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Algemene Vergadering van Aandeelhouders en
College van Advies

Gedurende het verslagjaar kwa,n dc- Alg<"rnene Vergadering van Aandeelhouders
zevt>n maal bijeen. GoP<lkeuring werd verleend aan de financiële jaarslllkken 1993
en de begroting voo, het jaar 1995.
Voortzelli11g van de GKN-dcelname aan l1e1 Uultty Steering Comminee (USC) van
hC't ElPclric Power Rt'!;~'arch fn<;ti lute (EPRI) werd voor r995 goe<lgekeun.l. Daarnaast
weid meerdere rnalen aandacht hestee<l aa Il de on1wikkd111gen burn en het GKN
Upgrade Pro1ect.
! lel College van Advies kwam m 1994 twe.- ma:tl bl}een. l let Colleg,;> bestaat uit de
volg1?nd1? leden:

de heer ir. F. E. Oostcndorp
dt> ht•er 1r. L.M.). va11 Hald<•ren

de heer ir. P. Koppen de Ncve
de heer ir. H.A. Droog
<le heer dr. H. Amokl
de heer ir.). Hoekstra
mevrouw A.M. Peters

(EZH)
(El'ON)
(UNA)
(EPZ)
(GKN) voorzitter
(GKN)

(GKN) secretaris

De heer mr. M.A.P.C. ,an Loqn (N.V. Sep) woonde als gast de vergaderingen van hel
Collt>ge bij. De d1Rt1ssie~ in hel College vonden plaats al$ voorbereiding op de i11 de
Algemem• VergJderingeu \'an AJmlcelhouders k nemen be~luiten.

Algemene beschouwingen

Evenals de twee Vl)orgaanc.le verslagiar<>n was 1994 een jaar vol activiteiten rond de
nieuw aan te vragen vcrgu11nin~en.
GKN stond voor de taak om aan drie bdangri jke voorwaarden uit <le gedoogbeschikking te voldoen: afronding en presentaüe van dr resultaten van de Probabilistische
Veiligheitlsanaly!;e en de l nkgra le V<'iligheidsevaluatie, en indiening op grond van
de Keinenergiewet (Kew) van een aanvraag voor een nieuwe vergunning. Alle zeilen
werden bijgezet 0111 <le complexe thematiek l>inuen de beschikbare tijd uit te werken
en de resultat,·11 tijdig gerf'ed te hebben vo(>1 presentatie aan de overheid. Om de
ingewikkelde materie loegankdtjk tC' make11 voor ren breed publiek zijn van de
belangrijkste Jowme11len ,;amenvattingen in hrochurevorm wtgebracht.

Probabilis tische Veilighe idsa nalyse
De vei!lglw1d van een tedm1sche mst.allalic kan mei behulp van tv,ee soorten analygf'toet<;I wordrn: een de1erm1111stischC' (bep.:ilende) en een probabilistische
(waarschijnlijkhe1ds-)analys('. De dr1em11111stische analyse gaat uit van de werkelijk
bt><:la,rnde situatie \an dC' 111stall:itie en stelt het ve1ligheidsruve.Ju vast aa11 de hand
van de gestelde regels. De probab1listisd1e aanpak gaat i1it van h)'flothel1sche situwanneer aan alle voorschriften
alles en hanteert het principe dat alles kan falen . ✓ .elFs
wordt voldaan. Een probab1hstische veiligheidsanalyse. meestal aangeduid met de
Engelse alkort111g PSA ('Probabilistic Safety Analysis'). beschouwt alle theoretisch
denkbare stonngen dw zouden kll11nen leiden tot het verstoren va11 de bedrijfspro•
cessen.

St'S

Overeenkomstig de <lesbetrefîende voorwaar<lt· gesteld in de g~doogbeschikking werden de !>SA-resultaten op I ft'bman r994 aan de toezichthoudende overheidsinstan11es aangehoden
De afsluiting \an deze PSA-st11<l1e betekemlC' voor GKN niet het einde van het
onderzoek. Een vei volgproicct is gcst.ut met het <loel hel 011derhouden va11 \'en
"levende" PS/\ mogelijk te maken in <le l<Wk(mtsl.

Integrale Ve ilig he idsevaluatie
Ook <le resultaten \'a11 een geactu;iliseerde l11Legrall· VeiJ1gheidsevaluat1e (IVE) werden op I februari bij de overheid îngedil•11d. Sinus 199.!. is GKN op grond van een
vergu1111111gsvoorschrifl verplicht om ll:dere uen jaar hel \'efügheidsniveau van de
renlrale Dodewaard i11tegraal l<" ev.dueren en waai rnogclt1k te aciualiseren. Tijden!deze evaluatif' wordt het bestaande veiligli<'i<lsruveau getoetst aan de op dat moment
heer~e11M u1ternationaal geaccepteerde veilighPids111zichten. Zowel het bednjfs- als
het ()\'erhe1dsbeleid zijn erop gericlit hr! vt"ihghe1dsmveau van de centrale
Dodewaard zoveel als redelijkenvqs mogelijk 1s in overeenslcmming te brengen met
<lt• mce);t recente veiligh€'1dsc'1SC'J1. In de dit 1aar afgesloten IVh 1s de vergi.11111i11gsbasis opnieuw \':lstgesteld op grond van de huidige regelgeving voor nieuw te bouwen
centrales. Gekeken 1s of de centralt:> overce11kcm1stig dje vcrgunnmgsbasis werd
bedreven. De bedrijfservaringen opgedaan biJ dt' eigen en ;rnclere kerll(mergiecentralcs werden m het evaluatieproces 111<::egenomen en ook elementen als vcroude1 ing en
kwalificatie van materialen. rnmpmwnten en systemen werden onder de loep genomen. De IVE braC"hl een aan1al verschilp1111ten ~,an het lid1l lussen de bestaande en
de gewenste situatie. Uit c.lC' verschillen werden dit· onderwerpen gesrlecleerd die
redelijkerwijs gesproken in ;rnnmerking komen voor verbetering en <lie in aangepas•
h• vorrn wezenlijk bijdragen aan ee11 verhoging van de veiligheid. Het selrctieresultaat vormt <lc basil, voor een mo<l1ÜLatieprogramma dat GKN na het van kracht wc>r•
d\"n van de nieu\\e vNgunningen wil gaan doorvoeren.

