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8. Discussienota Eindbergingsfonds 

Bij de vergaderstukken is een notitie gevoegd waarbij een aanzet wordt gegeven om zaken nader te 
bekijken en te evalueren. Het is daarom geenszins de bedoeling om nu reeds tot besluitvorming te 
komen. 

De directie stelt dat het een gezamenlijk belang is, dat er aan het eind van de 100-jaar termijn vol- 
doende financiële middtjp 9i 	aar zijn. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van COVRA, 
maar zeker ook de vea!WIooJL 	id van de Staat der Nederlanden. Daarom moet een discussie 
plaatsvinden om keuzes te kunnen maken. Hoe moeten afwegingen worden gemaakt voor verschil- 
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De directie COVRA zal het initiatief nemen om een datum te plannen. 
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FIN en COVRA hebben 	 uitgenodigd zijn visie te geven over lange 
termijn beleggingen in het bijzondere geval van COVRA. Daarna zal verder overleg met FIN 
volgen 
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Geconstateerd wordt dat de rentetoevoegingen, ondanks de verlaging van 3,5 naar 3% in 
2003, alle jaren achterblijven bij de gestelde doelen. 
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- in het Waarborgfonds Eindberging wordt het per 1 januari 2010 benodigde kapitaal 

ondergebracht in de vorm van de gelden belegd bij het Agentschap van Financiën 
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• Negatieve resultaten lopen door in de balans vla eigen vermogen. Bil 
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Management Samenvatting 

Beleidsplan COVRA 2009-2014 
Het beleidsplan 2009-2014 beschrijft de ontwikkelingen en achtergronden en legt 

COVRA's visie op de toekomst vast. Jaarlijks wordt van het beleidsplan het 

jaarproductieplan en de begroting afgeleid. 

Missie en plaatsbepaling 

De missie van COVRA is: 

"blijvend zorg dragen voor het radioactief afval in Nederland". 

COVRA is een N.V. waarvan alle aandelen sinds 2002 in handen zijn van de Staat. 

Als aandeelhouder namens de Staat treedt de minister van Financiën op. 

COVRA is als enige organisatie in Nederland erkend als ophaaldienst voor radioactief 

afval. COVRA heeft geen winstoogmerk, de bedrijfsvoering dient ten minste 

kostendekkend te zijn. Er is geen sprake van structurele financiële ondersteuning 
door de overheid. 

Ontwikkelingen 

Het LMRA aanbod 2009-2014 zal niet wezenlijk afwijken van het aanbod 2007 - 2008. 

Incidenteel zullen daarop afwijkingen optreden, zoals met de aanvoer van het afval 

uit de pijpenopslag in Petten (2011-2015). Vanaf 2015 zou ontmanteling KCD kunnen 

starten, waarmee een aanzienlijke extra afvalstroom op gang kan komen. 

Voor het calcinaatafval in het COG, zal na 2015 nieuwe opslagcapaciteit nodig zijn. 

De grote aanvoer van verarmd uranium betekent dat per drie jaar een opslagmodule 

van het VOG wordt gevuld. Rond 2012 moet worden besloten over uitbreiding. 

De bedrijfstijd van KCB tot 2034 en het continueren van de HFR (respectievelijk de 

vervanger Pallas) en de HOR maken het noodzakelijk om zowel de actieve 

bedrijfsfase van het HABOG als de opslagcapaciteit van het HABOG uit te breiden. 

Extra opslagcapaciteit zal pas na 2015 nodig zijn, maar in verband met de 

benodigde tijd voor vergunningswijziging en bouw moet uiterlijk in 2012 besloten 

worden over soorten afval en de te bouwen capaciteit. Uit het oogpunt van 

afvalmanagement verdient het continueren van opwerking veruit de voorkeur, maar 

de uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de eigenaren van KCB en de overheid. 

COVRA zat voortdurend bij de klanten van het HABOG en bij de overheid 

aandringen om een besluit te nemen. 

De positieve houding ten aanzien van het gebruik van kernenergie groeit. Daarmee 

is ook de kans vergroot dat in Nederland een nieuwe kerncentrale wordt gebouwd. 

Afval afkomstig van nieuw kernenergievermogen kan na 2020 worden aangeboden. 

Voor LMRA is COVRA nu al in staat extra afval te ontvangen. Voor HRA is 
onvoldoende capaciteit aanwezig. 

De aanwezige installaties voor zowel HRA als LMRA voldoen zeker voor de periode 

tot 2015 en worden in optimale conditie gehouden. Omdat de LMRA installaties 
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meer dan 15 jaar oud zijn en sprake is van overcapaciteit, zal de technische en 
bedrijfseconomische levensduur van de installaties worden onderzocht. 

In de statutaire doelstelling van COVRA is een taak opgenomen op het terrein van 
ontmanteling. De eigenaar van de kernenergiecentrale Dodewaard voert een studie 
uit naar de kosten van ontmanteling in een scenario dat ontmanteling begint in 
2015. COVRA is betrokken bij deze studie. COVRA heeft altijd het standpunt 
ingenomen dat 'directe' ontmanteling veruit de voorkeur verdient boven 

uitgestelde ontmanteling. Wanneer de ontmanteling Dodewaard in 2015 start zal 
COVRA een projectteam formeren. COVRA volgt daarnaast wat internationaal 
gebeurt op het terrein van ontmanteling. 

Door de Europese Commissie wordt druk uitgeoefend op de lidstaten om definitieve 
besluiten over eindberging te nemen. Daarbij stimuleert de EC een multilaterale 
aanpak. 

In Nederland geldt ten aanzien van eindberging een onveranderd regeringsbeleid 
sinds 1984. Er is sprake van een twee sporen beleid: enerzijds terugneembare 
berging in Nederland en anderzijds berging in een internationale context. De 
uiteindelijke keuze zal afhangen van de factoren: 

veiligheid; 
terugneembaarheid; 
beschikbaarheid; 
tijdigheid. 

Deze punten moeten afgedekt zijn in het nationale onderzoeksprogramma. De 
coördinatie van onderzoek naar eindberging behoort tot de kerntaken van COVRA. 
Het onderzoek zelf wordt overgelaten aan onderzoeksinstellingen. Voor het 
Nederlandse onderzoeksprogramma worden twee hoofdlijnen onderscheiden: 
- de technische aspecten, vooral gericht op terugneembaarheid; 
- 	de ethische en maatschappelijke effecten. 

Voorbereidingen voor een meerjaren onderzoeksprogramma, inclusief de daarbij 
behorende financiering, zijn gestart. De verwachting is dat in 2009 geld beschikbaar 
is van twee stakehotders en het nieuwe eindbergingsprogramma kan worden 
opgestart. 

Voor internationale samenwerking op het terrein van eindberging geldt, net zoals 
voor een nationale eindberging, dat primair wordt beoordeeld op de punten 
veiligheid, terugneembaarheid, beschikbaarheid en tijdigheid maar het biedt 
daarnaast de mogelijkheid om tot aanzienlijke kostenreductie te komen, zowel voor 
het onderzoek als voor de aanleg en exploitatie van de eindberging zelf. COVRA 
blijft zich daarom actief inzetten in ARiUS en bij de vorming van de ERDO voor een 
internationale eindberging. 

De afgelopen jaren is een actief voorlichtingsbeleid ontwikkeld, resulterend in circa 
2500 bezoekers per jaar. Nieuwe media op het internet worden door COVRA nog 
onvoldoende gebruikt. 
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COVRA is de enige radioactief afval organisatie in Nederland en dus dient expertise 

aanwezig te zijn en te worden behouden op alle elementen van het vakgebied. Dit 

wordt gedaan door het volgen van opleidingen, het deelnemen aan 

vakbijeenkomsten, het opdoen van praktijkervaring elders, het deelnemen aan 

internationale workshops, congressen, symposia en thematische netwerken. 

COVRA zal zich blijven inspannen om voor de verwerking en opslag van het 

radioactief afval van de (ex) overige rijksdelen voldoende steun te krijgen vanuit de 

overheden en vanuit de samenleving. 

Samen met andere Europese radioactief afval organisaties heeft COVRA projecten 

uitgevoerd, betaald door de EC, ter assistentie van centraal en oost Europese 

landen bij het opzetten van een radioactief afval management structuur. Deze 

inspanning heeft ook een goede relatie met de afvalorganisaties in de nieuwe 

Lidstaten opgeleverd. COVRA blijft zich op deze wijze inzetten. 

Werkwijze en Organisatie 

COVRA beschikt over een kleine maar goed geoutilleerde organisatie. De omvang 

van de COVRA organisatie is afgeleid van de taken en vanwege de beperkte 

personeelsomvang is op veel plaatsen sprake van gecombineerde functies. De vele 

eenmansfuncties, gecombineerd met het specialistische werk, maakt de organisatie 

kwetsbaar. De omvang heeft een beperkte relatie met het volume van het 

aangevoerde afval. Er is geen winstoogmerk. Van primair belang is een hoog niveau 

van veiligheid, milieuzorg, kwaliteitszorg en beveiliging. 

Voor een adequate uitvoering van de normale bedrijfsactiviteiten tot en met 2014 is 

het huidige personeelsbestand toereikend. In de periode tot en met 2014 zullen 5 

personeelsleden met pensioen gaan. Tijdig voor de pensioneringsdatum zal worden 

gekeken naar het opnieuw invullen van deze functies. 

Financiën 

Voor de financiering geldt het principe 'de vervuiler betaalt. De lange termijn zorg 

betekent dat aanzienlijke fondsen voor lange termijn opslag en eindberging worden 

beheerd. De omvang van de voorzieningen groeit in 2014 naar 150 miljoen euro. Het 

beheer hiervan is bepalend voor het financiële bedrijfsresultaat van COVRA. 

De basis jaaromzet voor de periode 2009 - 2014 bedraagt circa 12 miljoen euro. 

Daarboven komt een bijdrage HABOG en bijdrage verarmd uranium, in totaal circa 
2,5 miljoen euro. 

De directe kosten kunnen worden afgeleid uit de realisatie van de afgelopen jaren 

en bedragen ruim 5 miljoen euro. De kosten van de COVRA organisatie zijn al vele 

jaren stabiel en bedragen 2,2 miljoen euro. Mutaties in de voorzieningen, 

afschrijvingen en financiële baten en lasten hebben een dominant effect op het 

uiteindelijke bedrijfsresultaat. De belangrijkste factor hierin zijn de te realiseren 

renteopbrengsten. Over de periode 2009-2014 zijn de winst- en verliesrekeningen 
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en de balansen doorgerekend voor een renteopbrengst op liquide middelen en 

beleggingen van 2,6% (het gemiddelde percentage 1957-2007). De voorzieningen 

zijn daarbij conform uitgangspunt steeds verhoogd 3% per jaar. De 

renteopbrengsten blijven dus bij 2,6% structureel achter op de rentetoevoegingen 
aan de voorzieningen. 

Het bruto omzet resultaat loopt op van 4,4 miljoen in 2009 tot 6,1 miljoen in 2014 
en is toereikend voor de dekking van de kosten van de COVRA organisatie en de 

afschrijvingen. 

De post financiële baten en lasten zou nul of negatief (netto renteopbrengsten 

groter dan geraamd) moeten zijn. Dit kan alleen worden bereikt wanneer 3% in 

plaats van 2,6% wordt gerealiseerd. Wanneer 2,6% realiteit wordt, daalt het eigen 
vermogen tot 4,8 miljoen ultimo 2014. 

De belangrijkste instrumenten om het financieel resultaat te beïnvloeden zijn: 

renteopbrengsten beleggingen verbeteren; 

omvang van de benodigde voorzieningen heroverwegen; 

tarieven verhogen. 

STRATEGIE 

De strategie voor de komende zes jaar is om de missie van COVRA te versterken, te 

verruimen en verder te profiteren. De continuïteit van COVRA met betrekking tot 

organisatie, financiën en voorzieningen zal worden gewaarborgd. 

In het beleidsplan is de periode 2009-2014 behandeld. Jaarlijks wordt beoordeeld of 

de voorgenomen doelstellingen zijn gerealiseerd of wat de voortgang is. Hierover 
wordt gerapporteerd aan de RvC. 
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• Eindbemincisfonds. 
0 In 2130 zullen de kosten voor de eindberging circa EUR 2 mld. bedragen, 

waarbij een bandbreedte van plus of min 25% wordt aangehouden. Wat 
vindt de raad van de resultaten van het eindber. in - sfonds? 

