Reference Materials and Measurements); 

- de Belgische Staat voor de werken uitgevoerd in het kader van de  

  passieffondsen (zie verder);  

- onderzoekcentra, ziekenhuizen en universiteiten (Mitri sector); 

- het IRE. 
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Beschrijving  Dit fonds is operationeel sinds 1999 en werd opgericht in uitvoering van artikel 

16 van het koninklijk besluit van 30 maart 1981houdende bepaling van de 

opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het 

beheer van radioactief afval en splijtstoffen52. 

 

In de periode van 1982 tot 1986 sloot het NIRAS met de nucleaire 

afvalproducenten ophalingscontracten af voor het beheer van het radioactief 

afval.  Deze contracten voorzagen dat er in fasen kon gewerkt worden, met 

name de verzekering van de onmiddellijke operaties (behandeling, 

conditionering en tijdelijke opslag) in een eerste fase en het doorschuiven van 

de regeling van de definitieve berging en het lange termijn beheer naar later53.  

De nucleaire afvalproducenten dienden dan ook een provisie aan te leggen 

voor dit laatste deel.  De overdracht van deze provisies vindt plaats in 2000 en 

2001. 

 

Een “aanhangsel A1” bij het ophalingscontract regelt de financiering door 

iedere afvalproducent van de behandeling en de conditionering van het niet-

geconditioneerd afval dat bij hen werd opgehaald. De vergoeding die deze 

producenten betalen aan het NIRAS omvat enerzijds de beheerkosten van 

deze instelling en anderzijds een eenheidstarief dat de investering- en 

uitbatingkosten dekt van de behandeling- en conditioneringinstallaties,  met 

inbegrip van hun latere ontmanteling. 

 

Naast het “aanhangsel A1” worden er jaarlijks overeenkomsten afgesloten 

betreffende de door het NIRAS bij de afvalproducenten af te halen 

hoeveelheden geconditioneerd of niet geconditioneerd afval. De vergoedingen 

die hiervoor betaald worden hebben betrekking op : 

 de verwerking en de conditionering van het niet-geconditioneerd afval; 

 de tijdelijke opslag van het geconditioneerd afval.  

 

Bij de afhaling dient de provisie voor de opslag onmiddellijk betaald te worden 

aan het NIRAS. Deze provisies dekken alle kosten tot op het ogenblik van 

definitieve berging. 

                                                 
52 Gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 
maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor 
het beheer van radioactief afval en splijtstoffen. 
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Tevens bestaat er nu een “aanhangsel A2” bij het ophalingscontract dat  

onder meer de financiering regelt van het beheer op lange termijn van het 

geconditioneerd radioactief afval. De belangrijkste bepalingen van dit 

aanhangsel zijn de volgende :  

• Inzake het voor het einde van 1999 afgehaalde radioactief afval wordt 

de eigendomsoverdracht aan het NIRAS voorzien; in ruil daarvoor 

betaalt de producent de nodige middelen aan het NIRAS om het 

beheer op lange termijn te verzekeren (opslag en berging); voor het in 

het verleden afgehaald afval moet de opslag provisie uiteraard niet 

meer betaald worden;  

• Sedert begin 2000 gaat de afhaling gepaard met de 

eigendomsoverdracht aan het NIRAS en worden alle kosten 

(behandeling en conditionering, opslag en berging) ineens betaald;   

• De bedragen die de afvalproducenten aan het NIRAS moeten betalen 

zijn gebaseerd op de eenheidstarieven bepaald door het NIRAS voor 

de tijdelijke opslag en berging;  

• Voor de bepaling van de tarieven werd uitgegaan van de volgende 

principes :  

o het afval van categorie A54 wordt geborgen aan de oppervlakte 

(vanaf 2004); 

o het afval van categorie B en C55 wordt geologisch geborgen  

(vanaf 2035 voor niet verglaasd en vanaf 2050 voor verglaasd 

afval); 

                                   Indien men uitgaat van bovenvermelde principes, dan wordt : 

o de geraamde eenheidskost in de frank van het lopende jaar n  

verhoogd met een onzekerheidmarge van 10% voor de tijdelijke 

opslag, met een marge van 30% voor de oppervlakte berging 

en van 100% voor de geologische berging; 

o het eenheidstarief in ieder jaar (jaren n+1, n+2,…) verhoogd 

met de inflatie en een toeslag van 2 %; 

• Een intern advies– en controlecomité houdt toezicht op het beheer van 

de middelen gestort in het fonds op lange termijn; 

                                                                                                                                                         
53  Er werd oorspronkelijk geen exacte termijn bepaald. In het ‘aanhangsel A2’ bij het ophalingscontract, dat 
hierna besproken wordt, werd er wel een termijn bepaald. 
54 Verslag van de Commissie AMPERE, Hoofdrapport, Section E, Les déchets radioactifs,  127.  
 
55 Verslag van de Commissie AMPERE, Hoofdrapport, Section E, Les déchets radioactifs, 127. 
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• Er is overleg voorzien met de afvalproducenten om de 

financieringsmodaliteiten eventueel aan te passen aan : 

o heirkracht : een belangrijke wijziging van de 

aanvaardingsdocumenten van het radioactief afval aangebracht 

door de Belgische Staat; 

o een wijziging opgelegd door de overheid om het beheer van het 

radioactief afval anders te organiseren dan voorzien in het 

aanhangsel A2 van het ophalingscontract; 

o een wijziging van de wetgeving die de activiteiten van het 

NIRAS regelt met een verandering van de rechten en plichten 

van het NIRAS en de afvalproducenten tot gevolg; 

o een belangrijke wijziging van het referentiescenario, zowel 

technisch als financieel, dat aan de basis ligt van de 

eenheidstarieven; naast de hoger vermelde data gaat het 

referentiescenario uit van een volledige opwerking van de 

verbruikte brandstof; 

o een tussenkomst van de overheid waarbij er bepalingen 

worden uitgevaardigd ter financiering van de beheeroperaties 

op lange termijn. 

• Het aanhangsel A2 geldt voor een periode van 10 jaar. Wanneer het 

ophalingscontract niet wordt vernieuwd dan moeten de 

afvalproducenten een contractuele waarborg betalen gelijk aan hun 

aandeel in de vaste kosten van de installaties. Dit is het product van de 

contractuele hoeveelheden vermeld in het aanhangsel A2 met de vaste 

eenheidstarief indien de totale hoeveelheid overgedragen afval kleiner 

is dan het oorspronkelijk overeengekomen volume. 

• De studies en onderzoeken met betrekking tot de berging maken vanaf 

2013 deel uit van het aanhangsel56. Tot dan worden zij jaarlijks 

gefinancierd op basis van terzake afgesloten contracten.  

• Naast de onzekerheidsmarges bij de berekeningen is het mogelijk om 

over te gaan tot een herziening van de eenheidstarieven indien de 

noodzaak zich zou voordoen. 

 

De huidige situatie kan als volgt samengevat worden : 

                                                 
56 Deze informatie werd bevestigd door het NIRAS op 6 maart 2001.  
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• De opslagprovisies voor nucleair afval worden betaald aan het 

NIRAS in functie van de productie van het afval. Op die manier 

worden de onmiddellijke kosten gedekt en wordt een fonds 

gecreëerd om de toekomstige opslagkosten te kunnen betalen. 

• De fondsen van de provisies voor de berging en het lange 

termijn beheer worden vanaf 2000 overgedragen op het 

moment van de eigendomsoverdracht van het afval. De 

fondsen voor de definitieve berging van het afval dat vòòr 2000 

opgehaald en bewaard werd bij de afvalproducenten, worden 

overgedragen aan het NIRAS.  Sommige producenten, zoals 

Electrabel hebben deze fondsen in 2000 overgedragen. SPE 

en het SCK moeten hun fondsen nog geheel of gedeeltelijk 

overdragen. Deze overdracht dient eind 2001 beëindigd te zijn. 

 

 

 

Opmerkingen : 

• De bovenstaande contractuele regeling geldt niet voor de kleine 

producenten, zoals de MITRI-sector.  Deze producenten betalen een 

“all-in” tarief op het ogenblik van de afhaling van het afval door het 

NIRAS.  Dit tarief omvat de provisies voor de opslag en de berging 

vanaf het begin. 

• De activiteiten die het gevolg zijn van de denuclearisatie-activiteiten  

betreffende de passieffondsen BP1-BP257 die beheerd worden door 

het SCK en het passief IRE58 moeten voor het afval dat ontstaat tijdens 

de denuclearisatie normalerwijze ook de fondsen voor de opslag en de 

                                                 
57 BP2 is de site van de vroegere “Waste”-afdeling van het SCK.  BP1 is de site van de vroegere Eurochemic 
fabriek te Dessel. 
 
58 Voor de uitgevoerde werken en het geproduceerde afval in het kader van de sanering van bovenvermelde sites 
moet de Belgische Staat als een afvalproducent beschouwd worden, zeker voor wat betreft BP1en het technisch 
passief van het SCK. Overeenkomstig de terzake geldende wetgeving en en overeenkomsten, moest de 
Belgische Staat in principe dan ook de nodige provisies voor de ontmanteling, conditionering beheer en berging 
aanleggen of verder aanleggen. Dit is echter nooit gebeurd en evenmin bestaat de intentie om dit in de toekomst 
te doen. De Belgische Staat stelt tevens dat zij de middelen voor de opbouw van het lange termijn fonds 
(definitieve berging) voor het afval dat voor haar rekening wordt behandeld, enkel op het moment van berging aan 
het NIRAS dient over te dragen. Dit betekent in principe dat de Belgische Staat eigenaar blijft van het nucleair 
afval dat door het NIRAS tijdelijk opgeslagen wordt in afwachting van definitieve berging. De Belgische Staat  
overtreedt hierdoor de terzake geldende wetgeving. Teneinde bovenstaande  situatie te regulariseren moet aan 
de heersende wetgeving voldaan worden door het aanleggen van provisies en de overdracht van de fondsen voor 
het lange termijn beheer ofwel dient er een wetgevend initiatief genomen te worden teneinde de Belgische Staat 
het recht te geven de betalingen uit te voeren door middel van jaarlijkse dotaties gebaseerd op de prestatienota’s 
en het kostenoverzicht van het NIRAS.(Bovenstaande informatie werd verstrekt door de heer Emmery, Directeur 
Contracten en Financiën van het NIRAS.)  
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berging betalen aan het NIRAS. De opslagprovisies worden 

systematisch overgedragen, behalve voor bepaalde afvalloten van het 

passief BP1 waar de opslagkosten in regie betaald worden.  Met 

uitzondering van de fondsen voor het passief IRE werden in 1999 nog 

geen bergingprovisies overgedragen aan het NIRAS. Het tijdstip van 

een eventuele overdracht hangt af van de financieringsregelingen van 

deze passiva. 
 

Waarde Het bedrag van de provisie bedraagt eind 1999 in het totaal 799 miljoen BEF : 

                                    definitieve berging        434  miljoen BEF 

            toekomstige verwerking en opslag    365   miljoen BEF. 

  

                       De voorziene eindwaarde van deze provisie (in constante franken met 

referentiejaar 2000) wordt geschat op 65 miljard BEF, zijnde 20 miljard voor 

bovengrondse opslag en 45 miljard voor ondergrondse opslag.59 

 
Fondsen       Een intern financieel advies- en controlecomité houdt toezicht op het beheer  

                      van de middelen van het NIRAS en in het bijzonder op het fonds voor beheer  

                      op lange termijn. Dit adviescomité is opgericht op verzoek van het Rekenhof. 

                      Er is geen wettelijke verplichting betreffende de wijze waarop dit fonds moet  

                      beheerd worden.  

 
Controle De externe bedrijfsrevisor, het Rekenhof en de regeringsvertegenwoordigers 

zijn bevoegd om de jaarrekeningen, de grootte van de provisies en het 

bestaan van de fondsen te controleren.  Het Rekenhof en de 

regeringsvertegenwoordigers zijn tevens bevoegd om de fondsen de 

controleren. In de schoot van de raad van bestuur werd een auditcomité 

opgericht  waarvan 4 bestuurders deel uitmaken.  Dit comité is belast met de 

begeleiding van en de controle op het financieel beheer van het NIRAS60. 

                                                 
59 Verslag van de Commissie AMPERE, Hoofdrapport, Section E, Les déchets radioactifs, 153. 
 
60 Deze informatie werd op 6 maart 2001 meegedeeld door de heer Emmery, Directeur Contracten en Financiën 
van het NIRAS. 
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5. Provisie ontmanteling installaties van het NIRAS :  
 

11. Hieronder wordt deze provisie nader omschreven en wordt dieper ingegaan op de 

beheerder, het doel, de financiering, de waarde, de fondsen en de controle op deze provisie. 

 
Beheerder Het NIRAS. 

 
Doel  De aanleg van een provisie voor de ontmanteling van de gebouwen van  

                       het NIRAS die gebruikt worden voor de verwerking en de conditionering van  

                       laag radioactief afval of voor de opslag van geconditioneerd laagactief of   

                       opwerkingsafval. 

 

Financiering De financiering van deze provisie gebeurt via de tarieven van het NIRAS. 

Deze tarieven houden rekening met de toekomstige kosten. 

 
Beschrijving Het gaat hier vooral om de volgende installaties op de terreinen van 

                       Belgoprocess te Dessel61 : 

• CILVA : de nieuwe installatie voor de behandeling en de conditionering 

van laagactief vast afval;62 

• de opslaggebouwen 150/151 voor geconditioneerd laagactief beta-, 

gamma-, en alfaverdacht afval; 

• het deel van het gebouw 127 dat gebruikt wordt voor het middelactief afval 

van de producenten (het ander deel wordt uitsluitend gebruikt voor het 

middelactief afval van het passief BP1 en valt buiten het 

financieringssysteem); 

• het opslaggebouw 136 voor de opslag van opwerkingsafval dat terugkeert 

uit La Hague. 

                                                 
61 Enkele van deze gebouwen zijn opgetrokken op gronden die eigendom zijn van de Belgische Staat. Hoewel  
artikel 4 van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en het NIRAS van 23 december 1986 voorziet dat het 
NIRAS de site van de vroegere opwerkingsfabriek EUROCHEMIC in Dessel voor 50 jaar in erfpacht krijgt van de 
Belgische Staat , is deze erfpachtovereenkomst nog niet opgesteld. Het NIRAS wacht op voorstellen van de 
overheid en heeft bij de voogdijraad een aanvraag ingediend voor de aankoop van de terreinen waarop de 
gebouwen 150, 151, 136 en de installatie gevestigd zijn (jaarrekening 1999 van het NIRAS). De huidige situatie is 
de volgende : zolang het afval niet definitief overgedragen is, blijft het eigendom van de afvalproducent; de 
gebouwen en installaties zijn eigendom van het NIRAS en de gronden zijn eigendom van de Belgische Staat.  
 
62 In het verslag van de Commissie AMPERE, Hoofdrapport, Section E, Les déchets radioactifs,  127, wordt het  
radioactief afval in verschillende categorieën gegroepeerd. Categorie A is afval met  een lage radioactiviteit zoals 
gebruikte veiligheidskleding, filters en residu van koelwaterreiniging. Categorie B omvat naast laag actief afval 
met een te hoge concentratie lange isotopen, ook het middelactief afval en het afval dat een hogere radioactiviteit 
heeft dan categorie A bijvoorbeeld als gevolg van fabricatie van nucleaire brandstofelementen. Categorie C 
omvat het hoog radioactief afval. 
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De toekomstig op te richten infrastructuur en de structuren in aanbouw, zoals 

de ASX-installatie63, zullen op dezelfde wijze gefinancierd worden64. 

 

De kosten van de CILVA zijn begrepen in de tarieven van het NIRAS en 

omvatten een vast deel dat gedekt wordt door de capaciteitsreservatie waarin 

de ontmantelingkosten begrepen zijn en een proportioneel tarief voor de 

variabele kosten.  Deze laatste omvatten de werkingskosten van de installatie. 

 

Voor het gebruik van de opslaggebouwen is een eenheidstarief bepaald dat 

een toeslag bevat voor de latere ontmanteling. Dit tarief is opgesplitst in een 

vast en een proportioneel deel. Het product van de voorziene afvalaanvoer 

met een vast eenheidstarief wordt ook de opbrengst uit de 

capaciteitsreservatie genoemd, hetgeen betekent dat er op basis  van de 

voorziene hoeveelheid afval in een contract, een deel van de capaciteit van de 

installaties gereserveerd wordt voor de betreffende afvalproducent. De grootte 

van de ontmantelingkosten die opgenomen zijn in de capaciteitsreservatie bij 

CILVA of die gevoed worden via een toeslag in het eenheidstarief tot de volle 

waarde bereikt is, is gebaseerd op ramingen van het NIRAS.  Een deel van 

het tarief wordt dan ook gebruikt om de provisie voor de ontmanteling op te 

bouwen gedurende de uitbating van de installaties. 

   

Voor de CILVA is de opbouw van de provisie in 1995 gestart.  Voor de 

gebouwen 150/151 is de opbouw van de provisies gestart in 1992. Voor het 

deel van het gebouw 127 dat is toegewezen aan de producenten loopt de 

opbouw van de provisie al sinds 1989.  