Aanvraag nieuwe vergunningen
De derde voorwaarde uil de gedoogbeschikking waaraan G KN in 1994 voldeed was

hel 1nd1enen van een aanvraag voor een nieuwe, de gehele i11ricl1ting omvattende
vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). Ruim voor de rnterste indienmgsdatum, 31 december 1994, was het omvangrijke aanvraagpakket gereed. Samen
met de aanvraag werden op 1 1uli 1994 eeu geactualiseerd Veiligheidsrapport. een
beschrijvin~ van de mric.hting en ePn Milicu-efTecli.apport (MER) bij de overheid
ingediend. Op diezelfde datum werdC'n ook aanvragen mgediend voor een vergunntng onder de Wet vcro11trei111gmg oppcrvlaktcwat~r~n (Wvo) en de Wet op de waterlwishol1ding (Wwh).
Voor het voorgenomen modificatleprogrammo is tevens ren aantal gemeentelijke
vergunningen nodig. zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning en een kapvergunning. Ook deze- vrr!,\tlllllingen werden in 1994 aangevraagd.

GKN Upgrade Project
Met de in(lic11ing van <le verg1111ni11gaanvrage11 werd fa:;e Il van het GKN Upgrade
Project (GUP) afgesl<>ten. Dt.' dt•shrlreffende projectwerkl.1amheden werden uitgevoerd door een Nederlands consor1ium bestaande uit Kema, NU CON en ECN. Op
deze wijze werd gedurende het verslagjaar, geheel binnen de doelstelling van Gl<N,
een nieuwe. belangnjke l>ijdrage geleverd .1ru1 de inslanclhouding en actualisering
va11 de nucleaire desk11ndighrid 111 Nederland
Op de af!il11iling van GUP fase Il volgde de to<.>stemrmng van de aandeelhouder om
met hl't C'erc;te deel ,·an GUP fase 111 v;in start te gaan: het maken van detailontwerpt>u voor de mo<lificalles die het wiligheidsniveau van de centrale zoveel mogelijk in
ov('r('enc;1e111ming moeten hr('ngi>n met de laatste inzid1ten op het gebied van nucleaire veihghe1<l. De ontwerpfase zal naar verwachting medio 1995 worden afgerond.
Daarna komt de uitvoeringsfase aan de orde, die het tweede deel vormt van GUP fase
111. De llltemdC'Jijkc voltooiing van het G LP-project wordt m belangrijke mate
bepaald door het tijdstip waarop dt' nieuwe vcrgunnLng van kracht wordt.
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Inte rnationale activiteiten
EPRI, Advanced Light Wale.r Reactor Program (ALWR) en het Utility Steering
Commillec (USC)
De 111 het kadrr v.111 lwt Al WR-prograrnrna onder supervisie van EPR I en het USC 111

1ntcmarionaal verband uitgevoerde S)'Slecmtestcn voor de Sunµliüed Boiling Water

Reactor (SBWR), de passief-veilige kokend-water reactor v.in Genera! Electric. vorderen gestaag. De uitslag van de testen ten aanzien van de werking van de verscbillendt• passief-veilige svstenwn gl~en. ,·edPn tot optimisme. maar toch heeft de
Amerikaanse toezichthoudende overheid (de United Stalt:s Nuclear Regula tory
Commission) het nodig geoordc.'Cld om daarnaast ceu itntegrale veiligheidstesl op IE'
leggen waarbij allt' systemen beLrokken worden. Aangetoond moet worden dat de
passieve veiligheidssystemen onder alle omstandigheden voldoen. Aanleiding voor
de extra <.'is is het gegev('n dat passief-veilige systemen, die voornamel ijk op basis van
7.v.a.artekracht - dus zonder hulp van buitenar • werken, trager zijn en een kleiner
koelwater<lcbiet hebben dan aclief:veilige systemen. die met behulp van pompen in
werking gt>zel worden. Met detailo11lwerpen zal pas beg()n nen kunnen worden nadal
,ille tests zijn uilgevorrd.
Genera! Electric
Vooral i11 de tweede helfi van het verslagjaa1· werd onder leiding van GE vel;'] Lijd
besteed aan het onderzoeken van mogelijkheden om de investeringskosten van de
SBWR te verlagen. l liervoo1 komt voornamelijk het civiele gedeelte in aanme.rki ng.
VcrclC'r is gesLudceru <lp et•11 S BWR-versie die geschikt is voor de Ew·opese eu de
Japause markt. Euwpa en Japan s leUen in het bijzonder aan de "load following''
eigensd1appen (vermogensregeling i.v.m. dag- en nachtcyclus) eu aan de vci11ghcidsomhullmg anJere- eisen dan de Verenigde Stat('n. Voorts moeten deze kleinschJlige
reactoren qua ontwerp kunnen conrnrreren mei grote reactoren als de Advanced
Bo1ling Water RC'a,tor (AilWR) <'11 de Eurnpcan Pressuriscd Water Reactor (EPR).
Europea n Utility Require me nts (EU R)
In 11avnlg1ng van het. An1erikaa nse Utility Req11 irements Document (URD) houden
vertegenwoordigers van Europese elcklrici teilsproductie bedrijven zkh bezig met het
vastleggen van Europese richthp1en voor drukwater-reactoren . Er is momenteel een
document in ontwikkeling dat het Siemcns/Framatome ont\verp van de European
f>ressu.rist·d W.Her R~actor (EPR) als basis gebruikt. Waar mogeüjk wordt de opzet
ge\'olgd van hel URD dat binnen het ALWR programma is geschreven. Op
Nederla nds tnlliati\if werd besloten in de EUR ook de eisen ten aarwien van kokendwat.er reactort-n np te nemPn,

Twinning Program Eng ineering Group (TPEG)
De Necleilandse bijdrage aan dit programma bestaat hoofdzakelijk uit het inzetten
w111 nat10111lle eKperts bii het sch rijven ,an Terms of Re[erences· voor veiligheidsver•
beter i11gen van Oostcuropcsc reactoren. Om het Nederlandse aandPel te vergroten
lwcfl liet 'Dulch Nuclear Corn;orti 11111· zich ~edurende r994 beijverd om aansluîhng
te vinJe11 bij Nudea1 Flectric (Engeland).