• 
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a. Discussies beleggingsmandaat 
COVRA beheert een fonds waaruit de eindberging van radioactief afval 
gefinancierd moet worden en is daarbij gebonden aan schatkistbankieren. 
COVRA is momenteel niet in staat het vereiste rendement op het 
elndbergingsfonds te realiseren en lijdt hierdoor over 2013 	 erlies  
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8. Discussienota andbergingsfonds (ter bespreking) 

Toelichting 
Sinds 2003 blijkt het gemiddeld gerealiseerde rendement op de belegde 
mitirien achter te blijven op beoogde rendement, 2,3% gemiddeld in 
plAiilvan 3% (gecorrigeerd voor Inflatie). De rente toevoeging blijft 
achter bij de rekenrente waardoor een tekort aan middelen ontstaat, 
COVRA heeft haar financiële middelen belegd in schatkistpapieren 
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Is er wat te doen aan het negatieve renteresultaat?  
• Ten behoeve van financiering van de eindberging van het radioactieve afval 

heeft COVRA diverse voorzieningen getroffen. Deze middelen zijn 'belegd' bij 
het Agentschap, maar leveren t.o.v. de rekenrente van voorzieningen te 
weinig op. Dit heeft een (boekhoudkundig) verlies tot gevolg dat meegenomen 
wordt.in  de winst- en verliesrekening. 

Is er ruimte binnen tarifering? 
• In vervolg op de discussie rond de financiële situatie is de vraag gerezen of 

COVRA haar financiële profiel structureel zou kunnen versterken door 
bijvoorbeeld de inkomsten te vergroten. Bij de bedrijfsvoering van COVRA 
wordt uitgegaan van de principes dat de 'vervuiler' betaalt en dat -zoals bij 
ieder normaal bedrijf- dat de bedrijfsvoering tenminste kostendekkend is. Dit 
houdt in dat 'vervuilers' ook meebetalen aan de eindberging e.d.. 
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2009 is duidelijk geworden dat er eigenlijk een 
tweedeling is in de bedrijfsvoering van COVRA. Enerzijds is er de bedrijfsvoering van het verwerken 
en opslaan van radioactief afval; dat deel is gezond. Anderzijds is er het beheren van de fondsen 
voor de toekomst, Dit is een onderdeel van COVRA dat een andere aanpak en expertise vraagt. Bo-
vendien spelen hier externe factoren een grote rol waarop COVRA geen invloed heeft, zoals de ren-
teontwikkeling en de economische crisis. 

• de fondsvorming; hierop komt de Raad van Commissarissen bij de Aandeelhouder terug als 
zaken duidelijker zijn. 

De president-commissaris voegt daaraan een aantal punten toe, die hi ezegd wil hebben: 









     

 

Vr, 

'047  

Ministerie van Financiën 

 

Aan 

Hoofd Deelnemingen 
Directie Financieringen 

DA-J, 

Datum 
8 mei 2012 

nie ni o 	COVRA- overleg 
	

& beleggingsbeleid 
Bijlagen 

Aanleiding 
• Op 10 mei a.s. vindt een overleg met COVRA plaats over voornoemde 

onderwerpen. 

• Hieronder treft u de geannoteerde agenda beginnend met de tekst van COVRA, 
gevolgd door actie en toelichting. 

Geannoteerde agenda 

1. 

Mara 
• 

ealla~ 

~aas 
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Inleiding COVRA  
Hier wordt reeds lange tijd over gesproken, maar heeft nog niet geleid tot 
duidelijke afspraken. COVFtA directie en RvC stellen voor om 

4. Beleggingsbeleid 
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U kunt verder In -aan op een aantal standpunten van de heer  

S 
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4. Beleggingsbeleid 
Hier wordt reeds lange tijd over gesproken, maar heeft nog niet geleid tot 
duidelijke afspraken. COVRA directie en RvC stellen voor om 

Agenda overleg ministerie van Financiën en COVRA op 10 mei 2012, 14:30 - 17:30 uur, 
Korte Voorhout 7, ruimte 53.55. 

Aanwezi en: 
Min FIN: 

COVRA: 
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6. Stand van zaken beleggingsbeleid 
De heer 	informeert naar de voortga ten aanzien van het bete 	eld 
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TER ADVISERING 

Aan 
Hoofd Deelnemingen 

Directie Financieringen 

Inlichtingen 

infln.n1 

Auteur 

Van 
Afdeling Deelnemingen 

Kopie aan 

Bijlagen 

Ministerie van Financiën 

notitie 

    

Datum 
15 september 2011 

Notitienummer 
riNacaz f 3 
Rubriek U  
COVFlA-Beleld vermogenspositie 

COVRA:a eindbergIngsfonds 

Paraaf 
Hoofd Deelneming 	 Dfrit, 

Aanleiding 
Op 15 september  a.s.  om 14:00 hebben wi' regulier overleg met COVRA en 
spreken wi' over 

Toelichting 
Eindbergingsfonds 

Achtergrond  
COVRA Is belast met de eindberging van radioactief afval. Ter financiering 
hiervan draagt COVRA sinds haar oprichting financiële middelen af aan een 
apart gezet fonds dat "verplicht" belegt In staatspapier. Er is veel onzekerheid 
over het benodigde kapitaal voor een adequate eindberging, maar op basis van 
ramingen in andere Europese landen wordt uitgegaan van C 1.5 a 2.5 mrd over 
tenminste 100 jaar. 

Problematiek 
Het fonds, dat ultimo 2010 C 64.4 min bevatte, groeit door afdrachten en door 
rentedotaties. De rekenrente (reëel) van 3 % waar sinds 2003 vanuit wordt 
gegaan, blijft echter achter bij het gemiddelde gerealiseerde rendement van 2.3 
%. Hierdoor wordt een - boekhoudkundig- verlies gerealiseerd waardoor COVRA 
Inteert op haar eigen vermogen. Dit tekort- waarvan de mate afhangt van o.m. 
de beleggingshorizon- komt uiteraard tot uiting indien de opslagfaciliteit 
daadwerkelijk gebouwd moet worden. Om het interen te voorkomen heeft de 
RvC besloten om de rekenrente te verlagen naar 2.3 %, maar dit lost het 
voorziene tekort niet op. In afwachting van een nieuw beleggingsmandaat belegt 
COVRA momenteel alle vrijvallende middelen In kortlopende staatsobligaties 
met een nog lager rendement. 
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Inhoudelijke reactie v 

Voorstel  

Standpunt Financiën en EL&I  

Het is nog niet duidelijk wat precies de kapitaalbehoefte Is. Het 
onderzoeksprogramma OPERA dat over 5 jaar gereed is, zal daar 
vermoedelijk meer richting over kunnen geven. Een bepalende factor 
hierin is de komst van de tweede kerncentrale. Daarnaast Is besloten dat 
Borssele I pas in 2033 wordt gesloten ipv. 2013. Dit houdt in dat er 20 
jaar langer dan waar van te voren rekening mee werd gehouden aan 
afdrachten worden ontvangen. 

- 	De termijn is tenminste 100 jaar  

ke reactie o memo 
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BI la e 1 
Gegevens balans en winst- en verliesrekening 

Bedragen in C000 	 2010 	2009 	2008 	2007 

Eigen Vermogen 	 10.351 	9.424 	7.567 	11.074 
Reserve fondsresultaten 	 -10.521 	-9.423 	-8.433 	-7.731 
Eigen Vermogen (exd Reserve fonds) 	20.872 	18.847 	16.000 	18.805 

Netto omzet 	 18.119 	18.284 	14.850 	11.629 
OperatIoneelresultaat 	 2.708 	482 	-371 	1.075 
Resultaat 	 928 	1.856 	-3.772 	512 

GEM 

9.604 
-9.027 

18.631 

15.721 
974 
419 
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NOTULEN VAN DE 13e AANDEELHOUDERSVERGADERING COVRA N.V., gehouden op donderdag 
27 juni 2014 bij COVRA N.V. te Nieuwdorp 

Aanwezig: 
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2.  

3. In het verlengde van het resultaat merkt de aandeelhouder op dat er een substantieel bedrag is 
ingeteerd op het eigen vermogen, is dat conform de begroting? _ 

4. Vragen over het eindbergingsfonds. 
Voor de eindberging is een bedrag benodigd van 2 miljard in 2130, met een bandbreedte van 
+ of - 25%. Waarom wordt gerekend met een onzekerheid van 25%? 
De bandbreedte is ruim, omdat er tot nu toe geen detailengineering is van de eindberging. Hoe 
meer de einddatum 2130 wordt genaderd, hoe nauwkeuriger de berekeningen zullen zijn. 
Er zal altijd een zekere onzekerheid blijven omdat niet bekend is hoeveel eindbergingen zullen 
worden gerealiseerd in Europa. Deze marge kan lopen van één eindberging voor heel Europa, 
tot een eindberging voor ieder land afzonderlijk. 
De rekenrente bedraagt 2,3%. Voor inflatie wordt sinds 2010 uitgegaan van 2%. Dit wordt 5-

l

airlijks geëvalueerd. 

Hierop  lcsyt de heer 	uit hoe COVRA tot de huidige rekenrente is gekomen. 

De Raad van Commissarissen stelt de rekenrente vast 
op basis van historische gegevens en verwachtingen naar de toekomst: "er is een doelvermogen 
van 2 miljard, daarnaast zijn er bijdragen van de afvalleveranciers en is er de realisatie van de 
renteopbrengst. 
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7c. Ontwikkelingen rond beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid van COVRA is nu voornamelijk gericht op deposito's. Het verwachte rendement 
op vastrentende waarden is al enige tijd erg laag, waardoor de benodigde doelvermogens niet wor-
den gehaald. Commissarissen vragen de Aandeelhouder hoe dit (lang)lopende punt op korte termijn 
kan worden afgerond. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

(FIN/DEELN) 

(BZ/BBH)• 
(BZ/BBH), 

EELN) 
RE: CO 

I0 FIN/DEEL 

Het overleg vindt donderdag plaats om 14:30 in S 3.55, Ik zal je de stukken .doorsturen. Mogelijk dat 
we dit onderwerp als eerst kunnen behandelen zodat we niet onnodig veel van jouw tijd vergen. 

Ik heb donderdag 10 mei, 14.30 uur genoteerd. Waar? 

MNO. 



1-< 
Met vriendelijke groet, 

---- rspronkelijk bericht-- 
Van. F1N/DEELN) 
V 	den: donde g 3 me 2012 14:41 
Aan 	 AGT/CMK) 
CC 	 N/DEELN); 
On 	: : VRA 

Beste~ 

(37/13131-1) 

riendeliike groet, 

Van:~(AGT/CMK) 
V — uden: donderdag 3 mei 2012 14:14 
Aan 	 (FIN/DEELN) 
Ond 
	

rp: RE: COVRA 

Ministerie van Financiën 
Agentschap van de Generale Thesaurie 
Korte Vnorhout 7 	1 2511 CW 1 Den Haag 
Postbus•2020' 	 2500 EE 1 Den Haag 

2 



Van: 	 van de (FIN/DEELN) 
Verz 	 2 Mei 2012 16:51 
Aan: 	 AGT/CMK) 
Onde terp: COVRA 

Beste els 

Ik verneem .graag of je aanwezig bent. 

Met vriendelijke groet, 

: aila 
. 	• 
I Afdeling Deelnemingen 

Directie FlnanderIngen 
; General Thesaude 
, 	Ministerie van Finanden 

f

Korte Voorhout 7 j 2511 CW 1 Den Haag Sla 
Postbus 20201 j 2500 EE j Den Haag 

3 



IN/DEEL 

Van: 
Verzonden: 
Aari 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Urgentie: 

LFW
kCOVRh 
t: documenten 

allgaialMel 

FIN/DEELN)Iglia~14 

1;30 
FIN/DEELN) 

	 (BZ/BB 

120028.doc; Brieft 	  
3-8-2005.pdf, COVRA Fondsen; 	 —I  
elocx; Expl20092025MvF27012012.x1sx 

Hoog 

?tonde 

FIN/DEELN) 

0-5-2012.docx 
ms,ctvBRA

R (__— 
aan COVRA) at 

BesteSMS 

een zaal op onze directe. 	
Het vindt dus plaats in S 3.55 om 1430, dat is 

1 



Ssainge7 
COVRA-11Sallei beleggingsbeleid 

ailanen 

Datum 
10 mei 2012 

Auteur 

Ministerie van Financiën 

Aan 

Hoofd Deelnemingen , 

5 
:0^ 	Directie Financieringen 

• 

memo 

Aanleiding 
• Op 10 mei a.s. vindt een overleg met COVRA laats over voornoemde 

zullen de here 
anschuiven. Vanuit begrotingszaken zal voer 

agendapunt beleggingsbelei 	 anschulven. 
• Hieronder treft u de geannoteerde agenda be'gûinend met de tekst van 
• COVRA, gevolgd door actie en toelichting. 