 

Voor het gebouw 136 begint de ontmantelingprovisie te lopen vanaf het 

ogenblik van de ingebruikname, met name vanaf de ontvangst van de eerste 

zending van opwerkingsafval.   

 

Waarde Het bedrag van de provisie voor de ontmanteling van de installaties bedraagt 

                       eind 1999 in het totaal 802 miljoen BEF. 

                                                 
63 De ASX-installatie is een installatie voor het conditioneren van plutoniumhoudend afval. 
 
64 Deze informatie werd bevestigd door de heer Emmery, Directeur Contracten en Financiën van het NIRAS. 
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Fondsen       Een intern financieel advies- en controlecomité houdt toezicht op het beheer  

                       van de middelen van het NIRAS en in het bijzonder op het fonds voor het 

beheer op lange termijn.  Dit adviescomité is opgericht op verzoek van het 

Rekenhof en dient de fondsen te beheren. Er is geen wettelijke verplichting 

betreffende de wijze waarop dit fonds moet beheerd worden.  

 

Controle De externe bedrijfsrevisor, het Rekenhof en de regeringsvertegenwoordigers 

zijn bevoegd om de jaarrekeningen, de grootte van de provisies en het 

bestaan van de fondsen die de tegenwaarde vormen van de provisies te 

controleren.  Het Rekenhof en de regeringsvertegenwoordigers zijn tevens 

bevoegd om de fondsen de controleren. Een intern auditcomité is tevens 

belast met de controle op en de begeleiding van het financieel beheer. 

 

 

6.   Insolvabiliteit en geschillen provisie    

 

12. Hieronder wordt deze provisie nader omschreven en wordt dieper ingegaan op de 

beheerder, het doel, de financiering, de waarde, de fondsen en de controle op deze provisie. 

 
 
Beheerder     Het NIRAS. 

 
Doel  Het verzamelen van middelen voor de sanering van afval en de installaties 

van failliete of insolvabele nucleaire afvalproducenten en voor het behandelen 

van geschillen. 

 
Financiering De financiering gebeurt via een reserve van 5% op de vergoedingen die 

betaald moeten worden aan het NIRAS.65 

 

Beschrijving Het NIRAS moet in haar vergoedingen een reserve66 van 5 % insluiten 

bestemd om het hoofd te bieden aan het eventuele faillissement of de 

eventuele insolvabiliteit van bepaalde producenten.  De bedragen die 

                                                 
65 De toeslag geldt op de vergoedingen voor de verwerking, conditionering, tijdelijke opslag en beheer. 
 
66 Artikel 15, § 4, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de  
werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 
houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer 
van radioactief afval en splijtstoffen.   
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overeenstemmen met deze reserve worden in een afzonderlijk fonds gestort. 

De opbouw van deze reserve is gestart in 1992. 

 

Waarde Het bedrag van de provisie voor insolvabiliteit en geschillen bedraagt eind 

1999 in het totaal 301 miljoen BEF. 

 

Fondsen Een financieel advies- en controlecomité houdt toezicht op het beheer van de  

middelen van het NIRAS en in het bijzonder op het fonds voor beheer op                       

lange termijn. Dit adviescomité is opgericht op verzoek van het Rekenhof en                     

dient de fondsen te beheren. Er is geen wettelijke verplichting betreffende de 

wijze waarop dit fonds moet beheerd worden.        

 

Controle De externe bedrijfsrevisor, het Rekenhof en de regeringsvertegenwoordigers 

zijn bevoegd om de jaarrekeningen, de grootte van de provisies en het 

bestaan van de fondsen die de tegenwaarde vormen van de provisies te 

controleren.  Het Rekenhof en de regeringsvertegenwoordigers zijn tevens 

bevoegd om de fondsen te controleren. Een intern auditcomite is belast met 

de controle op en de begeleiding van het financieel beheer. 

 

7.   Andere provisies      

 

13.  Hieronder worden nog een aantal andere provisies vermeld die beheerd worden door  

de elektriciteits- en afvalproducenten en de mitri-sector. 

 

7.1. De elektriciteitsproducenten 

 
Volgende provisies werden vermeld in de geconsolideerde jaarrekening 1999 van 

Electrabel en SPE. 

 
- Provisie voor het aandeel in de kweekreactor van Creys Malville : 

 - beheerder : Electrabel 

 - op 31 december 1999 bedroeg de provisie 85.0 miljoen BEF; 

 - Provisie voor een nieuwe stoomgenerator in Tricastin :     

- beheerder : CPTE  

- op 31 december 1999 bedroeg de provisie 429.0 miljoen BEF; 

 - Provisie NIRAS (Fonds lange termijn beheer en berging van afval) : 

- aandeel van Electrabel op 31 december 1999 : 767.2 miljoen BEF; 
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- aandeel van SPE op 31 december 1999  :  21.6 miljoen BEF. 

 

De provisies NIRAS worden door Electrabel en SPE in de loop van 1999, 2000 en  

2001 overgedragen aan het NIRAS67.  

  

 
7.2. De afvalproducenten  
 

            Het NIRAS is gestart met de inventarisatie van de mogelijke nucleaire passiva van 

            deze sector. Dit betreft onder meer bedrijven zoals Belgonucléaire. 

           
 
 7.3   De Mitri-sector  
 

Het NIRAS is gestart met de inventarisatie van de mogelijke nucleaire passiva van  

deze sector (cyclotrons in ziekenhuizen, reactor in universiteiten, ed.). Uit de eerste 

bevindingen blijkt dat er in vele gevallen geen provisies, noch fondsen voorhanden 

zijn voor de ontmanteling van deze installaties in de ziekenhuizen of laboratoria. De  

kosten voor het beheer van het afval worden door het NIRAS aangerekend bij de 

overdracht.  

                                                 
67 Deze informatie werd bevestigd door de heer Emmery, Directeur Contracten en Financiën van het NIRAS en 
door de heer Dermaut, Secretaris-generaal van het BCEO. 
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B. Fondsen voor de lopende saneringkosten van nucleaire 
activiteiten uit het verleden  –  De passieffondsen 
 

 
14.    De hierna vermelde passieffondsen zijn opgericht om de saneringsactiviteiten te 

financieren inzake de ontmanteling, de ontsmetting, de afvalbehandeling en het beheer van 

de nucleaire activiteiten uit het verleden, met name de activiteiten van de vroegere 

opwerkingsfabriek Eurochemic in Dessel (passieffonds BP1), de voormalige Waste afdeling 

van het SCK (passieffonds BP2) en de activiteiten van het SCK van vòòr 1989 (passieffonds 

SCK). Deze fondsen worden beheerd door het NIRAS die deze saneringsactiviteiten laat 

uitvoeren door haar dochteronderneming Belgoprocess of via  

onderaanneming. 

 

 

1.   Passieffonds BP1  
 
15.   Hieronder wordt dit fonds nader omschreven en wordt dieper ingegaan op de 

beheerder, het doel, de financiering, de belegging, de fiscaliteit van en de controle op dit 

fonds.  

 
Beheerder    Het NIRAS. 

 

Doel Het verstrekken van middelen voor de sanering door de Belgische Staat van 

de Eurochemic fabriek te Dessel. 

    

Beschrijving Het passief bestaat uit de sanering van de oude piloot opwerkingfabriek van  

                       Eurochemic.  Deze sanering omvat in het bijzonder : 

• de behandeling, de conditionering, de tijdelijke opslag en de berging 

van het vroegere uitbatingafval van Eurochemic; 

• de ontmanteling van de oude installaties, de behandeling, de 

conditionering, de tijdelijke opslag en de berging van het radioactief 

afval dat hierbij ontstaat. 

   

In het kader van de overeenkomst van 19 december 1990 tussen de 

Belgische Staat, het NIRAS en de elektriciteitsproducenten betreffende de 

oprichting en het beheer van een fonds voor de sanering van de nucleaire 
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installaties van de site Mol-Dessel, heeft de Belgische Staat zich verbonden 

tot een financiering ten belope van 4.405 miljoen BEF (in geldwaarde van het 

referentiejaar 1989) voor de periode van 1989 tot 2000. Gedurende de eerste 

jaren van deze periode kon tevens een beroep gedaan worden op de 

middelen die Eurochemic ter beschikking stelde, zijnde 3.545 miljoen BEF.  

De periode vermeld in de overeenkomst is thans verstreken zodat er een 

nieuwe overeenkomst dient opgesteld te worden. In deze optiek heeft het 

NIRAS recentelijk een nieuwe evaluatie van dit saneringsproject opgestart.  

Overeenkomstig de laatste officiële evaluatie in 1998 is de situatie als volgt : 

 Uitgaven tot 199768                5.549 miljoen BEF 

 Geraamde uitgaven vanaf 1998 tot het afsluiten van het project 

   declassering site en installatie         14.887 miljoen BEF 

   standby 69     4.696 miljoen BEF 

   sanering afval        902 miljoen BEF 

     uitgestelde operaties    5.387 miljoen BEF

   Totaal van de geraamde kosten vanaf 1998  24.672 miljoen BEF 

 Beschikbaar in het fonds op 01.01.1998                       927 miljoen BEF 

   Begrotingsinschrijving 1998-2000                             1.474 miljoen BEF   

                                   Netto te financieren saldo buiten overeenkomst      23.471 miljoen BEF 

   

De overeenkomst tussen de Belgische Staat, het NIRAS en de 

elektriciteitsproducenten van 19 december 1990 bepaalt dat het verloop van 

de operaties en hun financiering na 2000 volgens dezelfde principes zal 

geregeld worden als in de periode van 1989 tot 2000. In het bijzonder wordt 

herhaald dat de sanering van het passief BP1 zal geregeld worden door de 

conventie van 26 november 1984, hetgeen betekent dat de Belgische Staat 

integraal zal moeten instaan voor de financiering van deze sanering. 

       

Financiering Dit fonds wordt gefinancierd door inschrijvingen op de begroting van de 

Belgische Staat. Voor het saldo dient een nieuwe begroting opgesteld te 

worden vanaf 2001. 

 

                                                 
68 Schrijven van de heer Van Rentergem, Ingenieur en Adviseur-generaal bij het Ministerie van Economische 
Zaken, Bestuur Energie, afdeling Nucleaire Toepassingen, gedateerd op 31 augustus 2000.  Deze informatie 
werd bevestigd door de heer Emmery van het NIRAS. 
 
69 Zelfs zonder activiteit worden er kosten gemaakt op de site, met name kosten van bewaking, onderhoud, 
metingen en opvolging, ed. 
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Belegging Eventuele saldi, zijnde het verschil tussen de dotaties en werkelijke 

bestedingen, worden belegd in korte of middellange termijn deposito’s, 

afhankelijk van de planning van de werken.  

 

 

Controle De externe bedrijfsrevisor, het Rekenhof en de regeringsvertegenwoordigers 

zijn bevoegd om de jaarrekeningen, de grootte van de nog niet bestede 

fondsen en het verloop van de kosten van de werken te controleren.  Het 

Rekenhof en de regeringsvertegenwoordigers zijn tevens bevoegd om de 

fondsen de controleren. Een intern auditcomite is belast met de controle op en 

de begeleiding van het financieel beheer. 

 
 
2.   Passieffonds BP2   

 
16.   Hieronder wordt dit fonds nader omschreven en wordt dieper ingegaan op de 

beheerder, het doel, de financiering en de belegging van dit fonds. 
 
Beheerder     Het NIRAS. 

 

Doel  Het verstrekken van middelen door Electrabel voor de vroegere Waste-

afdeling van SCK.  

   

Beschrijving Het passief bestaat uit de vroegere Waste-afdeling van het SCK.  Deze 

afdeling die instond voor het verwerken van nucleair afval, werd aan het 

NIRAS overgedragen door een bijzondere overeenkomst van 19 december 

1990.  De sanering omvat in het bijzonder : 

• de behandeling, de conditionering, de tijdelijke opslag en de berging 

van het afval dat zich op 31 december 1989 op de afdeling bevond;  

• de ontmanteling van de oude installaties, de behandeling, de  

conditionering, de tijdelijke opslag en de berging van het radioactief 

afval dat hierbij ontstaat. 

 

In het kader van de overeenkomst van 19 december 1990 tussen de 

Belgische Staat, het NIRAS en de elektriciteitsproducenten betreffende de 
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oprichting en het beheer van een fonds voor de sanering van de nucleaire 

installaties van de site Mol-Dessel, hebben de elektriciteitsproducenten zich 

verbonden tot een financiering ten belope van 5.200 miljoen BEF (in 

geldwaarde 1989) voor de periode van 1989 tot 2000. Tevens waren er 

beperkte inkomsten van ontmantelingprovisies voorhanden die werden 

verzameld door een toeslag in de eenheidstarieven voor de behandeling en 

de conditionering van het radioactief afval. 

 

Overeenkomstig de laatste officiële evaluatie in 199870 is de situatie als volgt : 

 Uitgaven tot 1997                 2.560 miljoen BEF 

 Geraamde uitgaven vanaf 1998 tot het afsluiten van het project 

   declassering site en installatie   7.881 miljoen BEF 

   standby         762 miljoen BEF 

   sanering afval      7.139 miljoen BEF 

     uitgestelde operaties     1.465 miljoen BEF 

   Totaal van de geraamde kosten                17.247 miljoen BEF 

                                   Beschikbaar in het fonds op 01.01.1998                    2.888 miljoen BEF         

   Electrabel 1998-2000                          1.450 miljoen BEF 

                                   Netto te financieren buiten overeenkomst             14.359 miljoen BEF 

 

Deze situatie houdt geen rekening met de toekomstige intrestopbrengsten van 

de eventuele middelen die beschikbaar zijn in het fonds. 

 

De bovenvermelde overeenkomst van 19 december 1990 bepaalt dat het 

verloop van de operaties en hun financiering na het jaar 2000 geregeld zullen 

worden volgens dezelfde beginselen als in de periode van 1989 tot 2000. 

 

Zij vermeldt uitdrukkelijk dat de sanering van het passief BP2 aan de 

producenten zal aangerekend worden : 

• voor de totaliteit van het afval dat direct onder de verantwoordelijkheid 

valt van de producenten, zoals aangegeven in de bijlage 2 van de 

overeenkomst van 19 december 1990; 

• voor een deel van het afval waarvan de sanering voorzien is na het 

jaar 2000, in gemeenschappelijk akkoord vast te stellen. 

                                                 
70Schrijven van de heer Van Rentergem, Ingenieur en Adviseur-generaal bij het Ministerie van Economische 
Zaken, Bestuur Energie, afdeling Nucleaire Toepassingen, gedateerd op 31 augustus 2000.  Deze informatie 
werd bevestigd door de heer Emmery van het NIRAS. 
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De Belgische Staat heeft deze bepalingen steeds geïnterpreteerd in de zin dat 

de elektriciteitsproducenten de kosten moeten dragen voor de totale sanering 

van het passief BP2 na het jaar 2000. Ingevolge de liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt hebben de elektriciteitsproducenten te kennen gegeven niet 

meer te willen tussenkomen in de financiering van het passief BP2 na 2000. 

De Belgische Staat heeft daarom het na 2000 te financieren saldo van het 

passief BP2 bij de Europese Commissie ingediend als “stranded costs” in het 

kader van artikel 24 van de richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor 

de interne markt voor elektriciteit.  

Parallel met het dossier “stranded costs” worden tussen de Belgische Staat, 

het NIRAS en de elektriciteitsproducenten onderhandelingen gevoerd over de 

financiering van de nucleaire passiva na het jaar 2000. De regering heeft de 

wens geformuleerd om in de eerste plaats een voorlopige regeling uit te 

werken die de financiering dekt van de lopende activiteiten voor de 

ontmanteling en de ontsmetting. De reactie van de elektriciteitsproducenten 

wordt nog afgewacht. 

 
Financiering Tot 2000 gebeurde de financiering door Electrabel. 

                        Thans dringt zich een nieuwe overeenkomst inzake de  

                        financiering op. Eventuele saldi van niet-bestede voorschotten staan op de  

                        balans van het NIRAS geboekt onder de rubriek ‘overige schulden’. Bij het  

                        begin van 1998 bedroeg het saldo 2.888 miljoen BEF. 

 

Belegging  De beschikbare middelen worden in korte termijn deposito’s of OLO’s belegd. 

 

 

3.  Technisch passief SCK 
 

17.   Hieronder wordt dit fonds nader omschreven en wordt dieper ingegaan op de 

beheerder, het doel, de financiering en de belegging van dit fonds. 
 

Beheerder     Het NIRAS 
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Doel  Het verstrekken van middelen door de Belgische Staat en Electrabel voor de 

sanering van de installaties van het SCK waaronder hoofdzakelijk de Belgian 

Reactors 1, 2 en 3 en LMA. 

    

Beschrijving  Artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de 

regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum 

voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit Centrum definieert 

het technisch passief van het SCK als volgt : 

                                   “De verplichtingen, voortvloeiend uit de denuclearisatie van de 
                                    installaties, alsook van de behandeling, de conditionering,  
                                    de stockage en de evacuatie van het geaccumuleerd radioactief afval,  
                                    met inbegrip van het radioactief afval afkomstig van de  
                                    gedenucleariseerde installaties, ten gevolge van de 
                                    nucleaire activiteiten van het Centrum tot 31 december 1988.”  