Bedrijfsvoering en onderhoud

Splijtstofwisseling en Groot Onderhoud
Tussen 6 janu;11 1en T9 februari vonden de jaarlijkst: splijt.stofwisseling en het groot
onderhoud p.laats. Iedere re\·isieperic1de kent een aantal routinematige activiteiten
zoa ls het vervan gen van spli1tstofelerncntcn en hel 11iln1rren van controles en
inspecties. Daarna,1st wordt deze periodt• vrijwt'I altijd benut om verbeteringen 111.-1
een veiligheidverhogend karakter dooi te voeren.

Regelbladen
Regelbladen dienen om in de kl.'rn 11c11 lrone11 weg te vangen l.'11 het reactorvermogeu
te regelen. 111 1994 procJ11reerde en leverde Genera! E\ectric in totaal ncgl•n stuks
regelbladen. Tijd~•ns de revisieprnode werdf'n er vier exempl.iren in 1.k· kern
geplaat$[.

Turbine
Hel trillingsmcets}'!-let"nt van dC' turbine werd vervangen en lutgebreid. Maandt>n
van voorhe1e1ding g111gen aau deze operatie vooraf. l let 1:riUingsmcetsysteem was
aan vervanging toe omdat enerzijds hel type op11emers waarover het besch ikte
vero11clc-rd en ondcrhoudsintens1efwas. en ander7tJds alleen elementaire 111formatie
kon worde11 overgedragen aari d(• regelzaal. Om de beperkingen te overbrnggen
moest steeds extr:1 appar.1tuur worden mgehuv rd. Dat behoort met het nieuwe
geavanceerde trillingsmeetsystcem tot het verleden. ! lel draaiged Lag van de turbme
wo rdt geheel bewaakt en alle gegevells kunnen in de regelzaaJ op mon itoren worden
afgelezen. I Ict systeem herkent zelf de aard van de bedri1fssit1.1atie waarin de turbine
zich bevin d t en past automatisch de toleranties aan. Een ander groot , oordtel van d it
diagnostische data-acqu1siticsy~leem is dal het op basis van de aard van hel signaal
infom1atie geeft over ren optredend dl'fe,t.

Datalogger
De· brstaande dataloggc·r. een prncescon1puter waarmee informatie uit de gehelè
installatie wordt geregistrl·crd en gt>presenteerd, kwam uil oncJerhouds- en
capac11eitsoverweginge11 in aanmerking voor vervanging. De nieuwe datalogge,·
wordt in twee l,1scs 0 1itwikkeld en ingevoerd. 1n 1':>94 vondt'n dt' voorbereidingen
voor fast> 1 plaats. Er werdt'n t't'n basisontwerp en een delaiJont-.vc-rp gemaakt.
waarna Iwt sysleem wud gel>Ouwcl en de fabrieksafname-testen werden uitgevoerd.
Aansh1ite11d kregen het Wacht- t'n onderhoudspersoneel de nodige Lrainmg. Het
resultaat van fose I word t begin 1995 tijdens de revisil·periode geïnstalleerd.
GcdurendP de tweede en laatste fase van het project wordt de functiona lite!l van de
datalogger u ilgeorC'i<l en aangt'pasL aa11 de laatste inzichten.

Hoofdcondensor
In het voorjaar trad aan de Waa1ziide van <le hoofdcondcnsor een kleine lekkage op.
J1c 7ich gedw-ende de rest van het 1aar nog een paa r maal manifesteerde. Als gevolg
van de heersende 01tdcrdn 1k in de condensor wordt in geval van lekkage rivierwater
de condensor ingezogen. R1v1erwater bevat veel chemisd1e veronlreinjgingen. terwijl
hel water 111 de rcactor-turbmc mstallatie chemisch vrijwel zuiver is. Met behulp van
chemische ana lysemctbodes kan de mate van verontreinig111.g van liet water zeer
nauwkeurig worden vastgt·stcld. De lekkage was gering. maar had toch g{'volgen voor
diverse chemische parameters in het reactor-turbinrcircuit De reinigingssystemen
voor reactor e11 tmbine werden op volle t:apaciteit ingezet e n de gevolgen van de
rivicnvaterverontreiniging bleven tot ern minimum beperkt. Op geen e nkel moment
werden de totgesta11c.> limieten overschreden.

9

Een mullidisciplinain• WNkgroep ging aan hel werk om de oorzaak \Jan de problcmaLiek op te spor<'n en reparat1emogelijkheclrn tr analyseren. De groep bracht een goed
reparatie-advies llÎI. dal beg111 1995 zal worden opgevolgd

Afvalstromen

fl

In hel k,ider van de beheersing van afvalstromen werd een betere methode
ontwikkeld om chlondehoudendc sto!Ien 111 afotlolie te determineren. Nieu,,
aange::chafte gespecialiseerde apparah1ur maakt de gescheiden afvoer van
verontrcimgdc en 111el-vernri t1·l'11ligde afvalolie mogelijk. Ook is de verwerking
ecnvoudiµer gewo1de11 .