Geannoteerde agenda 

1. Kennismaking 

Actie:  ku t vol:n-Stellen om punten 3 en 4 eerst te behandelen zodafila 
--ma het overleg kan verlaten. Verder kunt u aankondigen dat 

ossler komt versterken. 

onderwerpen. Namens CO 
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4. Beleggingsbeleid 
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COVRA Fondsen; Discussienota 

1 
Ter voorbereiding van ons Emanciele overleg op 10 maart a.s. heb ik mijn gedachten 
nog eens laten gaan over de problematiek. Het unieke karakter gaf mij aanleiding om 
mij buiten de tot op heden begaande paden te bewegen. Vandaar: discussienota. 
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Si~allitaN/DEELN)  

Van: 	 7/1GT/CMK) 
Verzonden: 	 "aft 201.3,0 46 
Aan:   FIN/DEELN) 
CC: 	 :SISFIN/DEELN) 
Onderwerp: 	 RE COVRA 
Bijlagen: 	 Covra totaaloverzicht 07-01-201 3 Of 

12. 

Ha 

Hierbij eeh totaaloverzicht van COVRA en onderstaand de depositorentes voor uitzettingen > 1 jaar 
van afgelopen vrijdag. 

Groet, 

• U bent geabonneerd optie rentemail van het ministerie van' financiën. 
Voor vandaag zijn de rentetarieven als volt bepaald. 

Rekening-courantrente: De rente op de rekening-courant Is.gebaseerd op EONIA fixing voor 
vandaag. Deze fixing wordt pas aan het einde van-de dag definitief vastgesteld. 

Deposito's: Deposito's kunnen Worden afgesloten voor een periode van maximaal 10 jaar. 

.Leningen: Veel leningen kennen een specifiek afroep- en aflossingsschema dat invloed heeft 
op de.effectleve looptijd van de lening en het daarbij behorende rentepercentage. Voor 
leningen wordt dezelfde rentecurve gebruikt als voor Deposito's. Voor de bepaling van het 
exacte percentage vindt een berekening plaats. De bepaling van de gewogen gemiddelde 
'looptijd van eenlening geeft een benadering van'het mogelijke rentetarlef. De rentetarieven 

. zijn exclusief een eventuele opslag. Neem voor meer informatie contact op met uw.  
accountmanager. 

Rentetarief rekeningcourant: 

Omschrijving 	 Datum 	 Debet/Credit 
Indicatief tarief 
	

04-01-2013 	 0,03 ok 
Definitief tarief 
	

03-01-2013 	 0,07 % 

Rentetarieven Deposito's (t/m 10 jaar) en leningen: 

Looptijd Rentetarief 
13 Maanden 0,05 % 

14 maanden 0,06 % 

.16 maanden 0,06% 
16 maanden 0,07 °k 
17 maanden 0,07 91) 

1 



18 maanden • 	 0,0$ °k 

2 Jaar 	 0,14% 

3 jaar 	 0,26 Wo 

4 jaar 	 0,48% 

5 jaar 	 0,74% 

6 jaar 	 0,98 % 

7 jaar 	 1,22% 

8 jaar 	 1,43% 

9 jaar 	 1,62 [1/0 

10 jaar 	 1,72% 

15 jaar 	 2,20 Wo 

20 jaar 	 • 2,44% 

25 jaar 	 2,49 Wo 

30 jaar 	 2,52 Wo 
Deposito's kunnen worden geplaatst door middel van de internetfadliteit schatkistbankieren. De 
aanvraag van een deposito dient uiterlijk op de ingangsdatum van het deposito volledig te zijn 
geautoriseerd. Is dit niet het geval dan wordt de aanvraag afgewezen. Het minimum bedrag 
waarvoor u een deposito kunt afsluiten bedraagt C 10.000. 
Voor nadere informatie over het plaatsen van Deposito's en de intemetfacilitelt kunt u een e-mail 
stip-en naar schatkistbankleren@rninfin.n1  

Groet 

1.11/5 

Van(~111111 ELN) 
Verzonden: vrijdag 2,1 december 2012 14:47 

CC 	
GT/QMK) 

FIN/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA 

Hie 

We spreken op 8 januari met COVRA. Zie jij kans mij opi7 januari een overzicht kunnen sturen met de 
standen van hun deposito's? 

Goede feestdagen gewenst, 

Van:~(AGT/CMK) 
Verzonden: dondêr4g 3 	2o12 15:47 
Aan; 	 FINDEELN) 
Onderwerp: RE COVRA 

10111111.1111  

2 



(AGT/CMK) 
3 m 2012 15:30 

FIN/DEE0) 
GT/BR5);' 

Van 
1/ 
Aan: 
cc 
0 	erp: RE: COVRA 

,AGT/BRS) 

roet 

Ik heb voor jou in detijiageeen totaaloverzicht van de relatie COVRA bijgevoegd. Onderaan het 
totaaloverzicht. 

Groet, 

Van 
Vers 

• Aan' 
C 
Onderwerp: FVV: /DA 

Van: 
Verzonden: donde 
Aan 
CC 
Ott erwerp: RE: COVRA 

ISE~AGT/BR.5);agFIN/DEELN) 

(FIN/DEELN) 
3 mer 2012 15:33 

/CMK) 
(AGT/BR.5), 

Ok. Zou je mij wel een overzicht kunnen sturen van de standen van de deposito's van COVRA. Ik ben 
daartoe gerriachtigd door de directeur van COVRA en zal die zo doorsturen. 

(FIN/DEELN) 
g 3 mei 2012 14:41 
AGT/CMK) 	 -a < 

FIN/DEELN);is 
	

mi (BZ/BBH) 
angr  

_s 

Van(  elliailkAGT/CMK) 
Ve 	den: donderdag 3 met 2012 14:14 

3 



Aan: Sle(FIN/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA 

Accountmanager 

Ministerie van Financiën 
Agentschap van de Generale Thesaurie 

5 	Korte Voorhout 7 	W I Den Haag 1a 
Postbus 20201 	 2500 EE J Den Haag 

Van:111111~1alla (FIN/DEELPO 
Verzonden; mensdag 2 mei 2012 16:51 
Aeme(AGT/CMK) 
Onderwerp: COVRA" 

Besteel", 



Ik verneem graag of je aanwezig bent. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Deelnemingen 
Directie Finanderingen 
General Thesaurle 
Ministerie van Finenclen 
Korte Voorhad 7 2511 CW 1 Den Haag j 
Postbus 20201 1  2500 EE 1 Den Haag 
.............. 

5 
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FIN/DEELN)  

       

Van: giganatFIN/DEELN) 
mi Verzonden: 	 aandag 7 'en 2Q13-16:29 	/. 

Aan: 	 wIRF/DEFEZ);~1~82/BBL) 
CC: 	 FIN/DEELN) 
Onderwerp: 	 tOVRA 
Bijlagen: 	 NO FIN COVRA 2013-13 	 07-01-2013.docx; 

Rentetarieven Deposito.docx; rendementen DAX en DOW JONES.png C,~ 
roet 

1 



TER ADVISERING 

Aan 

Hoofd Deelnemingen 

Directie Financieringen 

n 

Prijinni 

Ministerie van Financiën 

COVRA- Beleggingsmandaat 

  

Datum 
7 Januari 201-3 

Ncrtitienummer 
FIN/2013/13 

Rubriek 

Auteur 

     

     

Paraaf 
Hoofd Deelnemingen 

Aanleiding 
Op 8 januari a.s. vindt In de Steenulizull een overleg plaats over de 
beleggingsoptres ten behoeve van het eindbergingfonds van COVRA. Aangezien 
u gastheer bent, kunt u de voorzittershamer ter hand nemen. 

ver de probleemstelling 

Van 
DeeinemIngen 

Kopie aan 
MT Financieringen 

Bijlagen 
Renstanden agentschap. 

Aanwezigen en Agenda 

• BZ: 	 ~KW • Deskundige: 

• IRF: 
• Ministerie EZ: 
• Covra NV: 

1. Opening, welkom, kennismakingsrondje: 

2. Goedkeunn agenda 
3. Presentatie 
4. Visie 
5. Visie N en EZ 
6. Discussie, condusies, acties 

7. Sluiting 

Toelichting 
Agendapunt 3: Achtergrond  
COVRA NV. Is verantwoordelijk voor de tijdelijke opslag en eladberging van het 
Nederlandse radioactief afval. Hoewel nog veel onduidelijkheid bestaat over de 
precieze vorm is op basis van onderzoek voorlopig Indicatief vastgesteld, dat een - 
eindberging gerealiseerd zal worden over zo'n 100 jaar. De kosten van deze 
berging zijn afhankelijk van de modus geraamd op zo'n C 1.5-2.0 inrd. Ten 
behoeve van de financiering van de eindberging "spaart" COVRA een deel van de 
tariefopbrengsten die zij ontvangt van klanten (leveranciers van radioactief 
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Atiendaount 3: Overzicht deposito's 
. 	Zoals blijkt uit onderstaande overzicht houdt COVRA voo 

deposito's met een gemiddelde loo-t-- 

	 r-111.1.1-ra 

Ma-fl  
rariflif-MIE F-11~ 
E-11~r~1~11,-~n 
f-~1111E-1~1111M1 

afval). Omdat de mIddelen.eèrder gekwalificeerd zijn als publieke middelen is 
COVRA bij het sparen gehouden aan de regels van het ''schatkistbankieren". Dit 
houdt in daeze middelen bij het Agentschap in beheer moeten worden 
gegeven. 

COVRA heeft als gevolg van de lage rentes te maken met een te lage 
vermogensgroei om voornoemd benodigd vermogen te halen. Uitgangspunt was 
een reële rekenrente van 3 %, wat nominaal ongeveer neerkomt op zo'n 5 Wo  
rendement. Door de lage rentes die worden vergoed op de deposito's Is de 
afgelopen jaren gebleken dat deze rendementen niet gehaald worden. Dit klemt 
temeer omdat een lage opbouw in het begin van de fondsvorming doorwerkt 
vanwege het rente-op-rente-effect dan bijvoorbeeld een lage opbouw aan het 
einde van de looptijd. 

Naast dat dit tot een te rage vermogensopbouw leidt, heeft het ook nog een 
mpaét op de winst- en verliesrekening van COVRA. Dit komt 

oordat het verschil tussen de rekenrente en het daadwerkelijk gerealiseerde 
rendement — in dit geval is dit verschil dus negatief- als last moet worden 
genomen 'ia de winst- en'verilesrekenho  

Ij 
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Mendaounten .3 en 4: Vragen 
• Bij het vorige onderzoek naar de eindbergingmogelijkheden en het 

benoefilide kapitaal is uitgegaan van 1.5-2.0 mrd en een termijn van 100-
130 jaar. Wat is de verwachting t.a.v. deze parameters voor het OPERA 
onderzoek? 	 . . 

• Welk deel van de tarieven wordt gealibceerd aan het eindber in  -sfonds
• 

 

e 
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Rentetarieven Deposito's (t/m 10 jaar) 
en leningen: 

Looptijd Rentetarief 
1 week 0,08% 
2 weken 0,09% 
3 weken 0,10% 
1 maand 0,11% 
2 maanden 0,15% 
3 maanden 0,19% 
4 maanden 0,23% 
5 maanden 0,28% 
6 maanden 0,32% 
7 maanden 0,36°k 
8 maanden 0,40% 
9 maanden 0,44% 
10 Maanden 0,48% 
11 maanden 0,52% 
12-  maariden 0,56% 
13 maanden 0,05% 
14 maanden 0,0613/0 
15 maanden 0,06% 
16 maanden 0,07% 
17 maanden 0,07% 
18 maanden • 0,08% 
2 jaar 0,14% 
3 jaar 0,26% 
4 jaar  
5 jaar 0,74% 
6 jaar 0,98% 
7 jaar 1,22% 
8 jaar 1,43% 
9 jaar 1,62% 
10 jaar 1,72% 
15 jaar 2,20% 
20 jaar 2,44% 
25 jaar 2,49% 
30 jaar 2,52% 
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Van: 	 1 	 yFIN/DEELN) 
Verzonden: 	 haLQaus  20j3  16:01 
Ann: 	 'falinEZ); 	 (MinEZ)(1~1.111.1P BZ/BBL) cc: minE2~ ~(FIN/DEELN);~11~111 11IRF/DEFEZ) 	 ., . 
Onderwerp: 	 presentatie 
Bijlagen; 	 fonds eindberging 08012013.ppt 

Beste Collegae, 

Dank voor jullie aanwezigheiden bijdragen. Vind bijgevoegd de presentatie. 

Vriendelijke groet, 
410.. 