 
Artikel 8 van dit koninklijk besluit bepaalt dat de Ministers bevoegd voor 

Economische Zaken en Energie, de jaarlijkse dotaties bestemd voor het 

delgen van het technisch passief van het Centrum inschrijven in hun 

begroting. Deze jaarlijks in te schrijven dotaties zijn vastgelegd in de bijlage 271 

                                                 
71  
Bijlage 2. Technische passief in MBEF. 
     Constante   Nominale bedragen   
                  munt 1988                Inflatie 2 %         
  1989              344                   351                  
  1990              650                   676                     
  1991              566                   601                    
  1992              631                   683                     
  1993              415                   458                      
  1994              463                   521                      
  1995              541                   621                      
  1996/97            -                       -                       
  1998              651                   794                   
  1999              691                   859                      
  2000              562                   714                      
  2001              475                   614                      
  2002              472                   623                      
  2003              470                   633                      
  2004              468                   642                      
  2005              466                   652                      
  2006              464                   662                      
  2007              461                   672                      
  2008              460                   683                      
  2009              458                   694                      
  2010              456                   705                      
  2011              454                   716                      
  2012              452                   727                      
  2013              450                   739                      
  2014              448                   750                      
  2015              446                   762                      
  2016              445                   775                      
  2017              443                   787                      
  2018              442                   800                      
  2019              440                   813                      
  Totaal          14184                 19727                   
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van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen 

betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor 

Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit Centrum, gewijzigd door 

het koninklijk besluit van 18 december 1998. 

 

De overeenkomst van 19 december 1990 tussen de Belgische Staat, het 

NIRAS en de elektriciteitsproducenten betreffende de oprichting en het beheer 

van een fonds voor de sanering van de nucleaire installaties van de site Mol-

Dessel bevat de volgende bepaling inzake de financiering van het technisch 

passief van het SCK na het jaar 2000 : 

          “Voor de ontmantelingoperaties van de huidige installaties van het SCK     
            met inbegrip van het beheer van het afval dat eruit voortkomt, zal de 
            bijdrage van de producenten 25% bedragen van de kosten van de 
            eigenlijke ontmantelingoperaties van de installaties welke gediend 
            hebben voor de vorming van het exploitatiepersoneel van de 
            producenten, op voorwaarde dat iedere rechtstreekse of 
            onrechtstreekse financiële interventie van de producenten in de kosten 
            van de operaties voor het jaar 2000, geregeld door een specifieke 
            conventie, aftrekbaar zal zijn van de hiervoor aangehaalde regeling”. 
 

Als installatie die gediend heeft voor de vorming van het exploitatiepersoneel 

van de producenten, werd enkel de BR3 reactor geïdentificeerd. De 

ontmantelingkost van deze installatie werd geraamd op 6.225 miljoen BEF (in 

geldwaarde 1996); 25% hiervan is 1.556,25 miljoen BEF of 1.651,5 miljoen 

BEF in geldwaarde 1999 aan een inflatievoet van 2 %. 

 

Omwille van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt hebben de 

elektriciteitsproducenten te kennen gegeven de bovengenoemde tussenkomst 

in het technisch passief van het SCK niet meer te willen dragen. 

 

De Belgische Staat heeft het na 2000 door de elektriciteitsproducenten te 

financieren saldo van het technisch passief SCK ingediend bij de Europese 

Commissie als “stranded costs” in het kader van artikel 24 van de richtlijn 

96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.  

Een definitief antwoord wordt echter nog afgewacht. Zoals voor het passief 

BP2 zijn ook hier onderhandelingen tussen de Belgische Staat en de 

elektriciteitsproducenten aan de gang in verband met hun aandeel in de 

saneringskosten en het uitwerken van een voorlopige regeling. In het kader 
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hiervan is men gestart met een nieuwe evaluatie en met de opmaak van een 

situatieoverzicht. 

 

Overeenkomstig de laatste officiële evaluatie in 1998 is de situatie als volgt : 

 Uitgaven tot 1997                         1.908 miljoen BEF 

 Geraamde uitgaven vanaf 1998 tot het afsluiten van het project 

   declassering site en installatie       15.737 miljoen BEF 

   brandstoffen en splijtstoffen            4.491 miljoen BEF 

   sanering afval           0  

              uitgestelde operaties     206 miljoen BEF 

   Totaal van de geraamde kosten            20.434 miljoen BEF 

                                   Beschikbaar in het fonds op 01.01.1998            2.707 miljoen BEF 

   Financiering volgens koninklijk besluit                  12.890 miljoen BEF 
              (refertejaar 1999) 

 

            Totaal te financieren                                               4.847 miljoen BEF72. 

    

Deze situatie houdt geen rekening met toekomstige intrestopbrengsten van de 

geldsommen beschikbaar in het fonds van het technisch passief.  Het is thans 

moeilijk om te beoordelen of de voorziene financiering van het technisch 

passsief van het SCK voldoende zal zijn om alle toekomstige kosten te 

dekken.   

 

 
Financiering Tot 2000  werd  dit  fonds  gefinancierd  door  inschrijvingen  op  de  begroting 

van de Belgische Staat en Electrabel  (25% in BR3 wegens gebruik voor 

opleiding). Het verschil tussen de ontvangen dotaties en de werkelijke 

uitgaven staan op de passiefzijde van de balans van het NIRAS geboekt 

onder de rubriek “overige schulden”. 

                        

Belegging De beschikbare middelen, zijnde 4 miljard BEF, worden op dit moment slechts 

op korte termijn belegd aangezien de denuclearisatie van de site lopende 

uitgaven vereist. Op dit moment is 3 miljard BEF in  korte termijn deposito’s (< 

1 jaar) belegd en het saldo in OLO’s. 

 

                                                 
72 Volgens de overeenkomst dient hiervan 1.423 miljoen BEF door de elektriciteits producenten gedragen te 
worden; het saldo is ten laste van de Belgische Staat. 
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C.    Besluit 
 

18.    Uit het voorgaande kunnen we het volgende besluiten :  

a) Voor de instellingen als het SCK en het NIRAS is er een goede beschikbaarheid van 

de fondsen en er is een mogelijkheid tot controle op de besteding ervan;  

b) Uit de analyse blijkt dat er voor wat betreft de provisie voor het beheer van bestraalde 

splijtstoffen en de provisie voor de ontmanteling van nucleaire installaties aangelegd 

door Electrabel, SPE en Synatom, controle uitgeoefend wordt op het systeem van de 

opbouw van de provisies en hun kostendekkingsgraad.  Zowel het CCEG73 als het 

NIRAS74 dienen het bestaan en de toereikendheid van de provisies op te volgen. 

 

Er is echter geen controle op de aanwending van de fondsen en er zijn geen 

specifieke waarborgen voor de latere beschikbaarheid ervan.  

 

Teneinde hieraan te verhelpen kunnen de opdrachten van het NIRAS uitgebreid 

worden. Deze instelling analyseert op dit ogenblik het bestaan, de grootte en de 

toereikendheid van de provisies voor nucleaire toepassingen. In het verlengde 

hiervan zou deze opdracht uitgebreid kunnen worden zodat het NIRAS ook  controle 

kan uitoefenen op het beheer van de fondsen.. 

 

c) Uit het overzicht blijkt eveneens dat er voor de passieffondsen BP1 en BP2 een 

wanverhouding is tussen de geactualiseerde raming en de oorspronkelijke raming 

van de nodige financiering en dat de financiering van het passieffonds BP2 en van 

een deel van het fonds voor het technisch passief van het SCK door de 

elektriciteitsproducenten ter discussie staat. 

 

                                                 
73 Overeenkomstig haar statuten en opdrachten en overeenkomstig artikel 5 van de conventie van 9 oktober 1985 
tussen de Belgische Staat en de elektriciteitsproducenten. 
 
74  Artikel 9, § 1, van de programmawet van 12 december 1997 houdende diverse bepalingen. 
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D.    Overzichtstabel 
 

19.  Hieronder volgt een overzichtstabel van de provisies en fondsen in de Belgische context.   

 

 

    

OVERZICHTSTABEL  PROVISIES EN FONDSEN IN DE NUCLEAIRE SECTOR  miljoen BEF
 

BENAMING BEHEERDER WIE DOEL FINANCIERING WAARDE DEKKING opmerking
Ontmanteling 
provisie 

ELECTRABEL  ELECTRABEL
+ CTPE

voorziening voor ontmanteling 
kerncentrales, voor het aandeel in de 
Belgische centrales  en het aandeel in 
de centrale van Chooz

inbegrepen in de kWh-
prijs

23,857.7 deposito's en 
deelnemingen

24,252  in jaarrekening 
bevat de provisie van SPE 
voor haar aandeel in de 
kerncentrale

  SPE voorziening voor ontmanteling 
kerncentrales, voor het aandeel in de 
centrales

inbegrepen in de kWh-
prijs

394.3 deelnemingen inbegrepen in totale 
provisie Electrabel

Provisie verbruikte 
brandstoffen

SYNATOM SYNATOM voorziening voor beheer, opslag, 
conditionering en latere berging van 
verbruikte brandstof

inbegrepen in de kWh-
prijs

70,275.7 vordering op 
Niras  en 
electrabel

prefinanaciering gebouW 
136 voor NIRAS

ELECTRABEL ELECTRABEL voorziening voor beheer, opslag, 
conditionering en latere berging van 
verbruikte brandstof, en het aandeel in 
buitenlandse centrales (Chooz,..)

inbegrepen in de kWh-
prijs

1,479.3 deposito's en 
deelnemingen

 

Provisie voor de 
huidige activiteiten 
van het SCK

SCK SCK voorziening voor beheer van nucleair 
afval, verbruikte branstof en 
onmanteling van de investeringen vanaf 
01.01.1989

dotaties Economische 
Zaken en  toeslag in 
kostprijs aan derden

1,920.9 OLO's en korte 
termijn 
deposito's

onder toezicht 
bedrijfsrevisor, 
regeringscommissarissen 
en Rekenhof

Provisie lange 
termijn beheer en 
opslag nucleair 
afval

NIRAS NIRAS voorziening voor beheer op lange 
termijn van radioactief afval (sinds 
1999)

nucleaire afval 
producenten

1,901.0 OLO's en korte
termijn 
deposito's

onder toezicht financieel 
audit comité en Rekenhof

Provisie 
onmanteling van 
installaties van het 
NIRAS

NIRAS NIRAS voorziening voor ontmanteling van 
CILVA sinds 1995, gebouwen 150/151 
(laag actief)sinds 1993 en 136 
(opwerkingsafval) vanaf 2000

toeslag in de 
eenheidstarieven

supra OLO's en korte
termijn 
deposito's

onder toezicht financieel 
audit comité en Rekenhof

Insolvabiliteit en 
geschillen provisie

NIRAS NIRAS voorziening voor sanering van afval en 
installaties van failliete nucleaire afval 
producenten

reserve ten belope van 
5% op de 
vergoedingen aan het 
NIRAS

supra OLO's en korte
termijn 
deposito's

opgelegd bij KB

Provisie transport 
en opslag van afval

ELECTRABEL ELECTRABEL voorziening voor het transport, opslag 
en berging van  opwerkingsafval nog 
niet overgedragen aan NIRAS

gebaseerd op tarieven 
NIRAS

746.4 deposito's en 
deelnemingen

over te dragen aan NIRAS 
volgens terugkeer verwerkt 
afval aangelegd in 95 op 
verzoek CCEG

 SPE voorziening voor het transport, opslag 
en berging van  opwerkingsafval nog 
niet overgedragen aan NIRAS

gebaseerd op tarieven 
NIRAS

21.6 deposito's en 
deelnemingen

aandeel SPEl; inbegrepen 
in totale provisie Electrabel

Passieffonds BP1 NIRAS NIRAS verstrekken van middelen voor sanering 
pilootopwerkingsfabriek van 
Eurochemic 

Belgische Staat via 
begrotingsinschrijving

te regelen 
vanaf 2001

deposito's en
deelnemingen

Geschatte extra 
fianciering=23.471 (nieuw 
KB vereist vanaf 2001)

Passieffonds BP2 NIRAS NIRAS verstrekken van middelen voor sanering 
van de vroegere Waste-afdeling SCK

Electrabel tot 2000 te regelen 
vanaf 2001

deposito's en
deelnemingen

te financieren saldo 14.359 -
-> stranded costs?

Technisch passief 
SCK

NIRAS NIRAS verstrekken van middelen voor de 
sanring van installaties van SCK (BR3, 
BR2, BR1, LHMA,..)

Begrotingsinschrijving 
Belgische Staat  en 
Electrabel tot 2000

Electrabel 
aandeel te 

regelen vanaf 
2001

deposito's en
deelnemingen

KB 18 dec 1998 loopt tot 
2019, te financieren saldo 
4.847.

nuleair passief  
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DEEL III. Internationale contextDEEL III. Internationale contextDEEL III. Internationale contextDEEL III. Internationale context    
 
A.  Algemeen  
 

20.    In België betaalt de eindverbruiker via de prijs per kWh de provisies aan de Belgische 

elektriciteitsproducenten. Aangezien er geen wettelijke verplichting is om deze middelen op 

een bepaalde wijze te beleggen of te besteden, worden ze gebruikt voor de financiering van 

de activiteiten van de onderneming. Deze interne aanwending heeft een positief effect 

zolang de rentabiliteit van de onderneming positief is ten opzichte van de rente van andere, 

stabiele of risicovrije, beleggingen op de markt. 

 

Er werd impliciet van uitgegaan dat de toekomstige kasstromen van de producenten 

voldoende groot zouden zijn om de verplichtingen uit de nucleaire activiteiten te dekken. De 

vrijmaking van de markt en de internationalisering van de elektriciteitsproductie en –

producenten heeft deze situatie echter gewijzigd. De komst van andere 

elektriciteitsproducenten op de Belgische markt kan het interne marktaandeel verkleinen, 

terwijl de acties van de Belgische elektriciteitsproducenten op de buitenlandse markten in 

een  vastlegging van activa in buitenlandse vestigingen resulteren.   

 

Met het oog op de verdere vrijmaking van de markt kan nagegaan worden welke systemen 

er toegepast worden inzake de fondsen en de provisies voor activiteiten die nucleair afval tot 

gevolg hebben of die vereist zijn voor de sanering en de ontmanteling van nucleaire sites en 

uitrustingen.  
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B. Internationale situatie 75 
 
1.  Frankrijk  
 

21.    De Franse staat bezit of controleert de industriële groepen, EdF en Cogéma, die een 

groot aantal centrales of brandstofcyclus installaties uitbaten. Er worden wel provisies 

aangelegd, maar er is geen specifieke verplichting voor het aanleggen van fondsen. De 

organismen die aan de oorsprong van de milieulast liggen zijn verantwoordelijk voor de 

technische en de financiële aspecten van het afvalbeheer en de ontmanteling van de mijnen, 

centrales en andere installaties.  Het nationaal agentschap ANDRA wordt door EdF en 

Cogéma gefinancierd.  

 

- ANDRA is een onafhankelijk agentschap dat onder toezicht staat van de 

Ministeries van Industrie, Onderzoek en Milieu. Haar belangrijkste opdrachten zijn 

: onderzoek en ontwikkeling van bergingsmethodes; 

- lange termijn beheer van geconditioneerd radioactief afval; 

- conditionering van afval van kleine nucleaire afvalproducenten; 

- definitieve berging van radioactief afval. 

 

Bij Cogéma zijn de ontmantelings- en denuclearisatiekosten ofwel opgenomen in de prijs van 

de prestaties aan de klant, ofwel bepaalt het contract dat een deel van de ontmantelingskost  

bij de aanvang van de ontmanteling aan de klant zal doorgerekend worden. In het laatste 

geval dient de klant een provisie aan te leggen. Het geld van de provisie die Cogéma aanlegt 

wordt geïnvesteerd in een waaier van publiek genoteerde maatschappijen en liquide 

waardepapieren. Omdat de Franse staat voor 89% eigenaar is van Cogéma wordt ervan 

uitgegaan dat zijzelf de waarborg vormt voor de liquiditeit en toereikendheid van de fondsen. 

 

Bij EdF houdt de elektriciteitsprijs de kost in van een provisie voor de toekomstige milieu 

lasten. Dit geld wordt geherinvesteerd in de schoot van EdF.  De toekomstige 

beschikbaarheid van de fondsen berust op de hypothese dat de productie en de verkoop van 

elektriciteit voldoende inkomsten zal voortbrengen om de toekomstige lasten te financieren 
 

                                                 
75 De informatie inzake de internationale situatie is afkomstig uit de nota van de heer Van Renterghem, Adviseur-
generaal bij het Ministerie van Economisch Zaken, Bestuur energie, afdeling Nucleaire Toepassingen.  De CREG 
ontving deze nota van de Staatssecretaris op 6 december 2000, tezamen met enkele uittreksels uit een studie 
van de Europese Commissie, ‘Schemes for financing radioactive waste storage and disposal’ genaamd. Het SKI, 
het Zweedse controleorganisme, verschafte de CREG de nodige informatie betreffende het nucleair afvalbeheer 
in Zweden. 