Automatisering
Inspelend op toekomstige veranderingen w(;'rd het in ,993 aangC:'kochte computerprograrnma RAPlfR in ~ebrnik grnomen. RAPIER is een modulair opgebouwd
systeem voor technische informatieverwerking. Het \'Oornemen om hel tot dan toe
door KEMA en G KN gt'bruikte inkoopprogramma op korte lerrnîjn ar Ie schaffen
leidde tot ver~nelde actie. Om een ongestoord verloop \'311 het inkoopproces rond de
aansch.if van materialeu en diensten zeke1 te ~tellen wercl begonnen met het
invoeren in RAPIER va11 lerh111~che magazijn- en inkoopg<>gevenc;.
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Opleiding

Deskundig pë'rsoneel 1~ ..:en ab~olulc noodzaak om een veilig verloor van hei
bedri1fsproces te kunnen garanderen. De interne opleidings- en 1rai11îngsprograrnma·s voorzien i11 die behoefte. In 1994 werden de volgende resultaten geboekt: 1wee
rf'acrorwerktwgkundigen behaalden hel vereiste "Bew11s van Bevoegdheid'', een
medewerker slaag<lf' voo1 de bcdrijr.c;test als A-werktuigkuudige rn drie medewerkers
hebben de opleiding tot senior-reactorv,erkwigkundige met s ucces afgerond.

Daarnaast werden. om de continu1teil in de bezf'tt1ng te verzekeren, nog eens elf
wcrktuigkuncltgen 111 opleiding genomen voor de runcties van A-werktuigkundige
(een), rcactorwerktviglumdige (acht) en Wachtploegle1der (twee).

Simulator
Als onderded van de trammg van het Waclupersoneel maakt G KN gebruik van een
zogenaamde compact-simulator. In 1993 is besloten om de inmiddels wat verouderde simu latorinstallalie te vervangen d<>or een nieuwe geavanceerde compactsimu lator rncl een groter geheugen, een grotere gebruikersvriéndelijkheid, meer
inslrudeursfaciliteiten en <:'('11 w1b1eid111g naar Accident Management.
Hel Vt'rv,ingingsproject wordt uitgevoerd in vier fasen. Jn tie- eerste drie fasen worden
achtereenvolgens ee11 prototype-simulator, de basissimulalor en de complete
simulator onlwikJ,.eld. In d1' vierde fase wordt de operaUonele trainingssimulator
gNealiseercl. Dit wrslagjaar zijn fose I en .t afgerond en is met de ontwikkc.!ling van
de cornplele sin111lator een bt•gin gemaakt

Onderzoek

SplijlstofonderLoek
Nieuwe splijtslofelementen wordf'n. voord:tt z ij de kern ingaan, vooraf van een
voe.nng (koker) voorzien. Om de bestraalde voeringen van ue'111itief omladen
c•lemrn1en opnieuw tC' kunnen gebnuken, worden ze op rechrheid en bli jvende
vf'deng111g gemeten. In het kader van het algernc1w na bestrali ngsonderzoek weTden
tirn definitief ontladen elementen visueel geïnspecteerd op aantasting van de
bekleding. staafkromming en crud-neerslag. TC'vens werd een aantal gerichte
inspecties uitgevoerd 1r1 de vonn van wervelstroom onderzoek diameterbepaJing.
lengtemeting en garn 111a scanning. Alle resultcltcn waren goed Lot gum;1ig te
11oem1•n. Van twee elementen vertoonden enkele staven een rneer dan gemiddelde
krommmg. Nadere kwantificering e11 evaltwlie wezen 11it dat hel ver~chijnsel de
geldende normen nil't overschreed.
De maximale bcstralu1gslijd van de vocringc-n die thans aangehouden w1lrdl.
bedraagt 9 à 10 Jaar. F1 werden 21 stuks voeringen uit roulatie genome11 op grond

vano1erschrij<ling van de• lt'vensd:111 1.

Ullrasoon onderzoek
Vooruitlopend op de rt'visieslop van 1995 werd een onderzoek voorbe reid waarin
mei behulp van ultrasoor!lech111ek kan worden vastgesteld or er in de kernmantel
scheurtjes in las~\'n aa11we2.ig zijn Wereld"'ijd zijn deze, op zich 111et gevaarlijke.
schcurties in een aantal 1eactorcn aangt>troffr-11. Een m 1994 voltoo1de studie op het
gebied va11 veroudNing toonde evenwel .ian dat de kans op het aautreffe.u van dergrlijke scheurtjes in de ce111rale Dodewaard zcc1 gering was. Begin 1995 wrrd het
bewijs geleverd. Het tijdens dr rev1s1eperiode 11llgevoerde onderzoek wees uil dat
1ulkt> scheurtje• 111dl'1daa<l 11iet aanwe21g wan•n.

ECP-onderzoek
De voortzetung van het onderzoek naar de elekl roch,,rn1sche corrosiepotentiaalwaarcle ( FCP) mot'sl worden uitgesteld tot 11a het van krach t worden van de nieuwe
vC'rgun111ngen.

Tr<in.Sië ntenondcrzoek
1n het kader van de validatie van ana lytische modellen voor hd transiënte gedrag v~m
de reactor is gestart met een 011 line meetprogramma. Met behulp van dit
programma kan het verloop van de reactorparameters gedt,rcmdt' hN proces met
grote nauwkemigheid wordc>n vastgelegd.

1

1

....

1

Transporten

In 1994 wer<ll'n er 36 nieuwe splijtstorelemen1e11 aangeleverd. Dit aantal komt
overeen me! Je grootte van een jaarlijkse lterladi11g van de kern. Dertig gebruikte
splijtstofelewenten werdC'11 al gevoerd uaar de opwerkingsfabriek Thorp in Sellafield
(UK). Thorp is m 1994 gedeelteliik in bedrijfgenomen. De eerste (f-ngelse) splijtstofe lementen konden behandeld worden 111 de chemische oplosinstallatie. Het produkl
wordt. in afwachting van de ve:-rvolgbehandeling waarin de diverse chemische
compone11te11 worden gcschc1dc11. tijdelijk opgeslagen. Om deze vervolgbehandeling
le kunnen toepassen moet eerst het tweede deel van de fabriek 111 werking gesteld
worden. Dtl zal in r995 plaatsvinden.
Gedurende 1994 werden nr stuks 90-litcr vaten, 24 stuks 200-liter \'alen en
85 stuks iooo-liter vaten met radioactief afval naar COVRA afgevoerd. Van de
afgevoerde 1000-litcr vaten behoorden 15 sh1ks tol de levering van 1993 en 70 stuks
tol de le\l~ring van 1994.