1 



Jam, rirj 211 



RAD 

    

OACTIEF A BE EID 

   

• Isoleren, Beheersen, Controleren (IBC) 

•• radioactiviteit velevar 

aai> gevaar verdwijnt 

hou het afval op een 

2 
	

COVRAN 



RADIOACTIEF A FVA L B E E D 

Isoleren, Beheersen, Controleren 

• voor tenminste 100 jaar door de maatschappij, 
opslag in gebouwen van COVRA 

• daarna door de natuur/geologie, eindberging 
in de diepe ondergrond voor miljoenen jaren 

3 
	

CastRA., 



RAD !OKT' E PA FVAL BEL E 1D 

Waarom niet direct eindberging? 

• te weinig afval 

• te weinig geld 

>>»eindberging alleen mogelijk 
via groeifonds 

4 
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1111.1~InDEELN) 

(Mina) 

Vanj$ 	 J.ilnelenLnlJ 
Verzonden: dondordig 3 januari 2013 19:26 
Aan:   SN/DEELN 
CCL 	 FIN/DEELN) 
0 	p: COVRA 

Hoi allen, 

Van: 	 a 1 k_(FIN/DEELN) 
Verzonden: 	 ,vri  da 1 febrwri 2013 4,5..04 
Aan: 	 FIN/DEal4) 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Bijgaand het document met mijn aanvullingen, 

130131 Reactie op notitie COVRA 4gb.docx 



/ Groeten, ; 

Materie van Economische Zaken 
Fractie Energie en Duurzaamheld 
ezuidenhoutseweg 73 1 25 94 AC 1 Den Haag 
astbas 20401 1 2500 EK Den Maag itivtavrilksoverhelantIministerbsiez 

Van: allSa(FIN/DEELN)mtni 
Verzonden: dinsdag-29 januari 2013 10:49 
Aan. 
CC: 	 (FIN/DEELN) (MinFin) 
Onderwerp: RE: contactgegevens 

Verzonden: dinsdag 29 januari 2013 10:47 . 
Aan:  WarFIN/DEELN);ShlinEZ) 
CC:4S (F/N/DEELN) 
Onderwerp: RE: contactgegevens 

Groeten, 

eamurieet~er 

, 	Ministerie van Econemieche Zaken 
Dkectie Energie en Duttrzeambeld 
Bezuldenhoutsevreg 73 1 2594 AC1Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK pen Haag Vastvalksoverheld.nlaninisterisstez 

Van: 	(FINDEELN) [mailto:Seminfin,n11  
Verzonden: dinsdag 29 januari 2013 10:41 
Aan.  

Van: qlljaMel.~.n.___Tieleni.nl 



CC: de(FIN/DEELN) (MinFin) 
Onderwerp: RE: contactgegevens 

Van: 	 FIN/DEELN) - 
Verzonden: dinsdag 15 januari 2013 15:20 
Aan: 
CC: 	 FIN/DEEN) 
Onderwerp: contactgegevens 

 

MMEZ) 

Zoals toegezegd hierbij de contactgegevens van OS werkzaam bij 
Begrotingszaken: 

Wie 
Niet vriendelijke groef: 

	 94 	  
Afdeling Deelnemingen 
Directie Financieringen 
General Thesaurie 
Ministerie van Flnancien 
Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag 1 Kamer SB 3.52 
Postbus 20201 f  2500 EE 1 Den Haag 

_ 

Dit bericht kan kiformatie bevallen chic niet voor u Is bestemd. indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u 
terzocht dat aan de afzender le melden en het bericht te verwijderen. De Slaat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van belichten. . 	. 

This message may contalp information that is not Intended for yob. 1f you ans-not 
the addressee or if this message wis sent to you by mistake, you are requésted to 

the sender and delete the message. The State acc,epts no liablilty for 
damage of any kind Msulting 'from the risks Inherent in the electronic 
transmission of massages. 

-vv~.• 
Bezoekt u hét kerndepartement van het Minislede van 
Econorntscee Zaken? 

Houd er dan rekening mee dat u een geldig 
Identiteitsbewijs (paspoort, 0-kaart of djbewijs) dient 
te tonen. Incgen 0 bij de receptie geen geldig Identifettsbewijs 

3 



kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen 
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen, De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die Verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van betichten. 

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not 
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to 
inforrn the sender and delete the message, The State accepts no liability lor 
dama ge of any kind resufting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van 
Economische Zaken? 

Houd er dan rekening mee dat u een geldig 
identiteitsbewijs (paspoort, 10-kaart of rijbewijs) dient • 
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs 
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen 
en toegangspasserikran andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

4 
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f6 LUFIN/DEELN  .;• 
Van: 	 'neten' 	nl] 
Verzonden: 
Aan: 	

W.01~13 14:24 
(FIN/DEELN 

CC: 	 MInE2); 
Onderwerp: 	 onds eindberging,— -- 
Bijlagen: 	 "ocx 

EZ) 
.(FIN/DEELN) 

Hierbij het stukje over beleggingsmandaat waar ik vanochtend naar refereerde. 

BaleldsmecteWerker 

Inlatarke van Economische Zaken 
Directie Energie en Duurzaemheld 
Bezuldenhoubseweg 73 j 2594 AC 1 Deri*Haag 
Postbus 20491 1 2699 EK Den Ming 1 www.dlicsoverheicknliminIsteriesiez 

Van 
Ve 	den: donderdag 24 januari 2013 12:46 
Aan:e 
CCAMIS 
Onderwerp: FW:Waarborgfonds eindberging 

Ter info. 

Van 	 nl 
Ven 
Aa 
CC' 
	 j ffirw Ornerp: FW: Waarborgfonds eindberging 

Geachteill~ 

Op verzoek va 	 tuur ik je bijgaande Informatie. 
Mocht dit nog vragen oproepen dan verneem ik dat graag. 
Wil jij voor verdere verspreiding zorgdragen. 

Met vriendelijke groet, 

anuari 2013 12:04 

Van: 
Ve 	den: maandag 21 januari 2013 16:16 
Aan. 
CC 
Onderwerp: Waarborgfonds eindberg ng 

1. 



Bes  
Tijdé- 	verleg over ffet belegg' -stnangiat twee weken geleden g 

Hebjij een rapprsl  _a 

MinIsterle van Economische zaken 
;Programmadirectle Nucleaire Installaties en Veil held 

Bezuidenhoutseweg 731 2594 AC 1 Den Haag 1 
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 1 

Sis  

Dit bericht kan informápe bevatten die niet voor u is bestemd. Inden u niet de 
geedresseerde bent ot dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 

. verzocht dat aan de afzender te meiden en het bertcht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aanspraitelijkheid voorschade, van-welke aard ook, die verband 
houdt met riSioti's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Thls message may contain inforrnadorkthat Is not intended for you. If you are not , 
the addregsee or If Mis message was eelt to you by nestake, you are requested to 
Wenn the eender and delete the message. The State accepb no litiblkty for 
damage di any kind reSuleng from the risks Inherent In the electronic 
transmkshon of massages. 

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van 
Econornisiche Zeken? 

Houd er dan rekening mee dat u een geldig 
idgpeteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient 
te lonen. Indien u bij de receptie geen geldig kientiteitsbewijs 
kurri tonen, wordt u geen Megang'vedeand. Legmatiebewen 
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd 

Ctni - 

4 

Dit bericht kanInformatie bevatten die niet voor u Is bestemd. Indlen to niet de 
geadraseeentie bent of diLiserichttabuslevelijk aan u Is toegezonden, wordt u 
verzucht dat aan de afzender te Meiden en het bericht te Verwijderen. De Staat 	. 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektrpnisch verzenden van berichten. 

Thre message may ccetain Information that Is not Intended for you. If you are not 
the addressee or Peis Mak» geyatEkáfirlt to you by mistake, you are requested to 
Intern, the eender and delete the message. The State acCepts no liablitly for 
damage of any kind resulttng frorn the risks inherent In the electronic 
transmission of massages. 

Bezoekt u het kamdeparterrient van het Ministerie van 
Economische Zaken,  

Houd k dán rekening Mee dat u een geldig 
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaarraf. rijbeMis)'dkerit 

"te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig kientiteitsbeivijs 
kunt tonen, Wordt U geen toegang verleend. Legttimatiebewillzen 
en toegangspassen ven andere organisaties werden niet geaccepteerd. 

2 



Beleggingsbeleid COVRA44.V. 
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E: C 

41 1(FIN) 
on - 	20m 	14 14:41 

FIN/DEELN) 

~I 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

FMI7gELN) 

Van: 
Ven  
Aa-
CC• 
Onderwerp: OVRA: 

(FIN/DEELN) 
maart 2014 14:34 

FIN) 
N/DEELN), (FIN/DEELN) 

Hola 

Ter toelichtino de casus in het,kort:  
- 	Covra heeft twee taken: 1) tijdelijke opslag en verwerking radioactief afval, 2) definitieve opslag 

van radioactief afval, oftewel de eindberging van het radioactief afval over zo'n 100 jaar. Tbv.déze raakste taak Is Covra (ogv EZ-wetgeving) verantwoordelijk voor de vorming van een . 
elndbergingsfonds. Dit fonds moet de komende 100 jaar aangroeien tot het bedrag dat over 100 
jaar waarschijnlijk nodig is voor de eindberging van al het radioactief afval. Gelet op het verwachte 
eindbedrag en de termijn om dit bedrag te bereiken rekent Covra met een rekenrente voor het 

1,.indbergIngsfonds. 

1 



Ministerie van Fnanciën 
Directiétinancieringen 

Dit even heel in het kgrt. Als Je vragen hebt, dan, weet j 	f mille vinden! 

2 



	JFIN/DEELN) 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

FIN/DEEL 

,FIN/DEELN) 
2 april 201S16:52 

VIN/DEELN) 

Hoi, 
Zouden jullie hier naar willen kijken? 

J 
VaniScovrainiu 
Vert 	 2 april 2014 11:36 
Aan' 	 (FIN/DEEN) 
Onderwerp:;COVRA 

Met vriendelijke groet, 

110, 



COMNV 
Qmitab Orj.~ tx P.3-h-c-rtly sem 
Spanjeweg 1, 4455 TW Nieuwdorp 
Postbus 202, 4380 AE Vlissingen 

Dit e-mail bericht Is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor diegene aan wie het Is geadresseerd. Als u niet de bedoelde ont-vanger bent, dan heeft u dit bericht per 
abuis ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, het ver spreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen van dit e-mail bericht is dan ook ten 
strengste verboden. COVRA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische berichten. Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, 
verzoeken wij u COVRA hlovan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31 (0)113 616666. 

Thls e-mail is confidentie' and intended solely for the use of the individual(s) to whom It Is addressed and may be protected by egal privilege. If you are not the 
Intended recipient,-be advised that you have receivedthis e-mail In error and that any disclosure, use, dissemination, forwarding. printing or copying of this e-mail is 
strictly pro-bjblted. COVRA rules out any and every liabillty resuiting from any electronic transmission. If yeti have received thls e-mail in error, ',lease natify COVRA 
N.V. by tele.phone on +31-113-616666. 
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MEMO 

Van 
Aan 	• 
Onderwerp : • Concept scope Verkenning strategie COVM  

Datum 
Verslagnr. : 
Kopieën 

1 Achtergrond 

• COVRA is als enige in Nederland verantwoordelijk voor dé verzameling, verwerking 
en opslag van radioactief afval. 

Een groot deel van de middelen die COVRA ontvangt als tegenprestatie voor het in 

ontvangst nemen van radioactief afval, is bedoeld voor de toekomstige exploitatie 
en de eindberging. 

• Voor de eindberging is in het jaar 2012 een nieuw reglement vatgesteld, het Waar-

borgfonds Eindberging. Voor de overige middelen die de omvang van de voorziening 
toekomstige exploitatie dienen te dekken is het Reglement beleggingen COVRA N.V. 
van toepassing. 

• Om tijdens de zogenaamde actieve fase, de passieve fase en de eindberging de ac-
tiviteiten zeker te stellen, zijn voorzieningen gevormd en moeten de middelen . 

daarvoor belegd worden ter afdekking van de uitgaven inzake toekomstige "exploi-
tatie en eindberging. 

Voor de voorziening 'toekomstige exploitatie' (jaarlijkse lasten, groot onderhoud, 
vervanging installaties e.d.) geldt dat er per saldo pas.  onttrekkingen plaatsvinden 
na ruim 50 jaar en aan de voorziening 'eindberging' zullen pas middelen worden 
onttrokken op het moment dat aan de eindberging wordt begonnen. 

• Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat dit in het jaar 2130 gaat plaats vinden. 
De beleggingshorizon waarop naar beleggingen moet worden gekeken is derhalve 
extreem lang. 

• Het beleggingsbeleid van COVRA Is nu voornamelijk gericht op depositci's. Het ver-

wachte rendement op vastrentende waarden is al enige tijd erg laag. Veel markt- 
partijen zijn derhalve op zoek naar beleggingscategorieën met een hoger verwacht 
rendement. 