/83                             
 

50 

 
2.  Nederland   
 

22.    Volgens de geldende Nederlandse boekhoudkundige normen moet het geld bestemd 

voor de ontmanteling van installaties via jaarlijkse dotaties geprovisioneerd worden 

gedurende de nuttige levensduur. De eigenaar van de installatie behoudt de 

verantwoordelijkheid over het fonds en dient zich enkel te schikken naar de 

boekhoudkundige normen die van kracht zijn voor de voorbereiding van de jaarrekeningen. 

De fondsen worden dan ook binnen de onderneming aangewend.  Een centraal organisme, 

het COVRA, houdt zich bezig met alle aspecten van afvalbeheer. Het COVRA is een  

gemengde maatschappij; 60 % van haar aandelen zijn in handen van de 

elektriciteitsproducenten, 30 % zijn in handen van het Nederlands Nucleair 

Onderzoekscentrum ECN en 10 % zijn in handen van de staat.  De staat oefent wel controle 

uit op de financiering van het fonds voor beheer van afval voor wat betreft de toereikendheid 

van de werkingsmiddelen voor lopende activiteiten. De provisies voor lange termijn worden 

belegd in de ondernemingen of de instellingen die de eigenaar zijn van het COVRA. 

 

 

3.  Duitsland   
 

23.    Volgens de geldende Duitse Handelswet moet het geld bestemd voor de ontmanteling 

van de nucleaire installaties via een jaarlijkse dotatie geprovisioneerd worden gedurende de 

nuttige levensduur. De boekhoudkundige normen houden onder meer de plicht in tot het 

erkennen van de toekomstige lasten en het aanleggen van voldoende provisies voor deze 

lasten.   

 

De eigenaar van de installatie behoudt de verantwoordelijkheid over de provisie en dient zich 

enkel te schikken naar de boekhoudkundige normen die van kracht zijn voor de opmaak van 

de jaarrekeningen. Het afvalbeheer en de ontmanteling behoort tot de verantwoordelijkheid 

van de uitbaters. De fondsen worden dan ook binnen de normale werking van de 

onderneming aangewend.  

 

Voor wat betreft de definitieve berging van het afval is er sinds 1982 een 

financieringsmechanisme dat het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming toelaat 
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dotaties te innen bij alle nucleaire afvalproducenten om de toekomstige kosten te dekken 

voor : 

- het onderzoek en de ontwikkeling van terreinen; 

- de wettelijke procedures, zoals onteigeningen, de kennisgeving aan de 

omwonenden; 

- de studie, de bouw en de uitbating van de bergingsinstallaties.   

 

Dit laatste wordt uitgevoerd door DBE (Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von 

Endlagern für Abfallstoffe), zijnde een geprivatiseerde onderneming waarin de nucleaire 

industrie deelneemt.  De producenten betalen hiervoor een retributie.  

 

De producenten zijn verantwoordelijk voor de tijdelijke opslag en de conditionering tot op het 

moment van de overdracht van het nucleair afval aan de collectiedepots van de Federale 

staat voor Nucleair Afval.  Deze overdracht impliceert tevens de eigendomsoverdracht van 

het nucleair afval.   

 

Deze tijdelijke opslagsites zijn eigendom van de Bondsstaat waarin ze gelegen zijn. Het 

financieel risico tijdens de tijdelijke opslag is voor de Bondsstaat waarin het depot gelegen is. 

Pas op het moment van definitieve berging neemt de BfS (Bundesamt für Straleschuz), een 

instelling van de overheid, de eigendom over.  

 

 

4.  Groot-Brittannië 
 

24.    Enkele geprivatiseerde industriële groepen zoals British Energy (samenvoeging van  

de AGR en PWR stations van Nuclear Electric en Scottish Nuclear), Magnox Electric en 

BNFL (British Nuclear Fuel) baten de nucleaire centrales of de nucleaire brandstofcyclus 

installaties uit. Initieel werden er geen speciale fondsen aangelegd. De eigenaars dienden de 

wetgeving na te leven betreffende het beheer van de maatschappijen en de 

boekhoudkundige normen voor het opstellen van de jaarrekeningen. Deze normen eisen dat 

de ondernemingen de toekomstige lasten onderkennen en deze provisioneren in hun 

rekeningen die door onafhankelijke revisoren, “certified public accountants”, gecontroleerd 

kunnen worden. Conform deze wetgeving legden de producenten provisies aan voor de 

toekomstige berging van afval en verbruikte brandstof en voor het beheer en de 

ontmanteling van de installaties. Het beheer van de nucleaire lasten wordt niet wettelijk 

geregeld.  
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De samenstelling van de fondsen werd globaal vertegenwoordigd op de balansen van de 

maatschappijen.  De sommen werden aangewend in de ondernemingen onder vorm van  

diverse uitrustingsprojecten en elk overschot werd geïnvesteerd in staatsfondsen of korte 

termijn deposito’s. Deze regel is niet specifiek voor de nucleaire milieulasten, maar geldt 

voor alle types van voorzieningen. 

 

In 1994 en 1995 werd in het Verenigd Koninklijk een studie uitgevoerd inzake de 

vooruitzichten voor de kernenergie. Het voornaamste besluit van deze studie was dat de 

modernste sectoren van de nucleaire elektriciteitsproductie geprivatiseerd moesten worden, 

hetgeen ondertussen gebeurd is.  De studie besloot ook dat de oprichting van een 

afzonderlijk fonds het beste middel was  om het vertrouwen van het publiek te versterken in 

de bekwaamheid van de geprivatiseerde delen van Nuclear Electric en Scottish Nuclear om 

aan hun verplichtingen te voldoen76. In 1996 werden delen van deze twee ondernemingen 

samengevoegd in de geprivatiseerde “Brittish Energy (BE) 77 en in Magnox Electric (ME)78.  

 

BE heeft, conform de aanbeveling, een fonds opgericht voor de ontmanteling van haar 

installaties.  Er werd initieel een bedrag van £ 228 miljoen gestort. Dit bedrag wordt 

aangevuld met 10 jaarlijks bijdragen van £16 miljoen. De jaarlijkse bijdrage  wordt daarna 

elke 5 jaar opnieuw bestudeerd.  Dit fonds wordt beheerd door een onafhankelijke 

onderneming : de Nuclear Generation and Decomissioning Fund Ltd. Deze onderneming 

wordt bestuurd door een raad van vijf beheerders (“trustees”), waarvan er twee benoemd 

worden door BE en drie door de Staatssecretaris van Energie. 

 

Voor wat betreft de provisies voor het beheer van de verbruikte brandstoffen (BNFL) en voor  

de installaties van ME, wordt de normale provisioneringstechniek zoals hierboven 

beschreven aangewend. De oprichting van fondsen terzake wordt evenwel nog bestudeerd. 

 

Voor het verwerken van afval en de onderzoeken naar bergingsmethodes werd het NIREX 

opgericht. Deze onderneming is eigendom van BE, ME, BNFL en UKAEA en werkt aan de 

oppuntstelling van de berging van middel- en laagactief afval.  De nodige fondsen voor het 

opstarten en de werkingskosten worden door de aandeelhouders verstrekt. Er is geen 

                                                 
76 Deze informatie werd verstrekt door de heer van Rentergem, Adviseur-generaal bij het Ministerie van 
Economisch Zaken, Bestuur  Energie, afdeling Nucleaire Toepassingen en door de Engelse regering, ‘White 
Paper  CM 2919’, 9th may 1995. 
 
77 Het betreft hier  zes geavanceerde gasgekoelde reactoren en een PWR station.   
 
78 Het betreft hier  elf Magnox stations. 
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afzonderlijk fonds voor de definitieve berging van het afval. De afvalproducenten, met name 

BE, ME, BNFL en UKAEA, dienen dus de provisies aan te leggen in hun boeken. 

 

 

5.  Zwitserland 
 

25.   De provisies voor de ontmanteling en het afvalbeheer worden in de elektriciteitsprijs 

doorgerekend en in een fonds gestort dat door een commissie, benoemd door de Federale 

Raad, beheerd wordt.  Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

Raad en van de uitbaters.  De regels voor het beheer van de fondsen zijn statutair 

vastgelegd zodat een goede zekerheid voor het kapitaal met een maximalisatie van de 

opbrengst en het behoud van een goede liquiditeit bekomen wordt. 
 

 

6.  Spanje   
 

26.   Alle nucleaire kosten waaronder het conditioneren van afval, de bergingskosten van 

nucleair afval, de kosten voor de ontmanteling en de kosten voor het bergen van afval van 

bestraalde nucleaire brandstof, worden als een externe kost beschouwd en zijn niet ten laste 

van de vergunninghouder.  

 

Een staatsmaatschappij, ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA) beheert 

op een gecentraliseerde wijze de hiervoor vermelde kosten en activiteiten aan de hand van 

een afvalbeheerplan. Deze maatschappij hangt rechtstreeks af van het Ministerie voor 

Industrie en Energie. 

 

De financiering van de verbruikte brandstof en de ontmanteling wordt verzekerd door een 

toeslag op de kWh-prijs die jaarlijks herberekend wordt. 

 

De financiering van en de verantwoordelijkheden voor de nucleaire afvalbehandeling, het 

beheer en de berging worden geregeld door contracten met alle nucleaire afvalproducenten, 

met name met 7 kerncentrales en een 500-tal kleinere afvalproducenten. 

 

De financiering van het afvalbeheer door de elektriciteitsproducenten gebeurt via een toeslag 

op de kWh-prijs.  De andere nucleaire afvalproducenten betalen een tarief.  De producenten 

storten deze toeslag in het Staatsfonds. 
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7.  Finland 
 
27.  De vergunninghouders van nucleaire technologieën zijn verantwoordelijk voor het 

beheer van alle soorten afval, zijnde verbruikte brandstof, laag- en middelactief afval en 

ontmantelingafval, alsook voor de beheersmaatregelen, met name het onderzoek en de 

ontwikkeling, de conditionering, de tijdelijke opslag, het vervoer, de ontmanteling en de 

definitieve berging. Voor de dekking van de afvalbeheer- en ontmantelingkosten moeten de 

middelen op voorhand verzameld worden in een speciaal fonds, het Nationaal fonds voor het 

beheer van het afval of VYR.  Het Ministerie van Handel en Industrie bepaalt elk jaar het 

bedrag van de last en de bijdrage en dit voor elke afvalproducent. Het fonds wordt zodanig 

beheerd dat de liquiditeit van de activa overeenstemt met de voorziene toekomstige 

uitgaven.   

 

In het begin van de werking van de centrale zijn de activa van de fondsen kleiner dan de 

geraamde last. Daarom moet de afvalproducent waarborgen verstrekken voor het verschil 

tussen de berekende ontmantelingkosten en de bestaande provisies. De wet stelt dat deze 

waarborgen niet-nucleaire onroerende goederen van de elektriciteitsproducenten of 

financiële waarborgen verstrekt door de eigenaars van deze maatschappijen moeten zijn.  

De activa in het fonds plus de waarborgen moeten alle toekomstige lasten dekken.  

 

De activa van het fonds worden geïnvesteerd onder de vorm van kredietverstrekkingen en 

de intresten worden gecrediteerd op de rekening van de producent. De producent  wordt 

toegelaten om tot 75% van zijn bijdrage te ontlenen uit het fonds op basis van de normale 

handelswaarborgen en tegen de geldende rente voor industriële kredieten met dezelfde 

looptijd als de kredietopname.  De staat kan de overige 25% ontlenen.  Indien deze rechten 

niet uitgeoefend worden, wordt het geld uitgeleend op de geldmarkt. Dankzij dit voortdurend 

bijgewerkt systeem worden alle beheersmaatregelen en -acties gedekt en betaald door de 

producent die de last veroorzaakt heeft. 

 
 
8.  Zweden 
 

28. In Zweden zijn de volgende instellingen actief inzake de nucleaire afvalproblematiek :  

- Het BNWF (Board of the Nuclear Waste Fund) : een overheidscommissie die de 

fondsen actief beheert. 
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- Het SKI (Swedish Nucleair Power Inspectorate) : deNationale Inspectiedienst van 

de Kernenergie, het controle organisme van het Ministerie van Milieu. 

- Het SKB (Swedish Nuclear fuel and Waste Management Co) : een onderneming 

die door de elektriciteitsproducenten is opgericht en zich bezig houdt met de 

behandeling van afval, het beheer op lange termijn en het onderzoek en de 

ontwikkeling inzake afvalbehandeling en -berging.  

- Het KASAM (National Council for Nuclear Waste) : een onafhankelijk comité 

binnen het Ministerie van Milieu dat een adviesfunctie heeft in verband met met 

nucleaire vraagstukken. De leden van dit comité geven onafhankelijke adviezen in 

verband met de problematiek van de berging van nucleair afval op technologisch, 

natuurwetenschappelijk, ethisch, sociaal en juridisch vlak. 

- De NCNWD (National Co-ordinator for Nuclear Waste Disposal) : deze nationale 

instelling coördineert de informatieaanvragen en de onderzoeken  die nodig 

geacht worden bij de gemeenten die op grond van studies van het SKB in 

aanmerking kunnen komen voor nucleaire afvalbergingsplaatsen. 

 

Voor het geheel van de provisies en de opbouw van de fondsen zijn de drie eerste 

instellingen van belang. 

 

Gedurende de periode van 1970 tot 1981 hebben de eigenaars van de kerncentrales zelf 

interne fondsen aangelegd voor de toekomstige afvalbeheerskosten. Deze fondsen werden 

in 1981 overgebracht naar een fonds dat beheerd wordt door het  BNWF (Board of the 

Nuclear Waste Fund), een commissie van maximum zeven door de overheid benoemde 

personen. Het BNWF beheert alle  nucleaire fondsen die door het SKI opgebouwd worden. 

 

De ondernemingen die de toelating hebben om kerncentrales uit te baten moeten erover 

waken dat alle nodige maatregelen genomen worden om op een veilige manier het beheer 

en de berging van het nucleair afval, of de niet herbruikbare nucleaire materialen, en de 

ontmanteling te garanderen. Zij dienen ook de nodige onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten te verrichten teneinde deze opdracht te vervullen.  In deze optiek 

hebben de eigenaars van de nucleaire centrales SKB opgericht. Deze onderneming houdt 

zich bezig met de behandeling van het afval, het beheer op lange termijn en het onderzoek 

en de ontwikkeling inzake afvalbehandeling en -berging. 

 

Voor wat betreft de provisie voor bestraalde splijtstoffen en de ontmantelingprovisies betalen 

de elektriciteitsproducenten een retributie aan de staat die overeenstemt met de hoeveelheid 

energie geproduceerd door elke reactor, uitgaande van een levensduur van 25 jaar en 
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eventuele andere parameters die de last kunnen beïnvloeden.  SKB maakt een schatting van 

de toekomstige kosten van het beheer van het afval en de verbruikte brandstof,  alsook van 

de ontmanteling en legt dit jaarlijks voor aan SKI79. 

 

De opbrengst hiervan wordt in het Nucleair Afval Fonds gestort dat buiten de balans van de 

producenten beheerd wordt door het BNWF. Met het aldus samengesteld fonds betaalt de 

regering de afvalproducenten al hun uitgaven inzake de courante afvalbeheeractiviteiten 

terug.  Bij de ontmanteling en de berging worden de kosten teruggestort aan de producenten 

omdat zij deze activiteiten zelf uitvoeren. 

In 1996 werd er een bijkomend systeem van waarborgen ingevoerd80. Voor de 

afvalproducenten bestaan er twee types van waarborgen om de verschillen te dekken tussen 

de opgebouwde provisies enerzijds en de voorziene toekomstige lasten anderzijds. Deze 

waarborgen bestaan uit financiële activa, zoals obligaties, aandelen en beleggingsfondsen, 

die in pand gegeven worden. 

 

‘Guarantee I’ werd ingevoerd om de eventuele verschillen te dekken in geval van 

vroegtijdige sluiting van een kernreactor.  De methode van fondsenopbouw heeft zich 

gebaseerd op een gebruiksduur van de reactor van 25 tot 40 jaar. Wanneer de kernreactor 

sluit voordat hij 25 jaar in gebruik werd genomen, wordt voor het overblijvende deel van de 

25 jaar geld getransfereerd van Guarantee I naar het Nucleair Afval Fonds.  Om die reden 

moet het bedrag van de Guarantee I, tezamen met het bedrag in het Nucleair Afval fonds, 

elk jaar voldoende zijn om alle toekomstige verplichtingen te dekken in het geval dat alle 

reactors gedurende dat jaar gesloten zouden worden.  De grootte van Guarantee I neemt af 

met verloop van de tijd , zodanig dat het saldo ervan nul is op het moment dat alle reactors 

meer dan 25 jaar  in gebruik zijn. 