Stralingscontrole
Geclmendt' 1994 werd door eigcn cn ingehuurd person('t'I een totale stra lingsdosis
<lntvangen van 8y~ rmlhSil'Vetl. De individuele doses zi jn niirn binnen de daarvoor
doOJ de O\Crheid gesteld(- gr,'nzen gebleven.

Ook de lozing<'n \' 311 gasvormige en vloe1bart' radioactieve s toffen bleven ruimschools binnen de daarvoor in de verg1111n111g gestelde limie ten.

ARBO
In r994 vol loo1Je een groot aantal personeelsleden de bed1ijfsgench1e opleidiug voor
het u1 tvocrcn va11 l1ijswcrkzaa111hcden en kon GKN een eigen hijsrcglernent
invoeren.

Als eerste slap op weg naar een Arbo nsico-1 nventansat1e kreeg de Kema Arbod1c11s1
B. V de opd racht een zogcnocmde ··quicl.. sç,111" Lilt te voeren.

•

De Kernenergiecentrale Dodewaard in 1994

Beschikbaarheid va n 88 ,10%
In 1994 was de centrale voor 8R,10% van de uren besd1ikbaar. De cumulatieve
besch.i.kbaarhe1d naar uren bed raagt daarmee over de afgelopen hen Jaar 87,78%.
Dt' capaciteitsfactor• lwt bcschikbaarhc1dspercentage naar vermogen - bedroeg dit
jaar 86,68%.
Op 8 maart ontvinir G KN uil handen van de heer F. Byron Nielscn, Genera] Ma11ager
Custo111er Service E11ropé vati C12neral Ekctric. een C E-plaquctte voor het hoge
beschikb:iarhcidspercentage naar vermogen behaald gedunmde \•ijftien opeenvolgende jaren (1978-r992).
Op 2 l><'ptem ber kwam een opn icuw een delegati<' van G F.-vertegenwoordigers naar

Dodewaard. Dit keer om een plaquette uit te reiken voor de goede bedrijfsresultaten
van 1993'. een bescli1kbaarht>id van 90.94% naar uren en van 89,99% naar
vermogen.

De belangri jks te bedrijfsgegevens
M Wtl1 non1111aal
M We 11ornm;1al
MaximaJ.! mogelijk .iantal bcdrijfsuren
Rt'actor bcschikbaa t hcidslircn

TurbogenN:1tor besch1kbaarhe1<lsuren
Maximaal mogeli1ke opwekk111g van thenmsche energie
Opgewekte thermische e,wrgie
Gemiddelde versplijting van de ontladen e lementen
Maximale versplijting van de 0 11 tladc-11 elementen
Maxim:ial mogelijke opwckk1111; van elektrische.: energie
Opgewt>kte dektrischt' energie
Eigen verbrwk aan dektriscl1e enNgic
Nt'.lto gelt•verde ekkt rische energie verrekend met S EP
Bescl!il-.ba.irheid van Jt' reactor 11.iar uren
Beschikbaarheid van de reallor naar nonunaal them1isch
vermogen
Beschikbaar heid \'Dil <l~- turbCl-generator naar uren
Beschikbaarheid ,an de t:entralt• n.1ar uien
B<>.schil-..baarl1e1d v:111 <le ren tralt> naar vermogen"'1
ut MWD =86.4 GJ
1
~ Berekend ten opzichtt·

v,rn hel nolllinaal vermogen

183,00 MWth

58,00 MWe
8760 h
7774.81 h
77 17- 2 9 11

1603,08 GWth
r391,95 GWtb
2.6.93 MWO/kg'1
30,01

MWO/kg' 1

508,08 GWh
440,41 GWh
2.r,90

GWh

4J6,66 GWh
88.75 %

86.83 %
88.10 %
88.10 %

86.68 %

Beschikbaarhcidspcrrentage

lcn opz1c:hte van het maxu11a..1l n10gelqk a:rn1al l>ednjfsurcn
111 1994
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Exploitatie
Opgewekte energie in GWh in 1994
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Jaarrekening

De samenstelling van de jaarrekening is als \'Olgt:

Balans per 31 december 1994
Winst- en verliesrekC'1üng over het jaar 1994
• Algemene toelichling
Toelichting op de balans per ;1 december 1994
Toelichtmg op de winst- en verliesrekening over hel jaar 1994

Aan de jaarrekening zijn toegevoegd:

• Overige gegevens

N.V. Gen1eenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland
Balans per 31 december 1994
(x N LG 1.000)

Activa

1993

1 994

Vac;te activa
Mnl.:riii/1· V(lSI, acti1111
bcdnjfsgebouwen en lerreine11

1.040

1.248

mad1111es en installaties

1.472

2.2.08

b.:dnjfsm1<ldt>len 11111itvoen11g

3-463

3-456

5-975
F1111w,1ï-l,· 11a~tt- c1cti~'ll
deelnemmg

2.400

2.400

vorderingen

150.646

150.667

overige 1:ffertr11

19

19

15~.086

153.065
Vlollcnde acliva
Voorm,frn

splijtstof m centra.Ie

6.69 1

c;pltjtstofbij derclt>11

4.945

6.990

5 065

11.616

12.055

Vorti,·m1jlc"l1
te verreke11en mei Sep

50.496

16.668

41

1.700

belastmgcn en premies sociale

verzekeringen
overlopentlt• al.liva

l.111111dr 11111/d,:kn

50.538

18.368

185

98

2.Z.l._~99

187.063

(x NJ.G 1.000)