Verslagnr. : 	 Blad 1 van 4 



S 

Verslagnr. : 	 Blad 2 van .4 



~1~ 
Verstagnr. : 	

Blad 3 van 4 



Verslagnr. : 	
Blad 4 van 4 



111.1111~(FIN/DEELto 

Van: 
Verzonden: 	 vrijde 
Aan: 
Onderwerp: 	 otitie financi ie 
Bijlagen: 	 Notitie financiële  

nez.n11 
:07 
IN/IDEELN4 11.111.1111e(FINMEELN) 

situ e COVRA (2) 
situatie COVRA (2).doc 

ter info de notitie van vanmiddag ook digitaal. 

grt! 

Dit bericht kan Informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet da 
geaáesseerde bent of dit bericht abusievelijk aan IJ Is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het berichtte verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain Information that Is not Intended for you. If you are not 
the addreasee or if tras message was sent to you by inIstake. you are requested to 
inform the sender and delete the massage. The State accepts no liabijity for 
damege of any kind rasálting from the dsks inherenf in the electronic 
transmission ormessages. 

. Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van 
Economische Zaken? 

Houd er dan rekening mee dat u een geldig 
identiteRsbevidis (paspoort. ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient 
je tonen. Inden u bij de receptie.geen 	identiteitsbewijs 
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen 
en toegangspassen van andere organisaties warden niet geaccepteerd. 

1 



jR:1A 

• 

• 

• 

•  



•	 



Eindbergingsfonds 

Het fonds waarmee geld gespaard wordt om de eIndbergIng van radioactief afval te financieren, 
is gestart in 2002 Met een kapitaal van €.55 mln. Omstreeks 2130 meet dIt gegroeid zijn naar 
een kapitaal van €2 mrd. Hierbij Is uitgegaan van een rendement van 4,3%. COVRA beheert 
het fonds. Bij haar beleggingen Is COVRA gebonden aan 'schatkistbankierent. De beleggingen 
zijn dan ook de facto risicovrlj. 

. • 	De rente die het ministerie van Finanplën biedt is de laatste Jaren laag ten gevolge van de 
etonomIsche crisis. Doordat de inflatie groter is dan de geboden rente, k de reële rente soms 
zelfs negatief.Dat betekent dat tig eindbergingsfonds krimpt In plaats van groeit. COVRA heeft 
onvoldoende mogelijkheden om het tekort t.o.v. de verwachting uit eigen middelen aan te 
vullen. De tarieven voorzien hier niet In. 

• Naarmate de lage rente langer aanhoudt, wordt het tekort t.o.v. de Voorziene groei van het 
fonds — en daarmee de omvang van evt. benodigde extra Inleg — groter. 

• Tegenvallende opbrengsten In het fonds dnikken In de huidige constructie op het resultaat van 
COVRA. 

• 





Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

FINIDEELN)  

alle(FIN/DEELN) 
g 11 april 2014 18:14 

V113.nit. 
Fl N/DEELN)~~(FIN/DEELN) 

enning 

Ministerie van Financiën 
Generale Thasaurle 
Directie Financieringen 
Afdeling Deelnemingen 

Korte Voerhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag aa 
Pestbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag 

1 



MEMO 

Van 	• 
Aan 	: 
Onderwerp : Contept scope Verkenning strâteJeCOVRt  

Datum 	• 
Verslagnr. : 
Kopieën : 

1 Achtergrond 
COM Is als enige in Nederland verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking 
en opslag van radioactief afvak 	  
Een groot deel van de middelen die COVRA ontvangt als tegenprestatie voor het in 
ontvangst nemen van radioactief afval, is bedoeld voor de toekomstige exploitatie 
en de eindberging. 

Voor de eindberging is in het jaar 2012 een nieuw reglement vastgesteld, het Waar-
borgfonds Eindberging. Voor de oVedge middelen die de omvang van de voorziening 
toekomstige exploitatie dienen te dekken Is hit Reglement beleggingen COVRA N.V. 
van toepassing. 

Om tijdens de"zogenaamde actieve fase, de passieve fase en de eindberging de ac-
tiviteiten zeker te stellen, zijn voorzieningen gevormd en moeten de middelen 
daarvoor belegd worden ter afdekking van de uitgaven inzake toekomstige exploi-
tatie en eindberging. 

Voor de voorziening 'toekomstige exploitatie' (jaarlijkse lasten, groot onderhoud, 
vervanging installaties e.d.) geldt dat er per saldo pas onttrekkingen plaatsvinden 
na ruim 50 jaar en aan de voorziening 'eindberging' zullen pas middelen worden 
onttrokken op het moment dat aan de eindberging wordt begonnen. 
Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat dit in het jaar 2130 gaat plaats vinden. 
D'e beleggingthorizon waarop.  naar beleggingen moet worden gekeken is derhalve 
extreem lang. 

Het beleggingsbeleid van COVRA is nu voornamelijk gericht op deposito's. Fiat ver-
wachte rendement op vastrentende waarden is al enige tijd erg laag. Veel markt-
partijen zijn derhalve op zoek naar beleggingscategorieën met een hoger verwacht 
rendement. 

f  Met opmaak: Lettlarrype:10 pt 

Verstagrtr. 	 Blad 1 van 4  j- 



2 

• 1.11 1~~1~~~111i 

3 

• 

• 

• 

Z' • 

Verslagnr. Stad 2 van 4 ,f 



Met opmaak Lettértypm 10 pt 

Verslagnr. : — 
Btad 3 van 4 



• aa 

Verstagnr. 
Enad 4 van 4  ,/ 





V 
Aan 
CC 
Onderwerp: 
r•-• 

insdag 15 juli 2014 17:34 

Conceptiapportage 

FIN/DEELN 

	 2b 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:, 
Bijlagen: 

reasymeovra-rfil 
rirnsdag 15 'uil 2042.  

°(F:5CIN/DEELN)S7Ife/FIN/DEELN) 

taill"14111.11  20140715 	,11 concept. pdf 

•  

•  

r~a— 
lab 
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B aertroucta_t I 	.-- oryKtea2k_ 

Codanj 6t--a_cut 



(FIN/DEELN)  

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Best~ 

Sea3ovra.n I] 
>rijdag 29 augus 20 15:00 

FIN/DEELN);4,11_1111~111~1(FIN/DEELN) 

E: COVRA strategl 
20140829 COVRA Sibipdf, 20140 9 COVRAI~edf 

Metvriendeffike groet, 

4.11.1a 

-•- 
Ode-mail bericht Is vertro uweN k en alleen bedoeld voor diegene aan wie het n geadresseerd. Als..0 niet de bedoelde ontvanger Oe nt.dun heeft u dit bericht per abuis 
Ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, hetver spreiden, het doorsturen, het afd rukken of het Vermenigyukilgen van dit e-mail bericht Is 

dan ook ten iltrengste verboden."COVRA neemt geen verenigt:ordelijkheid voo ;het verzenden van elektronische berichten. Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzadken wij u COVRA Nerven telefonisch op de hoogte te stellen op + 31 (0)113 616666. 

Bezoekt u de UpskiqiebouWen yon.C.OVRA? 

Houd er dan rekening mee datu een geldig Icientlteltsbeivijs (paspoort, ID kaart of rijbeenis) dient tè tonen. Indien u bij de receptie geen geldig Identiteitsbewijs kunt 
tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties warden niet geaccepteerd. 

Thls e-mail is coniklentia I and intended soklyfor the use of the indlvidual(s) to wham tt Is addressed and may be p rotected by [egel pnvIlege. If you arenct the Intended 
recIplent, be advlsed that you have received dijk ermall In error and that any disclosure, use, dissemination, ramde rdIng, printIng or copying of [Ns e-mail Is striody 
prohiblted. COVRA tules out any and every liability resulting from any electronictransmission. If you have received thh e-mail In end?, Oase neb& D:n/RAN.V. by terephone on +31-113-616666.  • 

• • Are you yisktno the the storno bulk finos of COVRA? 	 • 
(Keep In mInd that you must show identificetlon (pas sport, card or d riving Rcense). yoU can't show a va gd ID at the receptie, desk access will be denten.. Identity cards 

. 	 • 

tand access cards from other organizations MI not be ectented. 



en, kicY25 Nge?uettro 
(pihanoce.,e£) s&zak-- 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

FIN/DEELN) 
ber 2014 16:54 

Opmerkingen bij rapport 
N/DaLteica  

vra 

S 	 FINIDEELNL 

1 



2 



auDEEsin_ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

eigmalikFIN/DEELN) 
woensda 0 september 2014 17:Q2 

Ff," 	
( IN/DEELN) ._.4 

LFilirCiÓnia—trategi '. 	 _.., H20141009_Vragen en opmerkinge 	 x k, L 

11~. 

Van:~1~11.1.11101ovra.nli Ve 	den: vrijdag 29 augustus 201-4 15:00 Aan; 	 53FIN/DEELN).4111111111~(FIN/DEELN) CC( 
Onderwerp: COVRA strategieSaS 

4111"111MIS 

Hierbij het aangekondigdeala 

Met vriendelijke groet 
e 

e-rnan bereig~troowelijcht 	 en alleen bedoeld voc? diegene aan wie het Is geadresseerd. Als u niet de bédoeide onManger bent, dan neutra dlt bericht per ebuis ontvangen. Het ope
nbaar maken, het gebruik, hetver spreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen van dit e-mail bericht Is dan ook ten strengste 

31 (0)113 616566. 

verboden. COVRA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische berichten. 
Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u COVRA Nerven telefonisch op de hoogte te stellen cva  

BaX0e/ri u de oosraaaebouwen vtm COVRA? 
Houd er dan rekening mee dat o een geldig klentiteltsbewlis (paspoort, ID kaart of rijbewijs( dient te tonen. indien ti bij 

de receptie geen geldig identltellshewils kunt tonen) 
 wordt u geen toegang verleend. LegItimatiebew4ze n en to egangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

This e-mail Is confldentia I and intended solely for the me of the indNidual(s) to whom It is addressed and may be protectecl by legal privilege, 1f you 
are not the intexied recipient, be a rhaseci that you have recelved th is e-mail in error and tint any disclose use, citssernInation, forwarding, printing or co pyIng of thh.e-mall is strIctly p rohlbnect CDVRA rules out any and every iiabWty fegultIng from any electronk transrnon. If you haVe

.received This e-mail in error, please nottfy coym NV.by Telephone on +31-113-616566. 

Are WOU vlekte° the the gerotte buildings of COVR4? 

Keep In mlnd that you must show kientlficatbn (passport, 10 card or driving kerkse). if you can't show a vallei 10 at the reception desk access wal he denied. Identity cards and access cards from other organizaticns wilt not h e e ccepted. 

6( Se- 

 

1 
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(FIN/DEELN) 
eptember 2014 16:35 

FIN/DEELN); (MinEZ) 
PPort 

e 
iliglesp;11FIN/DEELN) 2LST 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

WEIM 

Ministerie van Financiën 1 Generale Thesaurie 1 Directie Financieringen 
Korte Voorhout 7 1 Den Haag 
Postbtis20201 1 2500 EE 1 Den Haag 

1 



 

	 1M11111011i(FIN/DEELN) 

 

Van: 	 (FIN/DEELN) 
mber 2014 17:03 
AGT/CMK) 

:(FIN/DEELN) 
raag Inz sbeetsdeelnerning COVRA 

Verzonden: 	 'Slaande fr Aan: 	 1 
CC: 
Onderwerp: 

Ministerie van Financiën 1 Generale Thesaurie Directie Financieringen 
Ode Voorhout 7 1 Den Haag 
Rostbus 20201 2500 EE 1 Den Haag 

1 



Van 
Ve 	den: vrijdag 12 se tember 2014 14:41 
AanjÇ 	 J9N10EÇ!4) 
CC 	 DEELN) 
Onairwerp: RE: COVRA strateg" 

   

/7_ ellatifFIN/DEELN)  

Van: 
•inseo 16 	-014 1 

Aan: 
CC: 	 FIN/D EELp1) 

DEELN) 
Onderwerp: 	 -1kE.  COVRA strategie. 