 

‘Guarantee II’ is de tweede waarborg.  De achterliggende idee is dat de nucleaire 

afvalproducenten voldoende fondsen aanleggen teneinde het beheer van het nucleair afval 

                                                 
79 De financiële mechanismen voor de afvalproducenten zijn als volgt : 

-SKI vordert jaarlijks een bijdrage per geproduceerde kWh voor de toekomstige geschatte kosten van 
SKB voor het beheer van de bestraalde brandstof en het ontmantelingfonds, een bijdrage per 
geproduceerde kWh voor de gesloten Agesta reactor en het research centrum in Studsvik en een vaste 
bijdrage voor administratie en controle; 
-Er bestaat een intern fonds in functie van de productie voor eigen tijdelijke opslag en conditionering; 
-Er bestaat tevens een nucleair afval fonds, zijnde 4 rekeningen gecentraliseerd bij de overheid per 
nucleaire energieproducent, gebaseerd op een bijdrage volgens productie; dit is een feite een rekening 
courant omdat de afvalbeheerskosten gedurende een jaar teruggestort worden indien nodig en bij 
overdracht naar het SKB. 
 

80 ‘Financing, covering the expenses for nuclear waste’, SKI, 1998. 
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te verzekeren nadat alle reactors gesloten zijn en het Nucleair Afval Fonds tekort schiet. 

Guarantee II zal gebruikt worden  in volgende gevallen : 

- wanneer de kosten voor het toekomstig nucleair afvalbeheer en de ontmanteling 

hoger blijken te zijn dan verwacht; 

- wanneer deze kosten vroeger dan gepland optreden; 

- wanneer het totaal bedrag in het Fonds lager is dan oorspronkelijk geschat. 

 

Het bedrag van Guarantee II kan jaarlijks aangepast worden, afhankelijk van de 

waargenomen of veranderende risico’s.  De Guarantee II blijft van kracht totdat alle nucleaire 

afval van verbruikte brandstof of de ontmanteling van kerncentrales definitief geborgen is. 

 

Voor wat betreft de lopende uitgaven en de behandeling van het uitbatingafval zijn de 

afvalproducenten direct verantwoordelijk voor de kosten van een veilige conditionering en 

tijdelijke opslag. Zij dienen daarvoor de nodige sommen te voorzien.  Voor het lange termijn 

beheer van het afval bestaat er het Nucleair Afval Fonds dat gefinancierd wordt door een 

jaarlijkse bijdrage van de producenten. Het SKB kan beroep doen op dit fonds voor het 

bouwen van installaties en opslagplaatsen en voor onderzoeksprojecten inzake opslag- en 

bergingsmethodes. Het SKB is dus verantwoordelijk voor de eventuele conditionering, de 

lange termijn opslag en de latere berging van dit afval.  

 

Het Nucleair Afval Fonds dekt  de volgende elementen : 

- de conditionering van de installatie voor verbruikte brandstof; 

- de afvalbehandelingsinstallaties; 

- de bergingsites voor middel- en hoogactief afval; 

- de opslaggebouwen voor de definitieve berging van laag actief afval; 

- ontwikkeling en onderzoek inzake behandeling, opslag en berging ; 

- de ontmanteling en de ontsmetting van kerncentrales en de definitieve berging 

van het alzo ontstane afval; 

- de opslaggebouwen en de terreinen voor tijdelijke opslag; 

- de ontmanteling en de ontsmetting van de tijdelijke opslaggebouwen en terreinen; 

- het transportsysteem voor nucleair afval.  
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C. Overzichtstabel 
 

29.  Hieronder volgt een overzichtstabel van de provisies en fondsen in de internationale  

context.   

 

type provisie financiering methode controle 
toereikendheid

type fonds beheer fonds controle 
fonds

verantwoordelijkheid 

  

Frankrijk producent provisie - geen verplichting producent - producent
Nederland producent provisie - geen verplichting producent - producent
Duitsland producent provisie - geen verplichting producent - producent
Groot-Brittanië producent provisie - geen verplichting producent - producent
Groot-Brittanië British Energy provisie staat beleggingstrust trust staat en 

producent
producent

Zwitserland producent provisie staat ontmantelingsfonds staat staat producent
Spanje verbruiker toeslag kWh-prijs staat nucleair fonds staat staat staat
Finland producent retributie staat ontmantelingsfonds 

en waarborgen
staat staat producent

Zweden producent retributie staat ontmantelingsfonds staat staat producent

 

Frankrijk producent provisie - geen verplichting producent - producent
Nederland producent provisie - geen verplichting producent - producent
Duitsland producent provisie - geen verplichting producent - producent
Groot-Brittanië producent provisie - geen verplichting producent - producent
Zwitserland producent provisie staat fonds brandstof staat staat producent
Spanje verbruiker toeslag kWh prijs staat nucleair fonds staat staat staat
Finland producent retributie staat fonds brandstof + 

waarborgen
staat staat producent

Zweden producent retributie staat fonds brandstof staat staat producent
nucleair afval  

Frankrijk afvaltarief voor 
producent

provisie - vrije besteding afvalbehandelingsbedrijf - afvalbehandelingsbedrijf - 
prive

Nederland afvaltarief voor 
producent

provisie staat vrije besteding afvalbehandelingsbedrijf staat afval behandelingsbedrijf - 
gemengd

Duitsland afvaltarief voor 
producent

provisie+bijdrage staat R&D  + Bergingsfonds afvalproducent + 
afvaldepot + Staat

staat afvaldepots overheid voor 
tijdelijke opslag, R&D+ 
bergingssites uit fonds

Groot-Brittanië afvaltarief voor 
producent

provisie vrije besteding afvalbehandelingsbedrijf - afvalbehandelingsbedrijf - 
prive

Zwitserland afvaltarief voor 
producent

retributie staat afvalfonds staat staat staatsafvalbedrijf

Spanje verbruiker toeslag kWh prijs staat nucleair fonds staat staat staatsafvalbedrijf
Finland afvaltarief voor 

producent
retributie + directe 
kost

staat afvalfonds staat staat staatsafvalbedrijf

Zweden afvaltarief voor 
producent

retributie + directe 
kost

staat afvalfonds afvalbedrijf staat prive afvalbedrijf onder 
staatstoezicht

nucleaire provisies  - internationale context - 

ontmanteling installaties

verbruikte brandstof
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DEEL IV.  EVALUATIE VAN HET ACTUELE DEEL IV.  EVALUATIE VAN HET ACTUELE DEEL IV.  EVALUATIE VAN HET ACTUELE DEEL IV.  EVALUATIE VAN HET ACTUELE 

BEHEER VAN FONDSEN VOOR NUCLEAIRE BEHEER VAN FONDSEN VOOR NUCLEAIRE BEHEER VAN FONDSEN VOOR NUCLEAIRE BEHEER VAN FONDSEN VOOR NUCLEAIRE 

PASSIVA EN VOORSTELLEN VOPASSIVA EN VOORSTELLEN VOPASSIVA EN VOORSTELLEN VOPASSIVA EN VOORSTELLEN VOOR HET OR HET OR HET OR HET 

BEHEER IN DE TOEKOMSTBEHEER IN DE TOEKOMSTBEHEER IN DE TOEKOMSTBEHEER IN DE TOEKOMST    
 
A.  Evaluatie van het actuele beheer van fondsen voor nucleaire 
passiva 
 

 
1.  Electrabel  
 

30.   Hierna volgt een vereenvoudigde balans van de geconsolideerde jaarrekening van 

Electrabel van 1999. 

ACTIVA 545,647 PASSIVA 545,647
VASTE ACTIVA 354,981 EIGEN  VERMOGEN 181,105

materiële vaste activa 203,122 BELANG VAN DERDEN 10,525
financiële vaste activa 151,859

onderneming met vermogensmutatie VREEMD VERMOGEN 354,017
deelnemingen 124,711 voorzieningen en uitgstelde belasting 160,415
vorderingen 13 belasting 17

andere ondernemingen pensioenen 46,950
deelnemingen 25,771 onderhoud en herstelling 12,264
vorderingen 1,377 andere 101,183

VLOTTENDE ACTIVA 190,666  nucleaire voorzieningen 97,390
vorderingen >1jaar 28,437 nabehandelingen brandstof 71755
voorraden 23,425 ontmanteling installaties 24252
vorderingen <1jaar 57,283 NIRAS 768
geldbeleggingen 73,638  kweekreactor Creys Malville 186

waarvan korte termijn depositos 56,701 vervanging generator Tricastin 429
aandelen Total Fina (borg converteerbare andere 3,793

obligatie lening 15,657
andere 1,280 schulden 193,602  

liquide middelen 6,000 schulden met looptijd groter dan 1 jaar 83,004
overlopende rekeningen 1,884  schulden<1 jaar + overlopende rekeningen 98,101
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De geconsolideerde jaarrekening van de groep Electrabel (inclusief Synatom) geeft een 

liquiditeitsratio van 1.6581. De korte termijn passiva hebben een waarde van 98.101 miljoen 

BEF en de korte termijn activa bedragen 162.229 miljoen BEF.  Dit geeft een saldo van 

64.128 miljoen BEF korte termijn activa.  

 

De provisies ten bedrage 160.415 miljoen BEF, waarvan 97.390 miljoen BEF voor 

voorzienbare kosten van nucleaire activiteiten, en de schulden met een looptijd van meer 

dan 1 jaar ter waarde van 83.004 miljoen BEF, zijn voor  een deel besteed aan korte termijn 

geldbeleggingen82 en vorderingen >1jaar ter waarde van 28.437 miljoen BEF. Het saldo is 

besteed aan vaste activa en deelnemingen. 

 
De vereenvoudigde balans van Electrabel van 1999 ziet er als volgt uit : 
 

 

Deze balans geeft een liquiditeitsratio van 1.18. De korte termijn schulden bedragen 116.3 

miljard BEF en de korte termijn activa bedragen 130.8 miljard BEF.  Op het einde van het 

boekjaar 1999 bedraagt het beschikbare saldo 14.5 miljard BEF voor een totale provisie van 

40.2 miljard BEF, waarvan 24.2 miljard BEF aan nucleair gerichte activiteiten kan 

toegerekend worden.  Globaal gezien geven zowel de geconsolideerde jaarrekening als de 

jaarrekening van Electrabel aan dat er op dit moment een zekere mate van liquididiteit is die 

toelaat dat een deel van de fondsen op korte termijn beschikbaar kunnen gemaakt worden. 

 
 
 
 
                                                 
81 Overeenkomstig de gemiddelde balansgegevens, gepubliceerd door de Nationale Bank van België, 
Departement Statistieken, Belgostat, is de gemiddelde liquiditeitsratio in 1998 voor alle niet-financiële bedrijven in 
België (NACE-BEL-statistieken) 1.41. 
82 De korte termijn beleggingen bestaan uit 15.657 miljoen BEF aandelen Total Fina als waarborg voor een 
converteerbare obligatie lening en 56.701 miljoen BEF korte termijn deposito’s.  

ACTIVA 441,530 PASSIVA 441,530
VASTE ACTIVA 310,393 EIGEN  VERMOGEN 187,249

materiële vaste activa  70,789   
financiële vaste activa 239,604

onderneming met vermogensmutatie VREEMD VERMOGEN 254,281
deelnemingen voorzieningen en uitgstelde belasting 40,195
vorderingen nucleaire voorzieningen 24,206

andere ondernemingen ontmanteling installaties 23252
deelnemingen NIRAS 768
vorderingen kweekreactor Creys Malville 186

VLOTTENDE ACTIVA 131,137 andere 15,989
vorderingen >1jaar 267
voorraden 6,624 schulden 214,086  
vorderingen <1jaar 58,810 schulden met looptijd groter dan 1 jaar 97,724
geldbeleggingen 58,396  schulden<1 jaar + overlopende rekeningen 107,345
liquide middelen 5,680 overlopende rekeningen   9,018
overlopende rekeningen 1,360
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2. Synatom 
 

31.    Hierna volgt de vereenvoudigde balans van Synatom van 1999. 

 

Electrabel  heeft op 31 december 1999 een handelsschuld  met een looptijd van meer dan 5 

jaar aan Synatom ten bedrage van 54.8 miljard BEF. Synatom kan delen van dit uitgeleende 

kapitaal terugeisen met een vooropzeg van 3 maanden.  

 

Deze opvragingen gebeuren volgens de geplande en lopende uitgaven inzake : 

- het brandstoffenbeheer; 

- de overdracht van fondsen aan het NIRAS voor teruggekeerd afval na opwerking 

van de verbruikte brandstof;  

- de kosten voor opwerking en opslag gefactureerd door Cogéma. 

 

Synatom besteedt de financiële middelen gecreëerd door het aanleggen van de provisies 

aan : 

- haar voorraad grondstoffen;  

-     een deelname in het nucleair opwerkingsbedrijf Eurodif van 11.11 %83; 

- de voorfinanciering van het opslaggebouw 136 van NIRAS; 

- het ter beschikking stellen van werkingsmiddelen aan Electrabel. 

  

Deze laatste twee bestedingen gebeuren tegen vigerende rentevoeten van industriële 

kredieten van het NMKN. De financiële opbrengsten van deze kredietverstrekkingen, met 

                                                                                                                                                         
 
83 Eurodif is een Franse onderneming waarin Synatom, Cogema SA France (44.65% van de aandelen); Sofidif SA 
France (25% van de aandelen), Enussa uitSpanje (11.11% aandelen) en Enea uitItalië (8.13% aandelen) een 
belang hebben. (Bron : Eurodif company links, Internet info) 
 

ACTIVA 73,793 PASSIVA 73,793
VASTE ACTIVA 1,635 EIGEN  VERMOGEN 545

materiële vaste activa 954   
financiële vaste activa 681  VREEMD VERMOGEN 73,248

onderneming met deelnemingsverhouding provisies voor risico's en kosten 70276
deelnemingen 679 provisie voor nucleaire brandstof 70276

andere ondernemingen
vorderingen 2 schulden op ten hoogste 1 jaar 2,050

VLOTTENDE ACTIVA 72,158 overlopende rekeningen 922
vorderingen >1jaar 58,256
voorraden 12,857
vorderingen <1jaar 930
liquide middelen 1
overlopende rekeningen 114
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name 3 miljard BEF in het boekjaar 1999, maken deel uit van de werking van de 

onderneming84. 

 

De vooropzeg van 3 maanden voor de terugbetaling van haar lening aan Electrabel 

verzekert op dit moment een voldoende liquiditeit voor de dekking van de lopende 

beheersuitgaven en de kosten van verwerking. 

 

 
3. SPE  
 
32.  Hierna volgt een vereenvoudigde balans van de jaarrekening van SPE van 1999. 

 

De jaarrekening van SPE geeft een liquiditeitsratio van 0.62 met 6.213 miljoen BEF korte 

termijn schulden en 3.838 miljoen BEF korte termijn vlottende activa. Dit duidt aan dat naast 

een deel van de kortlopende schulden, de voorzieningen en schulden op lange termijn 

besteed zijn aan vastliggend actief en dit grotendeels via de deelname in CPTE met 14.836 

miljoen BEF aandelen en 9.078 miljoen BEF vorderingen die (nog) niet in aandelen omgezet 

zijn.  De provisies voor nucleaire kosten in de jaarrekening van SPE bedragen 416 miljoen 

BEF en zijn het gevolg van het aandeel van SPE in de centrales van Doel 3 en 4 en Tihange 

2 en 3. Op korte termijn zijn er geen fondsen beschikbaar voor de dekking van de provisies. 

 
 
 
 

                                                 
84 De opbrengsten van de lening aan Electrabel worden ook vermeld in de jaarrekening van  Synatom onder de 
rubriek XVII, ‘Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat’. 
 

ACTIVA 29,972 PASSIVA 29,972
Eigen vermogen 13,768

Vastliggend 25,696
materieel 1,739 Vreemd vermogen
financieel 23,957 Voorzieningen 16,204 891

deelneming verbonden onderneming 8 voorziening herstelling en onderhoud 230
andere financiële activa 23,944 voorziening herstelling/onderhoud kerncentrales

aandelen 14,871 andere
vorderingen (CPTE) 9,078 risico's en lasten 661

ontmanteling nucleaire installaties
Vlottende 4,276 NIRAS : opslag en verwijdering nucleair afval

vorderingen>1j 436 andere
voorraden 104
vorderingen<1j 2,246 Schulden 15,313
geldbeleggingen <=1maand 1,181 resterende looptijd meer dan 1 jaar 9,098
liquide middelen 230 resterend looptijd minder dan 1 jaar 6,183
overlopende rekeningen 77 overlopende rekeningen 30
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4.  NIRAS 
 

33.   Hieronder volgt een vereenvoudigde balans gebaseerd op de jaarrekening van 1999. 

 

De jaarrekening van 1999 geeft een liquiditeitsratio van 2.8.  De korte termijn schulden 

hebben een waarde van 4.315 miljoen BEF en de kortlopende vlottende activa bedragen 

12.834 miljoen BEF.  Dit geeft een saldo van 8.519 miljoen BEF. 