Passiva

1994

1993

128

11.8

Eig~n 11cr111ogm
gestort en opgevraagd kapitaal
Voorzimingm

voorz1c:11ing omladc11 bestraalde
splijtstof

105.986

voor1.iening amowring centr.ile

81.834

98.2,00

75.408
204.186

157.242

Kortfopend,; $c/w/flw

schulden aan leveranciers

4.r94

r2.461

12.891

17. 180

belasllngcn en prcmil•s sociale

verzekc:-ringen

52

overlopende pass11·a

17.085

2,2, 1.399

21

29.693

N.V. Ge1neenschappeli jke Ken1energiecentrale Nederland
Winst- en verliesrekening over het jaar 1994
(>< NLG 1.000)

1994

1993

111 .303

NetlO•ó/llZd

101

lktlriijs/a.1trr1
spl ijtslofcyLI usko~tcn
kosten uitbesteed w~•rk c11 .indl-"n.e,,te, ne kol-ten

46.931

57.535

pcrso11ePlskostc11

16.280

15.048

afsd1ri1vi11gt·11 tlfl \JSll' atli\a
ovenge bednjlskostl'll

33.218

Finm1udt' /iaJ.c-11 1i11

20.'j07

9 44

944

17.746

6.525

B~dnjfsrefültaa.t

n5.119

I00.5'i9

- 3.8J6

819

/u,t,!11

rc·n lt•ball'll

14 .856

10.053

r<.-ntelilsll'll

-11020

- 10 892
3.816

fü:s1tltt11ll

398

· 8l9

Algen1ene toelichting

Aa rd van de bedrijfsactivite iten
De Vennootschap 1s opgencht op 2. febmari 1965 en heen ten Joel het stichten en
explotteren van dl' eerste Nederlandse kernenergiC'centrale, rnet het oogmerk de
Nederlandse elektric1teilsproduktiebedrijven in de gelegenheid te stellen praktische
ervaring en kenms op te doen tC'n annz1en van de opwekking van eleki-risd1e enngie
door middel van kemsplijtmg alsmede alle' handeli ngen che daarmede verband
ho11Jcn in de n11mste zin 11a11 het woord.
Dl' vemio<>tschap is 11it hooi-Je van haar doelstel lmg een openbaar nutsbed1ijf en als
w<lanig subjectief vrijgeslt>ld van ven11o<>tsd1apsbelasting in Nederland.

Alh.• aandelen in dr v<•1111ootschap worden sind~ 26 oktober t989 gehouden door
N V. Samenwerke11dt' eh.-klriciteits-prod11ktiebedri1ve11 (Sep). lngevolge een met Sep
gC'sloten ~a111emverkingsovere-P11kornst levert de vennootschap de opgewekte energi('
en het beschikbarr vermogen aai, Sep en vergoedt Sep de e.xploitatielasten van de
vc1111ootsch,1p.

Grondslagen voor de waardering van activa e n passiva
Algemeen
Voor zover niet a11de1s 1s vermeld zijn dl." arli\'a, de voorzienmgC'n en de schulden
opgenomen tegen nomiuall! wa;1rde.
Activa en passiva in vreemde valul.'.l ZIJn omgerekend tegen df' koersen per balansdat-um. De daarbij optredende koersverschilh.'n worden 111 het resultaat wrwrrkt.
Vaste activa

Mati:riële vaste a1-1iva
Waardering vindt plaats op basis va n sl·ichtings• of aa11schaffingskosten, venninderd
met lineaire af.<;chrijvingen op basis van een tienjarige periode Op grond 111clus1ef
bouwrijp m.ik()ll word t niet afgesdireven.
Finm1t:ièlt' vaste ac/11'11

Dt! deelneming groot 30% in het kapitaal \'all de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) N.V" is gew;iardc:wd tegen de verkrijgingsprijs.

Vlot1e11de activa
Voormd,;11
D1~ \·oorradt>n zijn gewaal'dc('r<l op basis va11 een va~te minimumprijs vool' hf't

uranium vennr('fderd mei bijko111r11de produkltekosten onclt"I ha ntering van de
r:1r:O-regel.
Voorz1enmgt 11

De onder dit hoord opgenomen voor21Pnu1ge11 worden gevormd voor verplichtingen
en nsico's. die samenhangen met de ac11yi1e11et1 van c.le kerncrntrale en zijn
gebaseerd op de 111z1chten zoals <l1e zich op balan!-'datum voortlo~n.
De voorz1e 11 ing ontladen bestraalde splijtstof betreft bct transport. de opslag en
opwerking van bestraalde spli1tstof en transport. opslag t>n eindberg111g van afval
voor de op balansdat11m ontl..1den hoeveelheid spl11 tstof. vermrnderd met de- ternke

reeds bf'taalde bedragen.

De kosten worden bepaald op grond van daartoe srrekkend!" overeenkomsten en van

1·aming<-'n waarbij de toekomstige verplichtingen contant wol'den gemaakt.
Dt• ,•oorziening amovering centrale is gerroffon voor de na beëindiging van <lf'
produktic• van elektrische energte te maken kosten va 11 buJtenbedrijfstelling en
ve1wi1der('T1 van de cen trale

Grondslagen voor de be paling van hel resullaat
Algemeen

Kosten en opbreng:;ten in vreli'mde valuta worden omgerekend tegen clc overeengekomen betalingskoers ertegen dr koers op de dag dat de overeenkomst wordt
afgesloten. Optredende koersverschillen worde11 ten gunste, resp. ten laste van het
re!:ultaal verantwonrd
Tot de omzet wordt gerekend het bedrag ,a11 de aan Sep in rekening gebrachte
exploitatiekosten
Zowel pre- als post reactorkosten worden als splijlstofcycluskosten aangemerkt mel
mbegrip van toevoegmg onurckkiug aan de- voor:l-i1ming ontladen bestraalde
splijtstof terzake van m et-rdere 1aren reeds 011Lladen splijtstor.