 

 

 

C"- 

arall1111~ 

      

:1111.11
)EELN) a[•~minlin.nl] V 	nden: dinsdag 16 september 2014 j6:15 

Aan» 	  
CC: 	 FIN/DEELN)áll_g_. Onderwerp: RE: COVRA strategie 0~~~1 

    

    

Zie het recente (24 juli 2013) Rapport voor de 6e toetsingsconferentie Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid: 
httos://zoek.officielebekendmakinden.n1/blo-240970  

The policy In. the Netherlands Is that all radloactive wastes must be isolated, controlled and monitored. In principle thls can be done by storage in buildings and Instltutional control. It caá arso be dohe by 

Vent:inden: 

1 



deep geologic dIsposal, in which -case institutional control is likely to be discontinued at so me- 
moment. The current policy assu mes that the radloactive waste win be stored in buildings for a period 
of at least 100 years. DurIng this period the deep geological disposal is prepared tlnancially, 	- -- 
technically and sodally in such a way that it can be implemented after the storage period. In the 
current policy it is assumed the dIsposal facilIty will be ready to reCeive radioattive wastes in 2130. 

Zie ook recente beantwoording kamervragen 
https:ilzoek.officlelebekendmakincren.n1/ah-tK2t0132014-2701.html  
Vraag 4 
Wanneer zou eindberging aan de orde zijn? 
Antwoord 4 
Radioactief afval wordt ten minste 100 jaar bij de COVRA opgeslagen. Hierna Is eindberging in de diepe ondergrond voorzien. 

https://zoek.offictelebekend  makingen.nl/kst-32645-5.html  
• (2011) 

3 

De 100 jaar opslag door de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA); is niet meer dan «een moment» op 
de veleduizenden Jaren dat het afval radioactief blijft. Hoe reëel is de financiële berekening van de gereserveerde 
reserve? Wat als de kosten hoger blijken te zijn? 
In Nederland is in 2002 (TK, vergaderjaar 2002,-2003, 28674, nr. 1) besloten dat al het radioactief afval voor een 
periode van tenminste 100 jaar zal worden opgeslagen bij de COVRA in speciaal daartoe ontworpen gebouwen. Voor 
alle kosten met betrekking tot het radioactief afval geldt dat drilgervuller betaalt. Dit geldt dus ook voor de kosten 

'van het realiSeren van een eindberging, en het bergen van het afval over 100 jaar. Via de COVRA-tarieven betalen de 
aanbieders van het afval nu al hiervoor. Daartoe wordt door.COVRA een fonds beheerd, waarin over 100 jaar ruim 
voldoende geld zit om de begrote kosten van eekeindberging te financieren. 	• 
Bij het opzetten van het fonds en de vastsolling van de COVRA-tarieven is een inschatting gemaakt voor de 
éindbergingskosteri, niet daar bovenop ruirfie marges. Bovendien worden zowel deze kosten als de ontwikkeling van 
het fonds periodiek geëvalueerd, en worden de COVRA-tarieven indien nodig daaraan aangepast. 

En uitgebreidere brief over deze kwestie (2002) in httos://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28674-1.html  

Van: _ 

Van 	 (FIN/DEELN) 1.1111~1jIhriinflhaill 
Verzonden: vrijdag 12 september 2014 14:21 
Aan 
CC? FIN/DEE (MInFin) 

rp: RE: COVRA strategie /ia 

	 . 1 
Verz nden: vrijdag 29 aufa 2014 16:16 	 — 
Aan. - 	 (FIN/DEELN) 
Cc4. 	 JFIN/DEELN) 
On rwerp: RE: COVRA strategie_—  



VamilliatFIN/DEELN) 
Ven den: vrijdag 29 au ustas 2014 16:Q2 
Aar 	 fr-4 
CC. 	 EELN)1(MinFin) 
On erwerp: FW: COVRA strategie Se 

Van' 
Vertinden: vrijdag  29 augustus 2014,15:00 
Aarr  FIN/DEEIN); 	 (9N/DEELN) 
CC: 
Onderwerp: RE: COVRA strategiealaupg. 

. 	Met vriendelijke groet, 
Ie 

g e.máll bericht Is vertrduwelijk en eiken bedoeld voor diegene aan wie het Is geadresseerd. AH u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft u dit bericht per abuis 
ontvangen. liet openbaar maan, het gebruik, hetver spreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen van dit e-mail bericht Is dan ook ten strengste 
verboden. COVRA neemt geen verantwoordelijkheid-voor het verzenden van elektronische berichten. Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u 
COVRA hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31(0)113 616656. 

Bezoekt u e Oraskagebotnven van COVRA? 
Houd eg da n rekening mee dato een geldig identiteitsbewijs (paspoort ID kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig Identiteitsbewijs kunt 
tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organliatles worden niet geaccepteerd. 

Thls e-Mail 15 15011fidetitid I and intended soleiy for the use oft he Individuagsl to whom It Is a ddressed and may. be 
 proteated by !egel privilege. If yop are not the Intended 

ren:gent, be advised that you have recelved thise-mail iti error and that any dIsciesure, use, dSengna Von, fonvarceng, prtnling pr csopying of thls e-mail is strledy 
COVRA ruleSoig any-and every libbIlIty resuftIng from any eledtrorictransmissjon,if you have received thIS e-mail In error, please notlfy COVRA N». by 

talephone on +81-113-615666. 

Are vOU visltina 'the the storage buildings of COVRA? 

COV n 

3 



Keep. in mind that yau must show identification (passport, ID card or drieing //cense): If you can't show a +tand /D at the receptioh desk accesswill he denied. Idenhty cards 
and access cards from other organizations wilt not be accepted. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is batemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wOrdt,u 
verzocht del aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch.verzeoden van berichten. 

This message may contaln Information that is not intended for you. If you are not 
the addressee or 4 this message was sent to you by *take, you are requested to 
intern the sender and delete the Message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resuiting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Bezoekt u het kerndepadement van het Ministerie van 
Economische Zaken? 

Houd er dan rekening mee dat u een geldig 
identiteitsbewijs.(paspoort, 10-kaart. rijbewijs of rijkspasj dient 
te tonen. Indien u tijde receptie geen geldig identiteitsbewijs 
kunt tenen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen 
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de•afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade. van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.. 

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not,, 
the addressee or if Pils message was sent to you by mistake, you are requested tb 
inforin the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
da mage of any kind resulting from the risks Inherent in the etectronic 

• transmission of messages. 
• 

Bezoekt u het kerndepartèment van het Ministerie van 
Economische Zaken? 

Hobd er dan rekening mee dat u een geldig 
identiteitsbewijs (paspoort,'ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient 
le tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs 
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen 
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijdeien. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message niay contaln information that is not intendecl for you. if you are not 
the addressee or if Wis message was sent to you by mistake, you are requested to 
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the mectronic 
transmission of messages. 

Bezoekt u het kemdepartement van het Ministerie van 
Economische Zaken? 

Houd er dan rekening mee dat u een geldig 
Identlteltsbewija (paspoort. 10-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient 
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs 
Kunt tonen, wordt u geen toegang verleen-d. Legitimatiebewijzen 
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

4 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

	 ligcovra.ni] 
,jioensdag 17 s-  tem er 2014 1-:n1 

FINMEELNE 
E COVRA strateg 

20141009_Vragen en opmerkingen bi 

(FIN/DEELN) 

  

   

Bijgaande onze antwoorden op de vragen die door jullie zijn gesteld 
Als er nog overige wagen zijn, naar aanleiding van deze antwoorden, dan vernemen wij dat 'graag. 

Met vriendelijke groet, 

	 i j  
righ  

Dit e-malIbencht Is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor diegene aan wie het is geadresseerd. Aft u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft u dit bericht per abuis 
ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, hetver spreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen van clft e-mail bericht Is dan ook nstrengste 
verboden. CDVRA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische berichten. Wanneer u dit e-rra II bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u 
COVRA hiervantelefordsch op de hoogte te stellen Op 4-  31 (0)113 616666. 

Bezoeken de naslasinebouwen von COVRA? 
Houd er dan rekening mé é dat u een geldig Identiteitsbewijs (paspoon, ID kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt 
tonen, Wordt u geen toegangverleend. legitimatiebewijzen en toegangs passen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

This e-rnall is confidentie/ and intended solely for the use of the individual(s) to whom H Is a ddressed and may be protected by legai privilege. If you are not the Intended 
recipient, be advlsed that yoo have retelved thls e-mail In error and that any dlsdostre, use„dissemjnatIon, forwarding, printing or aanving Of tbis e-mail is strledy 
prohilftted. COVRA rules out any and every iiablilty resultIng from any electronk transmission. If you have received thls e-mail In error, ',lease nolifyCDVRA NV. by 
telen hdne on +31-113-616666.. 

Art van ninsIno Int snel storage buildings oiCOVRA? 
tree p"In.Mind that you must show mentinisation (passport, iD card or drivIng fi cense). If you can't show a valld ID at the reception desk access War be d enied. Identity cards 
and access candslrom other organirattons wIll not be accepted. 

. Van 
Verzo 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: COVRA strategie...11Se 

Van:   cov 
Verzonden: vrijdag 29ugustus 14 15:00 

: 
Aa  • 	 N/DEELN); 	 JFjCRWDEEW) 
CC 
Onderwerp: RE: COVRA strategfeeliMala 

N) [malitolleanorninfin.ni] 
tember 2014 17:02 

j(FIN/DEELN) 

J. 



MENS 

/I Hierbij het aangekOndigdeas 

1 	Met vriendelijke groet, 

=ne  
Dit e-mail bericht is yertritiOwelijk ertalleen bedoeld voor diegene aap wie het Is geadresseerd. Als u Met de bedoelde ontvanger bent, dan heeft ti dit beriCht per abuis 

ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, hetyer spreiden, het doorsturen, het afdrukken of há vermenigvuldigen van dit e-mail bericht is dan ook ten strengste 
verboden. COMA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische berichten, Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u 
CO.VRA hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31 (0)113 616666. 

Bezoekt u deopskrenebotiwen éon COVRA? 
Houd er dan rekening mee dato een geldig identiteitsbewijs (paspoort, dp kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt 
tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties warden niet geaccepteerd. 

— — ---_—__ 
This e-mail is confidentie' and Intended solely for the use of the inclividual(s)10 whorn it is addressed and may be protected by legal 	 you are not the intended 
recipient, be advised that you have received this e-mail in error and that any disclosure, use, dissernInatIon, forwardIng, prInting or copying of this e-mail is stricily 
prohibited:COVRA roles out any and every liability resulting from any electronic transmission. If you have receivedthis e-mail ih error, pleasehotifyCOVRA N.V. hy 
telephoneon +31-113-616666. 

Are you visitinq the the storage buildings of COVRA7 
Keep in mind that you Must show Identification (passport, Id card or driving license). If yeti can't show 2 valid ID at the receptlon desk accesswill he denied. Identity cards and access cards tram other organizations will not be accepted. 
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FIN/DEELNJ 

  

Van: 
Verzonden: 
Aan:• 
Onderwerp: 

,lieffiallFIN/DEELN) 
›onderdag 25 septernber 2014 11:16 
eillilielallar=1~(FIN/DEELN) 

RE: COVRA strategie 

 

  

Dank voor de antwoorden, dat helpt ons. Ik heb nog een vraag over een van jullie antwoorden. 
Namelijk: 

_ 

• Van: 	 n 
 cbvra.nij 

.Verz den: woenst— 7 septernter 014 16:01 
Aan: 	 FIN/DEELN), 
Onderwerp: RE: COVRA strateg 

• 

_Trr 9FINI/DEELN) 

Bijgaande onze antwoorden op de vragen die door jullie zijn gesteld 
Als er nog overige vragen zijn, naar aanleiding van deze antwoorden, dan vernemen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Dit e-man bericht is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor diegene aan wie het is geadresseerd. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft u dit bericht per abuis 
ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, hetver spreiden, het doorsturen, het afdrukken of Fat vermenigvuldigen van dit e-mail bericht Is dan ook ten strengste 
verbeden. COVRA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden var) elektronische berichten. Wanneer u rilt e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verweken wij 

u  COVRA hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31 {0)113 616666. 

Bezoekt u de opstaaaebouwee wan LOUW  

Houd er dan rekening mee dat u een geldig Identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig Idendteitshewifs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisatiesworden niet geaccepteerd. 

This e-mail is cenfldential and Intended 'dek/ for the use of the Indlvici uaijs) to whom It Is addre_ssed and ma}, be pyotected by lege' privilege If you are not the intended 
reciplent, be advised that you have received this emall In error and that any disclosure, us e, dissemination, forwardIng, printing or copylng of thls e-man is strIctly 
prohiblted. COVRA ELMS OUt any and every Ilabliity resuitIng from any electronic transmission. If you have.recelved this e-mail In error, please nottry COVRA NV, by teleplyane on +31-113-616656. 

Ala wou vtattna the the stootse buildings of COVRA? 

Keep In mInd that you must s how IdentifIcation (passport, ID card or driWeg ;kuise). 1f you cent show a valld ID at the receptlon desk acce-ss wit be de niedrl dentity cards 
and B[CeSS cards from other Olga (1172110115 will not be accepted. 