 

De schulden op meer dan 1 jaar omvatten :  

- de voorfinanciering door Synatom voor het opslag- gebouw 136 ten bedrage van 

3.4 miljard BEF;  

- de financiering van de installatie CILVA; met name 1.2 miljard BEF aan de 

Europese Investeringsbank en 519 miljoen aan de NMKN;  

- de voorschotten ontvangen voor het passieffonds SCK, met name 3.3 miljard 

BEF, en IRE, 11 miljoen BEF; 

- het saldo van de ontvangen voorschotten en bestedingen voor de passieffondsen 

BP1 en BP2 ten belope van 1.6 miljard BEF. 

  

Het totaal van de provisies op het einde van het boekjaar 1999, zijnde 1.9 miljard BEF, en 

het saldo van de voorschotten op de passieffondsen van SCK, BP1 en BP2 ten belope van 

4.9 miljard BEF, werd volledig besteed aan beleggingen in korte en middellange termijn 

deposito’s. 

 

Bij het NIRAS wordt elk type provisie gedekt door een fonds op korte of middellange termijn 

met de betrachting de opbrengsten te maximaliseren en de risico’s te beperken.  Op 31 juli 

2000 was er in totaal 10.7 miljard BEF85 aan fondsen beschikbaar  : 

• termijndeposito’s van 1 tot 12 maanden :                                             8.9 miljard BEF 

                                                 
85 De toename is grotendeels te wijten aan de overdracht van de bergingsprovisies door de afvalproducenten aan 
het fonds voor lange termijn beheerd door het NIRAS. 

ACTIVA 18,336.2 PASSIVA 18,336.2
Vaste activa 5,114.9 Eigen vermogen 418.8

immateriële vast activa 10.6
materiële vaste activa 5,096.9 Vreemd vermogen 17,917.4
financiële vaste activa 7.4 voorzieningen 2,352.7

uitgestelde belasting 1.5
Vlottende activa 13,221.3 voorziening risico's en lasten 2,351.2

voorraden 54.7 pensioenen 86.4
vorderingen<1jaar 1,636.3 herstelling/onderhoud 110.1

handelsvorderingen 1,503.8 overige risico's en lasten 2,154.7
andere 132.5

geldbeleggingen 10,269.0 schulden > 1 jaar 10,862.3
liquide middelen 867.5 schulden < 1 jaar 3,256.8
overlopende rekeningen 393.8 overlopende rekeningen 1,445.6
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• OLO’s                                                                                                    1.6 miljard BEF 

• gemengde SICAV’s                                                                               0.3 miljard BEF 

           TOTAAL                                                                                               10.8 miljard BEF. 

 

Gezien de lage opbrengst werd in het kader van een studie uitgevoerd voor rekening van het 

NIRAS door Frank Russel Investment de volgende aanpassing van het fondsenbeheer  

onderzocht :    

• termijn < 1 jaar   :  sociaal fonds BP, passieffonds BP1,BP2 en IRE    4.5 miljard BEF  

• termijn > 1 jaar : SCK fonds , fonds lange termijn, ontmantelingfonds 6.0 miljard BEF                          

• termijn horizon onbepaald : insolvabiliteitfonds                                     0.3 miljard BEF. 

 

Deze voorgestelde aanpassing is opgesteld in functie van de op dit moment gekende  

liquiditeitsbehoefte met een maximalisatie van de rentabiliteit van de beleggingen. Terwijl er 

voor de lopende verplichtingen, met name de passieffondsen BP1 en BP2, waarvan de 

financiering vanaf 2001 voor een deel ter discussie staat, termijndeposito’s van 1 tot 12 

maanden aangehouden worden, wordt er voor de tweede en derde groep van fondsen op 

langere termijn belegd.   Dit kan gebeuren door te beleggen in OLO’s, indice waarden zoals 

J.P. Morgan Euro aandelen fonds, Euro MSCI86 en J.P. Morgan obligaties. De portefeuille 

hiervoor dient eerder neutraal87 te zijn teneinde, naast een beter rendement, het risico op 

kapitaalverlies te minimaliseren. 

                                                                                                                                                         
 
86 Euro MSCI is een beleggingsfonds dat belegt in waarden volgens de Morgan Stanley Capital international risico 
index analyse. 
87 Er zijn verschillende beleggingsportefeuilles mogelijk. De samenstelling van de portefeuille hangt af van de 
mate van risico op kapitaalverlies en het rendement dat men wenst te bekomen. Volgende types van portefeuilles 
kunnen onderscheiden worden :   
-Risicoloos : laag rendement met een portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit obligaties met een hoge zekerheid.  
-Defensief : grote zekerheid tot kapitaalsbehoud met zeer beperkt rendement; de verhouding  van de obligaties 
 ten overstaan van de aandelen schommelt rond 70/30.  Dergelijke portefeuille kan zeer passief beheerd worden  
 en er is geen dagelijkse opvolging van de fondsen vereist. 
-Neutraal : hoger rendement, maar omdat de verhouding tussen de obligaties en de aandelen rond 50/50  
 schommelt, is het risico op het niet bekomen van een goed rendement groter door de koersschommelingen op  
 de aandelenmarkt.  Op langere termijn neemt dit risico echter af. Omdat men hier nog steeds een goede  
 kapitaalzekerheid heeft, is een actief  beheer minder noodzakelijk. Wel dient deze portefeuille regelmatiger 
  opgevolgd worden om, indien nodig, corrigerende maatregelen te treffen volgens de trends op de beurs en  
 kapitaalmarkt. 
-Dynamisch : de verhouding tussen de obligaties en de aandelen schommelt rond 30/70.  Een  dergelijke 
 portefeuille verschaft een hoger rendement maar dit rendement is gekoppeld aan een groter risicoprofiel. Hier  
 loopt men meer risico om zelfs een deel van het initieel belegd kapitaal te verliezen.  Dit vraagt een meer actieve  
 opvolging van de portefeuille : financiële specialisten dienen deze portefeuille praktisch dagelijks te beheren en 
op te volgen teneinde de risico’s te minimaliseren. 
-Agressief : aandelen maken hier het grootste deel uit van de portefeuille, hetgeen niet alleen een groter  
 rendement met zich meebrengt, maar tevens ook een maximaal risico op kapitaalverlies.  Een dergelijke  
 portefeuille vraagt een zeer actief beheer door hoog gespecialiseerde financiële specialisten. 
De laatste twee types portefeuilles vereisen een constante opvolging.  Dit wordt, gezien de kostprijs van 
dergelijke specialisten, slechts rendabel voor fondsen die een zekere omvang hebben. De totale waarde van de 
fondsen bij het NIRAS is op dit moment  onvoldoende voor deze wijze van beleggen. 
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5.  SCK 
 

 

34.    Hieronder volgt een vereenvoudigde balans van de jaarrekening van 1999. 

 

 

 

 

 

 

De jaarrekening van 1999 geeft een liquiditeitratio van 3.6 met kortlopende schulden voor 

een waarde van 1.179 miljoen BEF korte termijn passiva en 4.243 miljoen BEF korte termijn 

vlottende activa. Het totaal van de provisies, zijnde 2.815.5 miljoen BEF, waarvan 1.920,9 

miljoen BEF voor de nucleaire activiteiten, is volledig belegd in financiële liquide activa. 

 

De deposito’s hebben een  waarde van 3.109 miljoen BEF. Aangezien het SCK een instelling 

van openbaar nut is, is zij wettelijk verplicht haar provisies te beleggen in OLO’s en korte 

termijn beleggingen. 

 

Bij het SCK zijn de opbrengsten van alle provisies dus belegd in risicoloze tot risicoarme 

beleggingen op korte tot middellange termijn (OLO’s). De provisies worden om de 6 maand 

geactualiseerd en jaarlijks herberekend. Indien nodig worden de fondsen ter dekking van de 

provisies hieraan aangepast. Dit resulteert in een beheer van fondsen waarbij de 

beschikbaarheid van de fondsen afgestemd is op de noodzakelijke uitgaven. Het systeem is 

onderworpen aan een ISO-kwaliteitsprocedure, hetgeen een bijkomende waarborg van goed 

beheer vormt . 

 

 

ACTIVA 5,265.2 PASSIVA 5,265.2

Vaste activa 1,022.0 Eigen vermogen 1,270.2
materiële vaste activa 821.7
deelnemingen 200.3 Vreemd vermogen 3,995.0

provisies 2,815.5
 Vlottende activa 4,124.6 pensioenen 324.0

herstelling en onderhoud 385.0
vorderingen>1j 25.0 andere voorzieningen 2,106.3
voorraden/goed in bewerking 565.6    nucleair gerichte provisie 1,920.9
vorderingen < 1j 437.5 wettelijke provisie finale berging 188.9
deposito's 3,109.4 provisie afvalverwerking an onmanteling 1,732.0

   andere risico's en lasten 185.4
liquide middelen 52.5
overlopende rekeningen 78.2 schulden < 1j 1,179.5

schulden op < 1 jaar 924.6
 overlopende rekeningen  254.9
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6. Andere producenten  
  

35.    Voor de ondernemingen en de centra actief in de Mitri-sector worden de aangelegde 

provisies binnen de onderneming of de organisatie aangewend, behalve indien de 

organisaties op de lijst van de openbare instellingen vermeld staan.    
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B.  Voorstellen voor het beheer van fondsen voor nucleaire passiva 
in de toekomst 
 
 
1.  Inleiding 
 
36.   In deel II van deze studie werd de gefragmenteerde Belgische situatie besproken.  

Hiervoor werd een overzicht gegeven van de financiële beheerssystemen die van toepassing 

zijn in de ons omringende landen teneinde een vergelijking te kunnen maken met de 

Belgische situatie. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat er in de ons omringende landen verschillende systemen 

toegepast worden :  

- vrije fondsen besteding, zoals in Frankrijk, Groot-Brittannië88, Nederland en 

Duitsland89; 

- centrale fondsen met materiële of financiële waarborgen zoals in Finland; 

- een centraal fondsensysteem, zoals in Spanje waarbij de overheid niet enkel 

zorg draagt voor de opbouw en de toereikendheid van de fondsen, maar tevens 

de verantwoordelijkheid en de zorg voor het afvalbeheer en de ontmanteling op 

zich neemt; 

- een gedetailleerd systeem met aanduiding van de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van elke partij, gecombineerd met een gecentraliseerd 

fonds, zoals in Zweden. 

 

In Groot-Brittannië worden er wel studies uitgevoerd teneinde het systeem van vrije fondsen 

aan te passen en over te schakelen naar een systeem van individuele fondsen per 

onderneming.  Dit is reeds gebeurd voor BE.   

 

 

37.  In dit deel werd vooreerst een kort overzicht gegeven van de huidige liquiditeitspositie 

van de belangrijkste actoren inzake de nucleaire problematiek. 

 

                                                 
88 In Groot-Brittannië is er wel een fonds voor de ontmanteling van de installaties van BE dat door een 
onafhankelijke maatschappij beheerd wordt. 
 
89 In Nederland en Duitsland bestaat er een vorm van staatscontrole op het lange termijn beheer van het afval. 
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In deze optiek en in het licht van de besluiten vermeld in Deel II.C.,  zou de parlementaire 

bezorgdheid waarvan hoger sprake, mogelijkerwijze gegrond kunnen zijn.    

 

Hierna worden enkele mogelijke denkpistes uiteengezet inzake de systemen van provisies 

en fondsen die de bezorgdheid kunnen wegnemen. 

 

 
2. Vrije fondsenbesteding  
 

38.   Indien men ervan uitgaat dat in een geliberaliseerde markt de toekomstige kasstromen, 

de mogelijkheid om activa in liquide middelen om te zetten of de ontleningcapaciteit op de 

geld- en kapitaalmarkten voor de grote elektriciteitsproducenten voldoende zullen zijn om de 

uit te voeren verplichtingen te financieren, is er geen bezwaar tegen het voortzetten van het 

huidige systeem waarbij de fondsen van de provisie voor de verbruikte brandstoffen en de 

ontmantelingprovisies binnen de onderneming geïnvesteerd worden.   

 

Teneinde echter bepaalde zekerheden in te bouwen met betrekking tot de toekomstige  

liquiditeit kunnen bijkomende eisen gesteld worden zoals een liquiditeitsplanning, een 

liquiditeitsplicht, het geven van zakelijke of financiële waarborgen of het verkrijgen van 

bankgaranties.  Deze eisen worden hierna toegelicht. 

 

Directierapport met betrekking tot de financiële nucleaire risico’s en de dekking van 
deze risico’s 
 

39.        Om hun liquiditeitspositie te kunnen volgen, worden de nucleaire afvalproducenten 

verplicht dienaangaande een afzonderlijke rapportering uit te brengen in het jaarverslag. 

Deze rapportering bevat de volgende elementen :  

 

- de grootte van de provisies per soort en per site (afvalverwerking, ontmanteling, 

denuclearisatie en bestraalde splijtstoffen); 

- een overzicht van eventuele toekomstige bijkomende verplichtingen door 

uitbreiding, deelnemingen en verwerving van installaties per land; 

- een overzicht van de lopende of opstartende denuclearisatie activiteiten; 

- de te verwachten evolutie van de provisies; 

- de opgave van de opnemingen van de provisies voor het uitvoeren van nucleaire 

afvalbehandeling, -transport, -overdracht en de beheersoperaties voor het afval; 

- de planning voor de opnemingen in het nieuwe budgettair jaar; 
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- de beheersmaatregelen die de onderneming neemt om een zekere graad van 

liquiditeit te behouden; 

- een inschatting van het tijdstip waarop het liquiditeitvraagstuk mogelijkerwijze aan 

de orde zal zijn; 

- de planning van de onderneming opdat de nodige fondsen in liquide vorm op de 

voorziene tijdstippen aanwezig zullen zijn.90 

 

Deze gegevens kunnen door de bedrijfsrevisoren en door een onafhankelijke instelling, zoals 

het CCEG, het NIRAS of de CREG, of door de revisoren aangesteld door deze instellingen,  

gecontroleerd worden. Indien uit deze controle blijkt dat de dekking van de risico’s 

onvoldoende is of in het gedrang kan komen, moet de overheid of de controlerende instelling  

de bevoegdheid hebben om corrigerende maatregelen te eisen. 

  

In dit directierapport dient tevens een lange termijn planningsschema opgesteld te worden 

met daarin de volgende bijkomende informatie :  

- aangroei provisies; 

- aanwending provisies. 

Deze planning kan geattesteerd te worden op de redelijkheid van de onderliggende 

hypotheses.  

 

Bovenstaand voorstel tot bijkomende informatieverstrekking kan onder meer vergeleken 

worden met de behandeling van de wettelijke reserves inzake verzekeringen.  Bij een 

verzekering of een pensioenfonds dient de erkende actuaris te certifiëren dat de aangelegde 

reserves of de belegde fondsen de juiste karakteristieken hebben opdat ze voldoende zullen 

zijn om de verplichtingen die de verzekering of het pensioenfonds op zich genomen heeft,  te 

kunnen honoreren.  

 

 

Liquiditeitsplicht 
 

40.   Indien een bijkomende informatieverstrekking niet ver genoeg gaat, kan een 

bijkomende verplichting gesteld worden om binnen het kader van de financiële planning 

structureel een voldoende liquiditeitspositie te houden. 

 

De  totale liquiditeitspositie van een onderneming wordt bepaald door verschillende factoren. 

                                                 
90 Dit is zeker mogelijk voor korte en middellange termijn planning.  De cash flow plannng op lange termijn blijft 
echter een probleem. 



/83                             
 

70 

Hierna worden de vier voornaamste elementen die een invloed hebben op de 

liquiditeitspositie van  een onderneming besproken. 

 

Een eerste element is de liquiditeitsratio die een directe parameter vormt. Bij een ratio groter 

dan 1 zijn er op korte termijn middelen beschikbaar om lange termijn schulden en provisies 

te dekken. Deze middelen bestaan meestal uit kortlopende vorderingen, liquide middelen  

korte en middellange termijn deposito’s en geldbeleggingen.91  

 

Een tweede element is de liquidiseringcapaciteit, zijnde de mogelijkheid van de onderneming 

om op relatief korte termijn liquide middelen beschikbaar te maken.  Financiële vaste activa, 

zoals deelnemingen, aandelen in beursgenoteerde vennootschappen, aandelen in andere 

vennootschappen en lang lopende vorderingen wegens het verstrekken van commerciële 

kredieten kunnen relatief eenvoudig en snel in liquide middelen omgezet worden.92 

 

Als derde element hebben we de ontleningcapaciteit van de onderneming, met andere 

woorden de vraag of de onderneming nog genoeg kredietwaardigheid heeft om de nodige 

middelen op de geldmarkt te ontlenen via obligatie-uitgiftes of ontleningen bij financiële 

instellingen. Hierbij zal  de kredietrating van de firma een grote rol spelen, niet alleen voor 

wat betreft het verkrijgen van kredieten, maar ook voor wat betreft de te betalen rentevoet93.  