or

De afschnjvingen op materiële vaste ac11w1 worden berekend over de aanschaffingswaardc· 11itg;i,111de van de lc,ens<lutu· rn iaren.
In de rentelastc-n 1s gecalculeerde rente ten gunste van de voorzicuingen begrepen

(x NLG

I

ooo)

Met betrekking tol dl: bl·drijfs111i<ldekn in uitvoering is het verloop als volgt:
1994

bodnv.tJrdc pt'r
1

1anuari

JLtl\'Cflîlµ('ll

in gebnuk ge11011w11
boc>kwa.mle pet
~r dcccrnlwr

Dt· aangq.:,rne ,erphchtmgl'n te17ake matt•riëk ac11va
~' dect.>mhcr NLG .'.,5 mln (l99r 111h1l)

111

uitvot'ring bedragen per

Fi nanàële vaste acti, a
Oe<-lneming

Dt ve1111oc1tsch.ip neemt voor 30% deel 111 dt> Ce111ralc Orgami;alie voor Radio-,1ct1efafval (COVRA) '\ V tot t·t n bedrag van \J LG 2.4 mln. De geg<'vt.>ns betrt•ffende de
dc·dn,•111111g zijn h11 ht't l landdsrcgistt•r te Arnhem Ier 111zag, gt'legd.
Vorderingen

Bl•sd11kbar<' 1n1ddele11 v,111 dl' wnnootschap 21111 belegd meen lening aan de N.V.
<il'p. gn>ol Nl (, 150 mln met t'<'ll ,ast<' rente van 7%

Tt·vens 11jn dt· .1,111 person<>elsledt•n w1strekt(• g<'ldlen111gen voor de aa11koop van
l'igen wo11111gc11 opgenomen.
1994

saldo pc1 1 1arlllat1
vc r·st rek l

+

aflossingt·n
ko1°rsversch rlle11

saldo pt'r 11 deet·mber

1 995

150.667

3-416

75
96

•~0.090
1

461
61

+

150.646

opge11onwn onder ovet lopende ~Lli\·a

1.437
1;0.667

Ot· vennootschap hl'efl voot ~t'll bedrag va n 19.000 gulden belange11 i 11 NfRA
L1m1ted pk en rwinning Program Engmeenng Group-fUG

(x N LG 1.000)

Vloltende activa
Voorraden

Splijt~tof in w1tralt
De voorraad b<!slaal ull de u, de centrale opgeslagen onbe:,;traa lde splijtstofelementen. De waarde van dl.' n·sterenJe hoeveelheid enc-rgic van de nch in de kern
bevindende splijtstofelementen is b uiten beschouwing gelaten.
SplUtstofbij d,mie:11
In hooJäzaak voor de fabricage \'an splijtstofelementen is in 1994 NLG 5,0 mln gcïn-

\'esteerd in vooi raden.
Van dt> voorraad 1s ee11 bedrag van NLG 5.4 rnln als ondrrdrel vw de ~pli)lstofcyduskoste11 te11 la.-;te ,•an hl'l rrsuhaat gt'IHacht (199.3. NLG 5.2 mln).
Vorderingen

TC' verrekenen met Sep
saldo per .1 1anua11
in rekening gebracht aan Sep
verreken d met Sep
omgezet meen lenin g

+

1 994

1 991

16.668
m .303
77.475

130.006
[OJ.3':}8

64-736
150. 000

saldo per 31 december

5o.496

,6.668

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Hel maal!-chappelijk en geplaatst kapila,-11 is volgestort en bestaat uit
van 75 gulden 11onr111aal.

1710

aa11delen

Voorzien ingen
Voorziening ontl.1den bcs lraaJd<> splijtstof

saldo per I januan
loevoegmg ten laste van de
wit1st- en verlicsrPken ing
outtrckkingc11
saldo per 1 r deccm ber

+

1 994

1993

81.834

66.2l2

30645
6.4 93

174
5.552.

105.986

81.834

2.l

De toevoeging vind t pl:iats t.en laste van de splijtstofcyduskoslcn en voor
gecalculeerde rente en koersverschillen ten laste vau de financiële resul1.1ten.
De onttrekkin~en betreffen contractnele betalingen inzake transport. opslag en
opwerking va11 be'straalde splijtstor. Dt" begrot.- brtalingrn voor 1995 bt'lopen circa
Nl G 9 miljoen.

(x NLG

1.000)

Voorziening voor amovering centrale
1 994

1993

saldo per I januart

75.408

66.176

toevoegmg t,m laste van dr
w111st- e11 verl1esr\·kemng

22.792

9 .232

98.200

75.408

saldo per _1 1 <lecen, lw1

In 1994 is door het Dllltse bureau N IS lngcnie urgesellschafl mbH een ouderz:oek
afgerond naar de te verwad1tcn amoveringskostcn.
De voorziernng 1s in het verslagjaar d ooi een dotatie van NLG 17,5 mln en
bi1schri1vmg van re.llte in ovf'reenstemmmg gebracht met de in ilit onderzoek
bepaalde kosten 111tgaande van amovenng van de centTale ,10 jaar na beëindiging van

de explo1tat1c.

Voor cle opbouw van de voorziening is uitgegaan van een annuïtaire verdeling over
een periode van 34 joar op basis van priispei1 ultimo boekjaar.

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Het betreft onder ,wdere !log te 111.:talen kosten vnor verwerking, transport en opslag
van laag ra<l,o-actief afval.
Nie l uit de balans blijkende verplichtingen
De contractuE'le verplichtingen - voorzove1 daarvoor niet reeds voorzieningen zijn
gelroîfen - h\'hbt>n betrekking op h<•t tra11spo11. opslag en opwerken van bestraalde
spli jt.,tor. De totale conlanl~ wa,,rde beloopt Lirca NLG r7 mln (1993: NLG 27 mln).
Verplichtingen in vreem<le valuta .Gijn omgerekend tegen de koers op balansdatum
e11 zi jn gC'bas(•erd op het lrn1<l1ge pr ijsniveau.