Vargillille(FIN/DEELN) nfaidemlnlInAll  
Verzon e,n: woensdag 10 september 2014 17:02 
Aan: 	 (RN/DEELN) 



Onderwerp: : covikA 

Van:›allialalScowanl] 
Ve 	mint ‘fridao  29 augustus 7014 5:00 
Aan 	 FIN/DEELN) 	 (FIN/DEELN) 
CC: 
Onderwerp: RE; COVRA strategfeia 

;q11/~1~ 

I Hierbij het aangekondigde.  

ir  Met vriendelijke groet, 

- v e-Mat bericht is vertrouwealijkh  e  n  alleen bedoeld voor diegene aan 	het Is geadresseerd. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft u d d bericht per abuis 
ontvangen_ liet openbaar maken, het gebruik, hetver Spreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigiwIdlgen van dit e-mat bericht Is dan ook ten strengste 
verboden. COVRA neemtgeen vara ntwoordelliktield Veer het verzenden van elektronische betichten. Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u 
COVRA hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31 (0)113 616666. 

Per ockni rk coskaaebouwen van COM? 
HOK( er dan rekening mee dat u een geldig Identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identitetisbewijs kunt 
ttine n, wordt u geen toegang verleend:LegItImatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

This e-mail is Confidentie( end intended saki),  for the use of the IndMdual(s) to whom It Is addressed and may be protected by tegel privilege. i f you are nat the Intended 
recipient, be actised that you have received this e-mail b error and that any Msclowre. usa, assem ination, forwardIng, printIng or copying of thls e-mali Is stliCtly 
prohiblted. COVRA rules out any and every RabHity resulting flOm any electronic transmission. If you have received thls e-mail in error, please notihr COVRA N.V. tv 
telen hone on +31-113-616666. 

Are you irfsitln q Me the storoae buildings of COVRA? 

Keep In mlnd that you must show identlfIcation (passeert, ID card or drivIng lIcense). If you cent show a valkl ID at die recepten desk access will be delled. Identity cards and access cards from °tier orgarttations wIll not be accepted. 

2 



riaripaisj(win) 
nsdag 26 novem r 2014 9:00 

FIN/DEELN) 
g(E3J7JJZ)tai(FIN/DEELN) 

FIN/DEELN) 
en: dinsdag 25 novern r 2014 15:11 

2/32 
zin). FINIDEELN) 

Van 
Verz 
Aan' 
CC: 
Onderwe 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Van. 
Ve 
Aan: 
CC:C.  
Onde 

	 13.2/32) 
den:  dinsdag 16.54prember 2014 15:35 

T. (FIN/DE  )  
F1N/DEELN 

   

    

     

1 



..(FIN/DEEL N) 
vrgdag 12 september 2014 9:36 

BlZ/32) 
FIN/DEELN),  CC: 

Ondei-werp  

Hoi e 

1m~ _ 

Van: 
Ver 
Aan 

Ministerie van Financiën 
Directie Fihahcieringen 
~IS 

1\ aa- 
	

4 

1 
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,woensdag  26 novem r 2014 1 
:irsaiPminez.nl] 

FIN/CEELN) 

k kreeg een foutmelding. Hierbij alsnog. 

V 
Aa 
Onderwerp 

1 ir  
_ 

;11.1.11ak IN/DEELN)  

  

   

Van: 
Verzonden: 
Aam 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Onkel-lelt kan Mformatie bevallen die niet voor u Is bestemd. Indien u Met de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzenclet te melden en het bericht te venvgderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakeigkheld voor schade van weke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden' aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Thls message may contain lr,rrmatron that Is not intended for you. It you are not 
the addressee or lt tilt!, message was sent to yotl by mistake, you are requested to 
iiform the sender and delete the massage. The State accepts no liebIlity for 
damage of an); Vrind resulting (torn the [taks inherent, in the electronic 
transmission of massages. 

Bezoekt u het kemdeparternent van het Ministerie van 
Economische Zaken? 

Houd er dan rekening mee dat u sen geldig 
Identiteitsbewijs (paápooa to-Kaart, rtpsewi s of rijkspost dient, 
te tonen/Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs 
kuht tonen, wordt u geen toegang Verleend Legitimatiebewijzen 
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

1 



ie. COVRA  

De,Centralë Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als taak dm het in Nederiand 
geproduceerde radloaetive afval te verzamelen, verwerken en op te slaan. Alle bedrijven in 
Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radioactieve 
stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden. Om de zorgtaak 
voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfacilitelt 
'gerealiseerd in Zeeland, op het Haven-terrein Vlissingen-Oost In de gemeente Borsele. De totale 
hoeveelheid radioactief afval die naar verwachting de komende honderd, jaar ontstaat, kan 
rulrhschoots worden opgeslagen op het COVRA terrein, dat zo'n 20 hettare groot is. 
COVRA voert het Nederlandse beleid op het gebied van radioactief afval uit. De missie van COVRA 
"is: blijvend zorg dragen- voor het radioactief afval In Nederland. Blip.end.  betekent in dit verband tot 
het moment dat het radioactieve materiaal Is vervallen en er een blijvend veilige situatie is. De 
missie wordt uitgevoerd als dienstverlening aan de samenleving. COVRA kent geen 
winstdoelstellingen. De COVRA Is sinds 2002 100% eigendom van de Nederlandse overheid. 

Het uitvoeren van de missie betekent voor de activiteiten van COVRA: 

•inzamelen, verwerken en opslaan van alle soorten radioactief afval; 
*reserveren en beheren van financiële middelen voor de lange termijn opslag bovengronds; 

' 'onderzoek codrdlneren naar elndbergIng; 

*voorbereiden van eIndberging inclusief reserveren en beheren van financiële middelen voor de 
uitvoering; 

:•kennIscentrum zijn voor overheid, bedrijfsleven en samenleving inclusief educatieve aspecten; 
•aitlef participeren In diverse internationale verbanden-  op het terrein van radioactief afval 
management. 

• 1111.~11 . 
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rasa sweELNL 
Van: 	 (FIN/DEELN) Verzonden: 
kan: 	 donderdag 27 nov ber 2014 15.53 
Onderwerp: 	 E COVRA strategie IN/DEEIN .1~111SFIN/DEELN) 

3 2i.  

Van: 	 N/DEELN) 
Ven nden: donderdag  a november 2014 9:46 Aa  	-IN/DEELN) 
CC:" 	 N/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategie... 

Van:&/..eaminii-FIN/DEELN) 

Aan. — 
V-  - den: donderde _27 november 2014 9:39 

IN/DEELN) 
CC  /DEELN) 
Onderwerp: Re COVRA strategiel~i~ 

Van 	 (9N/DEELN) 
Ve 	 ember 27, 2014 09:13 AM 
Aan: 	 F1N/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategie~~~ 

F1N/DEELN) 
ber 2014 14:57 

52/BBL) 
FIN/DEELN) 

Onderwerp: RE: COS strategiel.ammiaml 

Van 
V 
Aan; 
CC 



rKomt aanstaande dinsdagmiddag jou Lift? 

L faiNi 

Van 	 BZ/813L) 
Verzonden: donderdag 2 çktober 2014 16:52 
Aa  	/DEELN) 
CC. 	 N/DEELN) 
On rwerp: RE: COVkA strategie rialulla 

~Sa 
Minist  of Fmance Afetherlands 

Vaniglaella(FIN/DEELN) 
Verz den: donderdag 25 septepiber 2014 8:15 
Aarr 	 (3Z/BBL) 
CC: 	 IN/DEELN) 
Onderwerp: Re: COVRA strategieel 

VanirsimpuelS13Z/BBL) 
Verzrden: Wednesday, ptem er 24, 2014 07:26 PM 
Aan: L 	 /DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategieall~11.1 

gs. 	1111 

ed.m. 

S 



FIN/DEELN) 
september 2014 15:08 

BZ/BBL) 
(FIN/DEE P., 

VRA strateglidaS 

aseige~isian 
calmis 
1~1111Sellr 

FIN/DEELN) 
24—septe&er/2014 18.37 
 	BBL) 
FiN/DEELN) 

On4-rwerp: Re: CO strategie aliffile 

VanC 	 FIN/DEELN) 
Verzo den: Friday, September , 2014 10:19 AM 
Aan: 	 (BZ/BBL) 
Onderwerp: RE COVRA strategie tealliallial 

(FIN/DEELN) 
Verzonden: vrijdag 12 sep ember 2014 14:21 

3 



	 -1 
132/BBL) 

C 	 /DEELN) 
Onderwerp: FW: CDVRA sfrategleernillemil 

Vw itellieliiiilligeiliniiiiiii~divra.nll 
Verzonden: vrijdag 29augustus 2014 5:00 	-- 
Aa XFIN/DEELN)* 	 , FIN/DEELN) 
CC: 	 --i 	 -...1 

erwerp: RE: COVRA strategiale 

( Hierbij he! aangekondlgdellellaill. 

Dft e-rnall bedcht h vertrouweltRt en alleen bedoeld voor diegene aan wte hetts geadresseerd. Als u n let de bedoelde ontvanger bent, dan heeft u dit bericht per abuis aravange n. biet openbaar maken, het gebruk hetyer sp reiden, het doorsturen, het afdrukken of het Vermenigvilkilgenvan dit e-mail bericht b den ook ten streng,s.te verboden. COVRA neemt geen vera ntwoo.rdellk beid voor het verzenden van elektronische berichten. Wanneer u dlt e-mail bericht ten cru-echte ontvangt, verweken wij u CdVRA hiervan telef Onbch op de hoogae te stellen op + 32..(0)1i3 616566. 

uezoekt u itgosintinehnowen van COVRA? 

Houd er dan rekening mee dato een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart af rijbewijs) dient tetonen. Indien u bij de receptie geen geklig IdentlteRsbewijs kunt 
tonen, wordt u geen toegang verleend.i.egttimatlenevten en toegarApassen varrand ere organisaties warden niet geaccepteerd. 

Met vriendelijke groet, 



------- 

This e-mall Is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom It is addressed and may be protected by legal privilege. If you are not the intended 
recipient, be advised that you have received this e-mail in error and that any dIsclosure, usa, dissemination, fonvarding, printing or copying of this e-mail Is stileer 
prohibized. COVRA rules out any and every Ilability resuldng from any electronic transmission. 1f you have received this e-mail in error, please notify COVRA NV. by 
telephone on +31413-616666. 

Are Mi visiting the the storage buildings me COVRA? 	 • 
Keep in mind that you must show identifkation (passport, 10 card or driving license). If you cent show a valid io at the receptIon desk access will be denied. Identity cards 
and access cards from ether organizations will not be accepted. 



Verzo den: dInsdeg 25,november 2014 16:13 
Aan: ,   FIN/DEELN) 
Onderwerp: Finaal rapport fase I 

Vanidall~1.11.asinin  , 
_< 

33_ FINIDEELN  

Van: 	 (FIN/DEELN) 
Verzonden: 	,dinsdag 9 december 2014_15:40 
Aan: kpboa.nir;S 
CC: 	 'FIN/DEELN , da Onderwerp: 
Bijlagen: 

E: Ffnaal ra 

Zoals vanmiddag besproken bijgaand het finale rapport van fase I 

~Me 

~IS 
41MISMallais 

=Ir 

Sik 

4:51~/lia. 

1 
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	.2-  	- ----- y_ 
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(aS(FIN/DEELN)  
n 

redilayiN/DEELN) 
insdag 9 decem-b-ár 2014 15:50 
	 4 

.tbalia1.11.1.1.11 ELNi
0 ,(BZ/BL) 

(FIN/D-E 
E: COVRA strategie...a 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

3 q 

'It- 11.1111~111111~153i/BBL) 
Verrden: vrijdag 5 december 2014 9:18 
Aagi.~1§11111,FIN/DEELN) 
CCiaid-  "WIN/DEEN) 
Onderwerp: RE: c —OVRA strategie e 

"11111111~~. 
	t 1 	aimmatimaillEINISP 

Delivered to you with DME mobile e-mail. 

--Origin  messEtge-- 
Sender: 	 t(FIN/DEFLN)" 
Time' Thu Dec 04 10:25:00 ET 2014 
Cc: SIM111~,(fin/deeln)'tilllaeinflanl> LiÏ  

Subject: RE: COVRA strategie    .•  

Besta 



Z/BBL) 
erdag 2 oktober 2014 1652 

F1N/DEELN) 
FIN/DEELN) 

Onderwerp: RE: COVRA strategie 	  

Groetende. 