Een kredietrating houdt in dat gespecialiseerde onafhankelijke firma’s de kredietwaardigheid 

van landen, banken en ondernemingen opvolgen en deze een beoordeling geven.  De meest 

bekende maatschappijen inzake kredietrating zijn Standard & Poors , Moody’s en MSCI 

(Morgan Stanley Capital International)94. De rating is de aanduiding van de 

kredietwaardigheid van de onderneming bij uitgifte van obligatieleningen of opname van 

grote kredieten. Het gaat om standaardcodes die universeel erkend worden. Men kan de 

rating definiëren als de beoordeling door een gespecialiseerd agentschap, ook ratingbureau 

genoemd, van de waarschijnlijkheid waarmee de onderneming zijn verplichting tot 

                                                 
91 Geldbeleggingen zoals fondsen en OLO’s kunnen snel op de financiële markten verhandeld worden.   
92 De mogelijkheid tot het vrijmaken van langlopende vorderingen en financiële vaste activa hangt af van de aard 
van deze activa.  Aandelen van beursgenoteerde ondernemingen kunnen in principe zeer snel en zonder speciale 
kosten verhandeld worden. Voor aandelen of deelnemingen in niet genoteerde ondernemingen ligt dit  moeilijker. 
Deze zouden echter een onderpand kunnen vormen bij ontleningen. Langlopende vorderingen kunnen aan een 
factoringbedrijf overgedragen worden, mits een bepaalde kost. 
93 In de Financieel en Economische Tijd wordt dagelijks een overzicht gegeven van het rendement van 
internationale obligaties met verschillende ratingniveaus. 
94 www.users.skynet.be/sky36756/ratings : ‘Ratings helpen u de juiste obligatie te kiezen’. De belangrijkste 
algemene criteria voor ondernemingen zijn : 

-de financiële structuur van de onderneming; 
-de afzetmarkt en haar concurrentiepositie; 
-de kwaliteit van het ondernemingsbeheer en het management van de onderneming; 
-de strategie van de onderneming; 
-de aard van de begeleidende voorwaarden van de lening zoals de staatswaarborg en de 
achtergestelde schuld. 
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terugbetaling van schulden en betaling van intresten van een uitgifte op de vastgestelde 

vervaldag volledig zal nakomen. De ratingbureaus zijn onafhankelijk en gebruiken sterk 

gespecialiseerde analysetechnieken om zich een oordeel te vormen van de 

kredietwaardigheid van landen, supranationale en individuele ondernemingen. Deze ratings 

worden minstens jaarlijks door deze bureaus herzien. Hoewel het hier een rating voor 

obligatieleningen betreft95, geeft de ratingfactor een goede indicatie dat de onderneming ook 

andere schuldverplichtingen, waaronder provisies, op de vereiste tijdstippen zal honoreren.  

De rating vormt dan ook een goede maatstaf van controle op de kredietwaardigheid van de 

onderneming.   

                                                 
 
95 De ontleningcapaciteit van de onderneming en de kosten verbonden aan de ontlening hangen af van het risico. 
Factoren die een rol spelen bij de beoordeling van de kredietwaardigheidgraad van een elektriciteitsproducent zijn 
onder andere : 

-de graad van regulering of deregulering van de markt :  
o herstructureringstatus en positie ten overstaan van de recuperatie van ‘stranded costs’; 
o aard van de prijsvorming : vrije prijs vorming, prijsbepaling door de ‘power exchange’, bilaterale 

of opgelegde prijsniveaus; 
o de situatie betreffende andere reguleringselementen en -invloeden : verplichte dienstverlening, 

mate van aandeel van controle op transmissie en distributienetwerken; 
   - de markten waarop zij actief is waaronder : 

o klantenmix en diversiteit; 
o groeiperspectieven; 

- operationele productie-elementen zoals : 
o diversificatie van het productiepark; 
o natuur van de productie (piekproductie, basislading of intermediaire productie) 
o kostenstructuur; 
o leeftijd van het productiepark;  
o de technologische know how van het productiepark; 
o invloed milieuwetgeving; 
o zekerheid en verwachte koststructuur van de energiebronnen; 
o toegang tot transmissie- en distributienetwerken; 
o efficiëntieniveau in vergelijking met andere producenten; 
o marktevolutie; 

- operationele financiële elementen : 
o diversificatie van financiële activa;  
o concentraties door een portfolio van stroomgeneratie-eenheden; 
o verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen; 

- de concurrentiepositie : 
o relatieve kost van de productie; 
o individuele alternatieven voor elektriciteitsproductie (nat gas, technologische innovatie, 

brandstofcellen, microturbines en warmtekrachtkoppeling bij zelfopwekkers); 
o graad van marktopenstelling en slagkracht ten overstaan van de concurrentie;  
o belangrijkheid van de producent ten overstaan van de transmissie grid en voltage support. 

Dit resulteert dan in een beoordeling of een classificatie van de onderneming van AAA  tot D bij Standard en 
Poors.  Het niveau van de classificatie drukt de graad van risico uit bij het inschatten van het honoreren van 
financiële verplichtingen :   

AA++ :   de hoogste kredietwaardigheid, de schulden worden voldaan omdat de onderneming min of   
              meer onafhankelijk is van externe factoren en conjunctuurinvloeden; 
AA :       geeft grote zekerheid behoudens averse situaties zoals oorlog; 
A   :       goede kwaliteit, de schuld is gewaarborgd maar gevoeliger voor verslechtering van het  
             economisch klimaat;  
BBB+ :  grote zekerheid maar averse economische situaties of conjunctuurcyclussen verhogen het  
             risico. 

(Bronnen : -The Equity risk Premium, Bradford Cornel, John Wiley & sons, Inc, 1999; 
    -Ratings, ‘Ratings helpen u de juiste obligatie kiezen’ (internet informatie);  
     -Rating Methodology, Moody’s Investors Service inc, 1999; 
    -Corporate Rating Criteria, Standard & Poors, 2000). 
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Toch moet er rekening mee gehouden worden dat de kredietrating enkel een indicator is 

voor de kredietwaardigheid van de onderneming, maar niet direct uitsluitsel geeft over de 

beschikbaarheid van liquide middelen. Als er op het ogenblik van het mobiliseren van de 

gelden er een krapte is op de geldmarkt, zal het niet zo gemakkelijk zijn om leningen aan te 

gaan. 

 

Als vierde element is er de kapitaalmarktpositie, met name de mogelijkheid van de 

onderneming om beroep te doen op de kapitaalmarkt om via risicodragend kapitaal 

bijkomend liquide middelen te verwerven. Ook hier hangt de beschikbaarheid van liquide 

middelen af van de situatie op de kapitaalmarkten en de aantrekkelijkheid van het aandeel96.  

In periodes van minder goede conjunctuur, kan het ontlenen van geld op de kapitaal- en/of  

op de geldmarkt een probleem vormen.  Er kan,  voor zover van toepassing97, voor elk van 

deze vier elementen een minimumniveau of na te streven norm opgelegd worden98.  Deze 

informatie dient dan op geregelde tijdstippen door een controlerende instantie opgevolgd te 

worden teneinde desgevallend corrigerende maatregelen  te kunnen opleggen. 

 

 

Waarborgen 
 
Zakelijke en financiële waarborgen 

 

41.  Zoals eerder gezegd bestaat er in Zweden99 naast de fondsen ook een systeem van 

waarborgen voor de dekking van de kosten voor de ontmanteling van de installaties en voor 

het lange termijn beheer van afval (definitieve berging).  Dit systeem verzekert dat er ten alle 

tijde voldoende middelen beschikbaar zullen zijn.  In Zweden zijn de waarborgen financiële 

waarborgen (effecten en  deelnemingen). In Finland bestaat er eveneens een systeem van 

waarborgen die uit andere, niet-nucleaire materiële activa of uit financiële activa bestaan. 

 

Zakelijke of financiële waarborgen zijn dan ook een mogelijkheid om de beschikbaarheid van 

middelen in de Belgische context te garanderen. Het aandeel van de nucleaire installaties 

                                                 
96 Dit hangt in grote mate af van de return van het aandeel. 
 
97 Het NIRAS en het SCK doen geen beroep op de geld- of kapitaalmarkt zodat sommige van bovenvermelde 
elementen niet op hen van toepassing zijn. 
 
98 Voor de kredietrating dient de producent minstens aan het niveau A te voldoen.  
 
99 Zie Deel III.B.8. 
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bedroeg in 1999 35% van het totaal beschikbaar productievermogen in België, terwijl ze 58% 

van de totale stroomproductie leverden. Teneinde voldoende zekerheid te bieden kan een 

deel van de resterende materiële activa   en/of een deel van de financiële activa in een 

overeenkomst als waarborg voor het ontmantelingfonds en het fonds voor bestraalde 

brandstoffen onderschreven worden.  

 

 

Bankgaranties 

 

42.  Naast zakelijke waarborgen kan er tevens gewerkt worden met bankgaranties of 

borgstellingkredieten.100 De bankgarantie en het borgstellingkrediet zijn bedoeld voor 

ondernemingen die een garantie moeten afleveren om bepaalde contracten of vergunningen 

te verkrijgen of te behouden. De financiële instelling staat borg ten overstaan van een derde 

schuldeiser. 

Zij vormen een alternatief voor de financiële of zakelijke waarborgen.  

Men spreekt van een bankgarantie wanneer de bank deze garantie op het eerste en 

onherroepelijk verzoek van de begunstigde moet uitvoeren, zonder dat enige 

verweermiddelen kunnen worden ingeroepen. 

 

Bij een borgstellingkrediet moet de de begunstigde eerst het bewijs moet leveren dat de 

kredietnemer zijn verbintenissen niet is nagekomen vooraleer de bank de begunstigde zal 

betalen.  

 

De bankgarantie en het volgende borgstellingkrediet hebben de volgende kenmerken :  

- kredietlijn : de bankgarantie heeft geen minimum of maxiumum limietlijn.  Het 

borgstellingkrediet wordt verstrekt vanaf een minimum kredietlijn van 2.000.000 

BEF; 

- looptijd : de looptijd kan zowel bepaald als onbepaald zijn; 

- kosten : voor bankgaranties schommelen de huidige commissiekosten tussen 

0.25% en 1% per jaar.  

 

In vergelijking met de zakelijke of financiële waarborgen bieden de bankgaranties of 

borgstellingkredieten de volgende voordelen : 

                                                 
100 KBC : Bankgaranties; Bacob: Garanties (informatie beschikbaar op het internet). 
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- een bankgarantie of borgstellingkrediet kan op eenvoudige wijze worden verleend 

zodra de cliënt over een kredietlijn beschikt en dit tegen een beperkte kostprijs in 

vergelijking met andere kredietsystemen; 

- een bankwaarborg wordt beschouwd als een zeer degelijke en veilige waarborg, 

afhankelijk van de solvabiliteit van de banken; 

- voor bijna elke situatie bestaat er een specifieke, aangepaste garantietekst; 

- de cliënt-aanvrager kan zijn eigen financiële middelen beschikbaar houden voor 

andere doeleinden. 

 

Het gebruik van bankwaarborgen heeft echter ook nadelen zowel voor de onderneming in 

kwestie als voor de waarborgeiser.  De belangrijkste nadelen zijn : 

- de financiële instelling die de waarborg verstrekt kan deze in tijd beperken; 

- de waarborg kan door de financiële instelling zonder beperking opgeheven 

worden; er is dus geen zekerheid dat de bankgarantie over 20 jaar nog van kracht 

zal zijn; 

- de vereiste lange looptijd van de bankgarantie kan de jaarlijkse kostprijs negatief 

beïnvloeden; 

- gezien de kostenstructuur van 0.25% tot 1% en de lange looptijd is het een duur 

instrument; 

- het verstrekken van een bankwaarborg maakt dat de onderneming een deel van 

haar kredietlijnen vastlegt waardoor haar ontleningcapaciteit voor andere 

projecten beperkt zal worden. 

 

Voor de kleinere afvalproducenten, zoals de Mitri sector, kan de beschikbaarheid van de 

fondsen of de waarborgen ervoor, een probleem opleveren. Voor deze sector dient 

eventueel naar een centraal fonds uitgekeken te worden. 

 

In het licht van dit voorstel dienen de opdrachten van het NIRAS uitgebreid te worden. Deze 

instelling analyseert op dit ogenblik het bestaan, de grootte en de toereikendheid van de  

provisies voor nucleaire toepassingen.  Deze opdracht dient uitgebreid te worden zodat het 

NIRAS ook een controle kan uitoefenen op de liquiditeitspositie en –planning bij de 

elektriciteitsondernemingen, de nucleaire brandstoffenleverancier en de andere 

ondernemingen en instellingen. 

 

Het vrije gebruik van de middelen die beschikbaar zijn door het aanleggen van provisies kan  

ook beperkt worden door bepaalde financiële normen op te leggen. Deze financiële normen 

moeten een bepaalde liquiditeitsgraad verzekeren met in acht name van de 
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liquiditeitsbehoeften voor het uitvoeren van het beheer van bestraalde brandstoffen en de 

ontmantelingactiviteiten. In dit geval worden er in feite individuele fondsen bij de producenten 

ingericht , hetgeen hierna besproken wordt.  

 

Voor- en nadelen van het systeem van vrije fondsenbesteding 
 

Voordelen : 

- zeer flexibel, vrije fondsenbesteding is rendabel voor de producent; 

- de verantwoordelijkheid voor de ontmanteling en het afvalprobleem en het beheer 

van de fondsen ligt bij de operatoren zelf;   

- externe controle is mogelijk; 

- aanpassingen en verstrengingen  van normen kunnen gradueel gebeuren; 

- door de toepassing van minimumnormen en/of -waarborgen wordt de 

beschikbaarheid van de fondsen in zekere mate gegarandeerd. 

 

Nadelen :   

- in geval van faillissement van de afvalproducent is het fonds niet meer 

beschikbaar; 

- het is een versnipperd systeem dat controle en overzicht bemoeilijkt;  

- de beschikbaarheid wordt niet steeds gegarandeerd; 

- de provisies voor verbruikte brandstof zullen blijven groeien in functie van de 

hoeveelheid verbruikte splijtstoffen, hetgeen betekent dat de grootte van de 

waarborgen of bankgaranties jaarlijks herzien moet worden; 

- er zijn bijkomende waarborgen of garanties vereist om eventuele tekorten te 

dekken;  

- bij het ontbreken van waarborgen bestaat er geen zekerheid dat de fondsen 

beschikbaar zullen zijn in de toekomst; 

- krapte op de kapitaal- en geldmarkt kan voor liquiditeitsproblemen zorgen; 

- bankgaranties kunnen door de bank éénzijdig opgezegd worden; 

- gezien hun lange looptijd zijn garanties een duur instrument. 

 

 

3.  Fondsen  per risico en per nucleaire afvalproducent 
 

43.   Om de zekerheidstelling en de beschikbaarheid van liquide middelen te vergroten kan 

een wetgevend initiatief genomen worden teneinde de nucleaire afvalproducenten te 
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verplichten bepaalde types van fondsen aan te leggen ter dekking van de provisies voor de 

ontmanteling van installaties en bestraalde brandstoffen. 

 

Het beheer van deze fondsen gebeurt dan door de producent zelf of door een door hem 

geautoriseerde derde zodat een goede liquiditeit en zekerheid verzekerd wordt met het oog 

op de liquiditeitshorizon van de provisies terzake en de eventuele wettelijk opgelegde 

normen. Deze portefeuilles hoeven niet noodzakelijk enkel uit geldbeleggingen 

samengesteld te zijn, maar kunnen opgebouwd zijn uit gemengde beleggingen die ook 

financiële vaste activa, zijnde aandelen of deelnemingen in andere ondernemingen, of zelfs 

materiële vaste activa bevatten.  Er dient echter wel een overeenstemming in de tijd te zijn  

tussen de beschikbaarheid van deze fondsen en de vereisten aan liquide middelen voor de 

ontmanteling en het brandstoffenbeheer. Deze fondsen zouden wel als waarborg gelden 

voor de provisies en mogen geen voorwerp uitmaken van andere pandgevingen of 

borgstellingen. 

 

De opdrachten van het NIRAS kunnen zodanig aangepast worden dat deze instelling de  

bevoegdheid krijgt om deze fondsen te controleren en indien nodig corrigerende 

maatregelen voor te stellen.  

 

Deze oplossing wordt nu reeds in België toegepast door het SCK en het NIRAS voor wat 

betreft de ontmantelingprovisies van hun installaties.   

 

Ook bij dit systeem kunnen er, zoals in het Zweeds model, bijkomende waarborgen 

gevraagd worden aan de afvalproducenten. 

 

 

Voor- en nadelen van het systeem van fondsen per risico en per nucleaire 
afvalproducent 
 

Voordelen :   

- de afvalproducent blijft zelf verantwoordelijk voor het beheer van het fonds en de 

ontmanteling- en afvalproblematiek; 

- de liquiditeit wordt hier beter verzekerd; het fonds wordt aangepast aan de 

termijnhorizonten; 

- het zijn individuele fondsen, hetgeen betekent dat de opbrengst van het fonds ten 

goede komt aan de onderneming zelf. 
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Nadelen :  

- in geval van faillissement van de afvalproducent is het fonds niet meer 

beschikbaar; 

- het is een versnipperd systeem dat relatief kleine fondsen oplevert en een beperkt 

rendement; 

- dit systeem biedt een lager rendement dan vrije fondsenbesteding; 

- individueel fondsenbeheer leidt tot een hogere kostprijs bij een zeer actieve 

opvolging; 

- geen sluitend systeem voor wanbeheer of foute beslissingen; 

- de controle door een onafhankelijke instelling op het aanwenden en de kwaliteit 

van de fondsen dient bij elke nucleaire afvalproducent en per fonds te 

geschieden;  

- er zijn bijkomende waarborgen of garanties vereist om eventuele tekorten te 

dekken. 

 

 
4. Nationale fondsen voor nucleaire passiva (ontmanteling en bestraalde 
splijtstoffenf) 
 

44.   Deze methode, namelijk het oprichten van een nationaal fonds voor nucleair afval en 

het beheer op lange termijn, wordt in verscheidene landen toegepast.  Nationale fondsen 

voor de ontmanteling van installaties vinden we onder andere terug in Zwitserland, Zweden 

en Finland. In overeenstemming met deze fondsen kunnen er ook fondsen voor ontmanteling 

en brandstofbeheer opgericht worden. 

 

Nationaal fonds voor de ontmanteling van installaties 
 

45.    Er kan een nationaal fonds voor de ontmanteling van kerninstallaties opgericht  worden 

waaraan alle ondernemingen die actief zijn in de nucleaire sector dienen deel te nemen.  Dit 

fonds wordt dan opgebouwd, na overdracht van de huidige provisies, op basis van bijdragen 

door de producenten met nucleaire activiteiten in functie van : 

- de berekende totale kost voor de ontmanteling en de ontsmetting; 

- de reeds gecumuleerde fondsen voor deze kosten101.  

Dit  voorstel sluit aan bij de situatie zoals geschetst in Zweden.  

                                                 
101 In navolging van het Zweeds model blijven de producenten verantwoordelijk voor de ontmanteling en het 
beheer van bestraalde splijtstoffen. 
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Een soortgelijk fonds onder de hoede van het NIRAS bestaat al voor het beheer van afval op 

lange termijn.  De bevoegdheden en de opdrachten van het NIRAS kunnen uitgebreid 

worden zodanig dat deze instelling ook dit fonds kan beheren.  In feite zou het NIRAS dan 

gelijkaardige bevoegdheden hebben als de Zweedse SKI als instelling bevoegd voor de 

controle, en daarnaast zou zij ook de taken van het Zweedse BNWF in verband met het 

beheer van de fondsen en het Zweedse SKB als afvalbeheersmaatschappij combineren. 

 

De aanwending van deze fondsen, zoals bij de declassering, de ontmanteling en de dekking 

van de lopende uitgaven voor brandstofbeheer, kan dan op dezelfde wijze geschieden als bij 

het SCK of de huidige passieffondsen beheerd door het NIRAS.102  Deze methode is 

gelijkaardig aan de methode die door de Zweedse overheid toegepast wordt. 

 

In een dergelijk scenario is het NIRAS echter zowel rechter als partij : zij is beheerder en 

controleur van de fondsen (ontmantelingfonds voor haar installaties) zodat een externe 

controle in verband met het beheer van de fondsen wenselijk is. Eventueel kan er een 

onafhankelijke fondsenbeheerder aangesteld worden naar Zweeds model. In Zweden zijn de 

afvalverwerker en -beheerder SKB, het controleorganisme SKI en de fondsenbeheerder 

BNWF onafhankelijk van elkaar.  Het SKI is het controleorganisme dat erop toeziet dat de 

nodige fondsen verzameld worden en instructies geeft in verband met de aanwending van 

het fonds. Het BNWF beheert de fondsen. 

 

Wat betreft het beheer van dit fonds en de opbrengsten ervan zijn er verschillende 

mogelijkheden : 

 besteding in risicoarme korte en middellange termijn beleggingen met 

wederbelegging van de financiële opbrengsten binnen het fonds zoals in 

Zweden of storting van de financiële opbrengsten aan de afvalproducenten in 

de mate van hun deelname in het fonds zoals in Finland; 

 gemengde besteding : portefeuille met indice waarden, OLO’s en deposito’s; 

 deelswijze besteding in OLO’s en korte/middellange termijn risicoarme 

beleggingen en deelswijze terbeschikkingstelling aan de afvalproducenten 

tegen de gunstigste markttarieven ter financiering van projecten met behoud 

van een mate van liquiditeit bepaald door de evolutie van de verplichtingen 

zoals in Finland. 

                                                                                                                                                         

 
102 Zie Deel II.A.3. 



/83                             
 

79 

 
In Zweden storten de elektriciteitsproducenten hun provisies in deze centrale fondsen maar 

zij blijven verantwoordelijk voor de ontmanteling van de installaties en voor het beheer van 

bestraalde splijtstoffen. 

 

Overeenkomstig de Zweedse Financieringswet van 1981 beslist het SKI over de 

terugbetaling aan de elektriciteitsproducenten van de beheersuitgaven van de verbruikte 

brandstof, de ontmanteling en de kosten voor het onderzoek en de ontwikkeling betreffende 

deze activiteiten.  Deze dienst is tevens verantwoordelijk voor : 

- het opvolgen van de adequate financiering van SKB’s activiteiten; 

- de controle en de herziening van de kostenramingen voor de toekomstige 

afvalbeheeractiviteiten; 

- het opstellen en bijsturen van de financiële mechanismen waardoor de 

toekomstige kosten gedekt worden; 

- het opvolgen van en rapporteren over de samengestelde fondsen voor deze 

toekomstige kosten; 

- het voorleggen van een jaarlijks actieplan aan de regering. 

Eenzelfde  bevoegdheidsuitbreiding kan voorzien worden voor het NIRAS. 

 
 
Nationaal fonds voor bestraalde splijtstoffen 
 

46.  Voor wat betreft het beheer van de bestraalde splijtstoffen kan er ook een centraal 

beheerd fonds ingericht worden. Op dit moment is er geen formele overeenkomst tussen de 

Belgische overheid en de brandstoffenleverancier Synatom voor het aanleggen van de 

provisie. Synatom heeft,  conform de boekhoudwetgeving en naar analogie van de conventie 

met de elektriciteitsproducenten, een provisie opgebouwd. Terwijl de berekening van het 

basisbedrag gebaseerd is op gekende elementen (opwerking, beheer en tijdelijke opslag van 

opwerkingsafval aan de hand van Cogema-tarieven en de tarieven van het NIRAS voor 

lange termijnbeheer en berging van nucleair afval), dient de methodiek van evaluatie van de 

provisieopbouw eventueel aangepast te worden. Dit zal afhangen van de resultaten van de 

studie van het NIRAS die onder meer gestart is met een herevaluatie van de provisies. 

 

Een wijziging in het beheer van de fondsen of de berekeningsmethodiek van de provisies  

voor bestraalde splijtstoffen en de eventuele impact op de brandstoffenkostprijs en dus ook 

op de kWh-prijs dient nagegaan worden. 
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De werkingsmodaliteiten kunnen op dezelfde wijze uitgebouwd worden als voor het 

ontmantelingfonds. Er is echter een meer actieve opvolging en beheer van dit fonds nodig 

aangezien het beheer van bestraalde brandstoffen lopende kosten heeft inzake :  

- de tijdelijke opslag van de verbruikte brandstoffen; 

- het vervoer naar de tijdelijke opslagplaatsen;  

- het vervoer naar de opwerkingsinstallaties;  

- de kosten van de opslag in de opwerkingsfabriek; 

- de opwerkingskosten; 

- het transport van het opwerkingsafval naar de opslagdepots;  

- het overhandigen van dit afval aan het NIRAS, tezamen met de kosten voor het 

lange termijn beheer, de opslag en de bergingsprovisies.   

 

Ook indien er andere oplossingen weerhouden worden, dient er in ieder geval een 

overeenkomst opgesteld te worden tussen de Belgische Staat, het NIRAS en Synatom die 

de modaliteiten van de opbouw van de provisie en de aanleg van de fondsen formeel 

vastlegt.  

 

Ook hier kunnen aan de nucleaire afvalproducenten en de brandstoffenleverancier 

bijkomende waarborgen gevraagd worden naar Zweeds model. 

 
Voor- en nadelen van het systeem van nationale fondsen voor nucleaire passiva 
 

Voordelen :  

- de afvalproducent blijft verantwoordelijk voor de ontmanteling en de 

conditionering van de bestraalde brandstoffen; 
- wanneer een centraal fonds samengevoegd wordt, levert het een groter bedrag 

op en kan het tegen een lagere kostprijs op een actievere wijze beheerd worden; 
- er is een hoger rendement mogelijk dan in het geval van individuele fondsen met 

een kleine omvang; 
- de beschikbaarheid wordt verzekerd volgens de jaarlijks opgestelde 

liquiditeitsplanning;  
- er is een scheiding tussen het beheer van de fondsen en de verantwoordelijkheid 

voor de nucleaire problematiek; 
- de fondsen worden onafhankelijk beheerd : in het geval van faillissement of 

insolvabiliteit van een afvalproducent zijn de voor zijn installaties reeds 

opgebouwde provisies nog steeds beschikbaar in het fonds. 
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Nadelen :  

- een onafhankelijke beheerscommissie brengt een bijkomende kost met zich mee;   
- er is een goede communicatie vereist tussen alle partijen en een vlotte 

behandeling van de lopende uitgaven; 
- er is een sluitend systeem voor het bepalen van de jaarlijkse bijdragen voor  deze 

fondsen vereist en een volledige werkingsplanning voor de 

ontmantelingactiviteiten en het brandstoffenbeheer; 
- er zijn nog steeds bijkomende waarborgen of garanties vereist om eventuele 

tekorten te dekken. 

 

 
5. Centrale inning dooreen nationaal nucleair fonds en overname van de 
verantwoordelijkheid door de overheid 
 

47.    In het Spaans model neemt de overheid alle kosten en de verantwoordelijkheid voor de 

ontmanteling en het afvalbeheer op zich. Zij int een verbruikersheffing op de elektriciteit die 

ze jaarlijks herberekent en neemt de ontmanteling van de installaties en het beheer van het 

afval voor haar rekening.     

 

ENRESA, een staatsmaatschappij, neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de 

ontmanteling van de installaties103,  de berging van het aldus ontstane afval en het beheer en 

de berging van alle radioactieve afval. Gezien de bestraalde brandstof in Spanje niet 

opgewerkt wordt, valt ze onder het afvalbeheersplan van de Spaanse overheid. 

 

In dit geval wordt de verantwoordelijkheid voor de ontmanteling, het beheer van de 

verbruikte brandstoffen en het radioactief afval echter volledig door de staat gedragen.  Dit 

houdt dan ook in dat bij een onvoldoende financiering vooraf, het financiële risico voor de 

toereikendheid van de fondsen ook ten laste van de staat valt. 

 

Voor- en nadelen van het systeem van centrale inning door een nationaal nucleair 
fonds en overname van de verantwoordelijkheid door de overheid 
 

Voordelen : 

- alles is gecentraliseerd, zowel het afvalbeheer als de collectie van de bijdragen en 

het fondsenbeheer; 



/83                             
 

82 

- een centraal fonds kan tegen een lagere kostprijs actiever beheerd worden; 
- de beschikbaarheid wordt verzekerd volgens de jaarlijks opgestelde 

liquiditeitsplanning;  
 

Nadelen : 

- er bestaat geen band tussen de vervuiler en degene die de vervuiling opruimt 

waardoor er minder verantwoordelijkheidsgevoel zijn; 
- het nucleaire afval en de ontmanteling is een externe kost van de onderneming;  
- er bestaat geen zekerheid dat de opgebouwde fondsen voldoende zullen zijn; de 

overheid neemt hier zelf het risico. 
 

 

C.  Besluit 
 

48.   Afhankelijk van de beleidsopties en de gewenste mate van zekerheid inzake de 

beschikbaarheid van de liquide middelen en van controle op de fondsen, het beheer en de 

verantwoordelijkheid voor het afval, de ontmanteling van installaties en het beheer van 

bestraalde splijtstoffen, kunnen verschillende scenario’s uitgewerkt worden, gaande van een 

zeer liberale benadering van het probleem tot een strak gecentraliseerd systeem, waarbij de 

overheid ook de verantwoordelijkheid voor de nucleaire problematiek op zich neemt. 

 

Samengevat bestaan er de volgende opties : 

- de huidige situatie verder zetten; 

- de huidige situatie verder zetten maar met een verbeterde zekerheidsstelling van 

liquiditeit (normen en waarborgen) en een uitgebreide  informatieverstrekking door 

de directie van de elektriciteitsproducenten; 

- binnen elke onderneming de verplichting invoeren tot het aanleggen van fondsen 

als tegenwaarde van de provisies;  

- een gecentraliseerd fondsenmodel invoeren zoals in Zweden en Finland; 

- overgaan tot een volledige centralisatie zoals in Spanje. 
 

49.   Tevens komen uit de onderhavige studie de volgende aandachtspunten naar voren : 

- De overeenkomst van 9 oktober 1985 tussen de Belgische Staat en de 

elektriciteitsproducenten voorziet wel toezicht op de opbouw van de provisies 

                                                                                                                                                         
103 Overeenkomstig een Spaans koninklijk besluit 1522/84 waarbij de oprichting van ENRESA geautoriseerd werd 
en haar functies en opdrachten bepaald werden.  
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voor nucleaire milieulasten, maar is er een leemte qua toezicht op de fondsen 

en de liquidisering van middelen; 

- De opbouw van de provisie voor bestraalde splijtstoffen aangelegd door 

Synatom , is niet geformaliseerd noch wat betreft de methodiek, noch wat 

betreft de verantwoording of de kostenbasis. Tevens werd het overgrote deel 

van de fondsen van deze aangelegde provisie ter beschikking gesteld van 

Electrabel; 

- De Belgische situatie wordt gekenmerkt door een veelheid van actoren zoals 

de elektriciteitsproducenten, Synatom, het SCK, het NIRAS, de MITRI-sector 

en de andere radioactief afvalproducenten (zoals Belgonucléaire en 

F.B.F.C.I.) en daaruit voortvloeiend een veelheid van provisies en fondsen. Er 

bestaat momenteel geen beleidsinstantie die alle facetten van de provisie- en 

fondsenvorming controleert of stuurt. 

- Er is een wanverhouding tussen de oorspronkelijke raming van de benodigde 

passieffondsen voor de nucleaire activiteiten uit het verleden (BP1,BP2 en het 

technisch passief SCK) en de geactualiseerde ramingen. 

 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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 ERRATUM VAN 24 APRIL 2001 
 
 
Betreffende de studie (F)010315-CDC-024  van : 
 
‘Provisies en fondsen in de nucleaire sector’ 
 
In deze studie van de CREG, gedaan op 22 maart 2001 dient : 
 

1. de voetnoot 17 op bladzijde 13/83 gelezen te worden als volgt : …”als tegenprestatie 
draagt EdF(Electricité de France) de volledige ontmantelingkost van de vier 
eenheden van Tricastin en de eenheid van Sena (Chooz A), waarin Electrabel 
respectievelijk een aandeel heeft van 12.5% en 50 %.” 

 
2. Op pagina 20/83 tweede alinea volgende  toevoeging : Synatom is bevoegd, in het 

kader van haar statuten en van het protocol akkoord BCN van 24 augustus 1981 
tussen de Belgische staat en de maatschappijen EBES/INTERCOM/UNERG, 
aangevuld met de akkoorden van 1 maart 1983 en 15 september 1994, voor het 
beheer van de verbruikte brandstof. 

 
 
3. in de vereenvoudigde balans van Electrabel van 1999 op pagina 60/83  het volgende 

gelezen te worden op de passiefzijde van deze balans: 
 

Nucleaire voorzieningen  24.812   in plaats van 24.205 
   Ontmanteling installaties  23.858      in plaats van 23.252 
   …  
  Andere    15.383          in plaats van 15.999 
 

4. op pagina 61/83 te lezen :” Electrabel heeft op 31 december 1999 een handelschuld 
met een looptijd van meer dan 1 jaar” 

 
 
 
   

Voor de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
 
 
 
 
 
 

Guido Camps      François Possemiers 
Directeur      Directeur 
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	6.   Insolvabiliteit en geschillen provisie
	Beheerder     Het NIRAS.
	7.   Andere provisies			
	De elektriciteitsproducenten
	B. Fondsen voor de lopende saneringkosten van nucleaire activiteiten uit het verleden  –  De passieffondsen
	
	
	
	
	
	
	Beheerder    Het NIRAS.




	Beschrijving Het passief bestaat uit de sanering van de oude piloot opwerkingfabriek van
	Eurochemic.  Deze sanering omvat in het bijzonder :



	De geconsolideerde jaarrekening van de groep Electrabel (inclusief Synatom) geeft een liquiditeitsratio van 1.65�. De korte termijn passiva hebben een waarde van 98.101 miljoen BEF en de korte termijn activa bedragen 162.229 miljoen BEF.  Dit geeft een s
	De provisies ten bedrage 160.415 miljoen BEF, waarvan 97.390 miljoen BEF voor voorzienbare kosten van nucleaire activiteiten, en de schulden met een looptijd van meer dan 1 jaar ter waarde van 83.004 miljoen BEF, zijn voor  een deel besteed aan korte ter
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