\\, 
Van: 	 /DEELN) 
Verz den: dinsdag 25 november 014 14:57 
Aan» 	 Z/BBL) 

C:4 C 1~11~FIN/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategie ~~~~ 

~I 



Ministry of Finance Netherlands 

S 

•1 	 .r 	1 	
C3T1iflfifl.fl1> 

van:~.1(FIN/DEELN) 
Verzonden: donderdag 251epte.rn r 20148:15 
Aan:   BZ/BBL) 
Cd-7- 	 FN/DEELN) 
Onderwerp: Re: COVirA strategie Saltilikageli 

Van.111S(BZ/BBL) 
Verzonden: Wednesday, September 24, 2014 01:26 PM 
Aa1 	 PrN/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategietililleinelmian 

IIPM•ler 



Ministryyf Finanee Nether lands 

.1 I 

Van:(allalal(FIN/DEELN) 
Verz den: woensdag 24 ieptember 2014 18:37 
Aan: 	 (BZ/BBL) 
CC. 	 (FIN/DEELN) 
Onderwerp: Re: COVRA strategie ~/~~111/ 

\ilassissisealiRies 

Van. 	 p‘I/DEELN) 
Verzonden: Friday, Septeriber .19„2014 10:19 AM 

7/BBL) 
Onderwerp: RE: COVRA strategie 11111.11111~~ 

Tr 

4111111  ~11 11auelav 
~iele 

• VanghS(FIN/DEELN) 
Ver "ndem maan 	15 septem 2014 15:08 
Aan 	 « (EZ/BBL) 
CC: 	 1N/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategie  



Va4 	 (FIN/DPFLN) 
Verzonden: vrijdag 12 seprember 2014 14:21 
Aánallialaage(BZ/13BL) 
CC:7 	 T4(F1N/DEELN) 
Onderwerp: FW: COVRA strategie  4 ' " "• ' 	, • 	p 



Alvast dank! 

amásaill~Sovranl <majlteadellreovra.nl> ] 
Ve 	den: vrijdag 29 aygustus 2014 15:00 
Aan (F1N/DEELN~alitle3N/DEELN) 
CC: 	J 

Onderwerp: RE: COVRA strategie~~~ 

Hierbij het aangekondigde"  

:Met vriendelijke groet, 

. ~at 

Dit:e7rnail bericht is vertrouwelijk.en alleen bedoeld voor diegene aan wie 
het is geadresseerd. Als u niet 'de bedoelde Ontvanger bent, dan heeft u dit 
bericht per abnis ontyangén, Het openbaar maken, het gebruik, het-ver 
spreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen van dit . 
e-mail bericht is dan ook ten strengste verboden. COVRA neemt geen 
verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische berichten. 

• Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontYangt, verzoeken wij ii COVRA 
hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31(0)113 616666. 

Bezoekt u de opslaggebouwen van COVRA? 
Houd er dan rekening.mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID 
kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig 
identiteitsbewijs -kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. . 
Legitimatiebewijzen en toegangspassen -van andere organisaties worden niet 



geaccepteerd. 

This e-mail is confidential and intended solely for the use of the 
individual(s) to whom it is addressed and may be protected by legal 
privilege. If you are not the intended recipient, be advised that you have 
received this e-mail in error and that any disclosure, use, dissemination, 
forwarding, printing or copying of this e-mail is strictly prohibited. 
COVRA rules out any and every liability resulting from any electronic 
transmission. 1f you have received this e-mail in error, please notify 
COVRA N.V. by telephone on +31-113-616666. 

Are yoavisiting the the storage buildings of CO'VRA? 
Keep in mind that you must show identification (passport, ID card or 
driying license). If you can't show a valid ID at the reception desk access 
will be denied. Identity cards and access cards from other organizations 
will not be accepted. 



351  allel~e~nN)  

	

,oensdag 17 december 2014 12'06 	1  
Van: 
Verzonden: 

 

Aan: 

	

	 •insysisamiseFIN/DEELN)Sisimusee 
FIN/DEELN) 

CC: 
Onderwerp: 	COVRA - conceptrapportage fase II 
Bijlagen: 

Beste allen, 

Ten behoeve van de bespreking van morgen vinden jullie bijgaand de conceptrapportage voor fase 2113r1 het 
onderzoek ii~1~1~~11~111Se.  

~es 

1 



ciep°152" 
Ar 

suerr° ge ‘— 

botarli Lse&-a‘k 



alle~IFINMEELN)  

 

36 

  

  

Van: 	 FIN/DEELN) 
Verzonden: 	 /donderdag 18 december 201 15:45 
Aan: 	 87_/8BL) CC: 
Onderwerp: 	 RE COVRA strategleim

ilina 

IMMI~a~a 
ala 
Van~11111111111~(BZ/BBL) 
Verzonden: donderdag 18 december 2014 15:44 
Aan: aimems(FIN/DEELN) 
CC: legan(FIN/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategie slanalits 

Ministty of Flnance Netherlands 

"nfin.nl 

• 

Van:a(FIN/DEELN) 
Verzonden: woensdag 17 december 2014 13:36 
Aan: 1111•11.11~FIN/DEELN); MillaSI3Z/BBL) 
CC: ap(FIN/DEEIN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategie~~~ 

Bij voorbaat dank! 

Van: iiinialaillt(FIN/DEELN) 
Verzonden: dinsdag 9 december 2014 15:50 
Aan" 	 Patrick) (BZ/BBL) 
CC:SFIN/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategieaalals 

*IS 



Van: iliisalau~(BZ/BBL) 
Verzonden: v dag 5 december 2014 9:18 
Aa 	 FI14/DEE-1N) 
CC: SIONIIIISIN/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategie.  

alaiei"lisuSeawasa"Ins"ls"lia"1"IMS.  
Sip 

Delivered to you wit DME mobile e-mail. 

—Original message-- 
Sender: 21111~111.(FIN/DEELN)" ele@minfutal>  Time: Thu Dec 04 10:25:00 CET 2014 
Cc: tesefin/deeln)" alifi@minfmal>,  
Subject: BIE: COVRA strategie, 

lip1~~^ 1.11M1~•~1  
Ernala 

c, 

Variglial~~1N/DEEL:N) 
Verzonden: dinsdag 25 november 2014 14:57 
Aan: Siala (3Zila) 
CC:1911,11elkF1N/DEELIJNIe  
Onderwerp; RE: COVRA strategie 

temb 

2 



Van: Y~ass(BZ/BBL) 
Verzonden: donderdag 2 oktober 2øl4 16:52 
Aanilla111~ (F1N/DEELN) 
CC:aalleF1N/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategie- 

*OMP 

Ministry of Finanee Netherlands 

Mie 

	ilinell~lasineifin .11> 

Van: elealifilaelNIDEELN) 
Verzonden: donderdag 25 september 2014 8:15 
Aan: asesega (BZ/BBL) 



CC: Jawire(F1N/DEELN) 
Onderwerp: Re: COVRA strategialIS 

OM_ 1.1~1a. 
Van:aS(BZ/BBL) 
Verzonden: Wednesday, September 24, 2014 07:26 PM 
Aan: 
	

INIDEELN) 
Onderwerp: RE: CO strategie 411/~et 

Walwir ~Mar 
MI/MMISM 

aai 
Ministry of Finance Netherlands 



e-mail:411~~~1IIIISailaile@minfin  

Van: aimsgusi, (FIN/DEELN) 
Verzondeitwoensdag 24 september 2014 18:37 
Aan: . (BZ/BBL) 
CC: diliiiiallikFIN/DEELN) 
Onderwerp: Re: COVRA strategie —__- 

ail~11111111SMISS 

FIN/DEELN) 
Verzonden: Friday, September 19,-,2014 10:19 AM 
Aan: 51111.1~111.111111111,130  Z/B,  
Onderwerp: RE: COVRA strategi

k 
 

11~ 

    

       

       

       

       

Van: 	 /DEELN) 
Verzonçfen:maandag 15 september 2014 1508 
Aan: J 	 JZJBBL) 
CC: 	 (FIN/DEELN) 
Onderwerp: RE: COVRA strategie tailineSia 

'T 



Van: aSFIN/DEELN)  
Verzonden: vrijdag 12 september 2014 14:21 
Aan: IIS(BZ/BBL) 
CC; ni/DEELN) 
Onderwerp: FW: COVRA strategie S 

6 



Van: 4~1111111111~~pivra.n1<mailtrégtifilacovra.nl>  Verzonden: vrijdag 29 augustus 2014 15:00 
Aan: yet(FTWDEELN)alinilleFIN/DEELN) 
CC: lea 
Onderwerp: RE: COVRA strategiellellaii~101.1.1.111111 

tas 

Hierbij het aangekondigde...1~We 

Met vriendelijke groet, 

Malb 

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor diegene aan wie 
het is geadresseerd. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft u dit 
bericht per abuis ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, hetver 
spreiden, het doorsturen, het afdrukken of hei vermenigvuldigen van dit 
e-mail bericht is dan ook ten strengste verboden. COVRA neemt geen 
verantwoordelijkheid voor het verzenden-van elektronische berichten. 
Vim-meer  u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u COVRA 
hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31(0)113 616666. 

Bezoekt u de opslaggebonwen van COVRA? 
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID 
kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig 
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. 
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet 
geaccepteerd. 

This a-mail is confidenfral and intended.solely for the use of the 
individual(s) to whom it is addressed and may be protected bjr legal 
privilege. If you are not the intended recipient, be advised that you have 
received -ibis e-mail in error and that any cfisclosure, use, disserninatiori, 
forwarding, printing or copying of this e-mail is strictly prohibited. 
COVRA rules out any and every liability resulting flow any electronic 
transmission. If you have received this e-mail in error, please notify 
COVRA N.V. by telephOne on +31-11.3-616666. 

Are yOu visiting the the storage buildings of COVRA? 
Keep in mind that you must show identification (passport, ID card or 
driving license). If you cari't show a valicilD at the reception dek access 
will be denied Identity cards and access cards from other organizations 
will not be accepted 



taila(FIN/DEELNL  

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 	 ilkl/DEEIIN) - 
Onderwerp: 	 RE: COVRA --;:conceptapportage fase II 
Bijlagen: 	 2014291t Vragen en opmerkingen waas ocx 

Vanálarr 
~den: woensdag 17 december 2014 12:06., 
Aan 	- 	 l(FIN/DEEIN);( supFIN/DEELN) CC:j 
Onairwerp: COVRA -:conceptrapportage fase II 

Mla 

FIN/DEELN) 
!Vrijdag 2 januari 2515 11:37- 



2 





	 s  



   

ISFIN/DEELN)  

Van: a 2t(F I NID EEL N) 
Verzonden: 	 wijdag 2 januari  15 13:04 
Aan: 
	 ~ir EZ) CC: 

Onderwerp: 	 COVRAIS~Siallie Bijlagen: 	 20141217 Fase 2 rapportage COVRA- CONCEPT.pdf 

I a 

Met vriendelijke groet, 

1 



gap 

suedx-ouweb, 

Ls-Laak 



Tbt zover. 

Vantraille 
Verztinden:  vrildag 2 ja 
Aan‘ 
CC: 
Onainverp: 

(FIN/DEELN) 
nuarl 2015 11:53 

B-1.7a) 
LN) 

Ila (FIN/DEELN)  

111 	 

f1ISSIS 

J 
3ijJZ) 

Januari 2015 15:16 
FIN/DEELN) 

FIN/DEELN) 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

C andereirultFIN/DEE.LN) 
8 nu 2015 12354 

(8JZ/JZ) 
EELN) 



2 

(FIN/DEELN) 
november 2014 11:55 

BJZ/32) 
FIN/DE EN) 

Onderwerp. 

Van 	 (EJZ/E) 
Ven 	 m 2014 13:31 
Aa 	 FIN/DEELN) 
CC. 	 /DEELN) 
Onderwerp:~11111~~~ 

Verzonden: woensdag 26-november 20i2K3:51 • 

Van. 



Aan 	 FIN/DEELN)- 	 minfin.nr  
Ond 

Dit bericht kan informatks bevatten die niet voor u la bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aam/aardt geen aansprakekheid voor schade, van weke aard ook, die verband 
houdt met dsico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten 

This massage may conlain Information that Is pot intended for you. If you are not 
thé addreSsee or if this message Was sent to you by Mistake, yrie are requested to 
Inform the sender and delete the message. The State accepts ne gabilfly for 
damage of any kind resufting from the risks Inherent in the electronic 
transmission of massages. 

o 
Bezoekt u het kemdeparternent van herMinisterie van 
Economische Zaken? 	- 

Houd er dan rekening mee dat u een geldig 
Identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, dfbewgs of ilkspas) dient 
te tonen. Indien u bi] de receptie geen rjeldlg Identlfeltsbewgs 
Ruit tonen, wong u geen toegang verleend. Leginmetlebakdjzen 
en toegangspassen van andere organisaties rden niet geaccepteerd. 

3 
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