(x NLG

1.000)

Bedrijfslasten
Splijtstolèycluskoslen
De splijtstofcyclt1skosten bestaan uit:

1994

Prt!-rl'actorkostc:n.

gevormd door de an.)oeking van <lE' aanschaffo1gswaarcle
van de gi•plaatsle spli jtslofelemente11alsmeclt.> de kosten
va n de kwalite1Lsrnnlrnh·

5-49 1

Post-rclllrtorkosté11.

gevormd door J e kosten verbonden aan transport, opslag
en opwerking van onlladen besLraalde splijtstof en va11
transport. opslag en emdbergmg van afval

33-218
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

exploi ld tie kosten
kosten van onderzoek van veiligheid
en veiligheidsmaatregelen
kosten van overig onderzoek
algem ene koslen

1 994

1993

19.188

:w.996

17·593

26.203

9.422

9.602.

46.93,

,7.535

728

7H

De exploitatickosten hebbPn betrekking op hel bedrijf en hel onderhC>ud van en
aanpassmgen aan de centrale. de jaarlijkse stoppenode en !:tplijtstofwisseling
alsmede bedn1fsbeproev111gen van en onderzoek aan de centrale.
De kosten van onderzoek met betl'ekking tot veiligheid en veiligheidsmaatregelen
hebben 111 1993 en 1994 111 hoofdzaak betrekking op het in het kader van Lle
noodzakelijke vprgu11ningverle111ng uitgevoerde onderzoek va n veiligheid en
veiligheidsinaatregelen.
De kosten van overig onderzoek worden gemaakt voor onderzoek met de centrale.
zonder betrekkmg te ltebben op het bedrijf er1de veiligheid van de centralr.
De algemene koste11 hebben bctrekk-i ng op de kosten van bcwakingscl1ensten,
verzekenngen. belastingen . kosten van kantoren en kantoorautomatisering. kosten
van voorlid1tin14 en dienstverlening door Sep en Kerna.

(x NLG r.ooo)

l'e rsoneelskoslen

994

1993

14.461

13-2.72

S0 9
56 1
749

467
437
872

16.280

r5.048

1

De p,m;oncelskosten k111111en als volgt worden gespecificeerd:

~alarissen
sociale lasten
pe11:;ioenlaste11
nvcrige personet>lsko,t('ll

1lel gemiddelde aantal werknemers in het boekpar bedroeg 158 (199r 154).
Overige bedrijfskosten
rot de overige bedn1fskosten zijn gerekend:
de toevoeging ;ia 11 dti' voorz.ienmg voor amovering centrale NLG 17.5 ml n
( t993= NLG 4.6 mln):
• de kosten van onderzoek voor behoud en vermeerdering van nudeaire kennis in het
a lgemeen NI.G o.i. m ln (199~: 1'.LG 1,9 mln).

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Dl· rentebaten hebben betrekking op de onder fînanciële vaste activa opgenomen vorderingen en de vordering op Sep, alsmede hel saldo ,an de valutakoersverschillen.
Rentelasten
Hierin tijn begrep<'n de toevoegingen van rente aan de voor.,ie11mgen len bedrage
van Nl.G 11,0 mln (1993 NLG 9d m ln)

Overige gegevens

Winstbes temming
!)e winsLbestemming is geregdd in artikel 23 en 24 van de statuten. De lekst daarvan
lu_idt·
Artikel 23.

Ten laste van <le winst zoals die blijkt uit de door de alge111ene vergadering
vastgt;>steldt;> winst- en vcrlieHeki:ning worden gebracht:
a
toev<wgingen aan reserves v<>Ortover deze door de wet zijn vereist;
b.
reserveringen dit: door de dirc.xt1c onder goedkcun 11g van de a lgemene
verga<lrnng worden not!ig geoord(>('lcl.
2.. Ei:n ti"kort mag slerhts ten last(' van de- door t!e voorgeschrevc•n reserves worde,1
gedelgd voorzo\ er de w1•t <lal toestaat
3- l let na toepassing van het vorenstaande restert!nde hcd rag van de- winst s taat ter
hesd1ikking van clr a lgrmenc vergadering: uitkenngen kunnen slechts worden
gedaan nwt i11acl1tr1emmg van het bepaalde 111 artikel 24.
t.

Artikel 24.
1.

2.

De vennootsch:ip kan slechts llltkrr1nge11 dot•11 voorzover haar eigen vermogen
groter is dan het bedrag van het gf•storle kapita:il vermeerderd met de reserves
clif' krJchtens de wet moeten worden aangeh ouden.
De vennootschap kan tussen1ijds uitkenngen doen mits m et inachtneming van
h!"t in lid 1 hepaaldc.

AccOLmlantsverklaring
Wij hebben de jaarrekening r994 van de N.V. Gemeenschappelijke
Kemenergiccentrak• Nederland te Arnhem gl:'controlëerd. Dit onder.:oek is verricht
in overct·nslrmming met alg,mle<'n aanvaarde controlegrondslagen.
Op grond v-Jn dit onderzoek z.ijn wi j van oordeel dal cleze jaarrekening ee11 getrouw
beeld geeft van cle grootte en samenstelling van hel vcrmogc-n vall de vemwotschap
op 31 dccembrr T<J94 en v:i11 lwt resultaat over 1994 en ook overigens in overeens temming is mrt de wetl<"liike bepaling<'n inzake de jaarrekening.

A111he111. 21 maan 1995

Coopers & Lylmmt!

C ebruikte afkortingen

ALWR
Arbo
COVRA
FCN
ECP
!.:PON
l.:PR
EPRI
EPZ

EUR
FZII
GE

GKN
GUP
IVE
Kew

MI:R
NUCON
PSA
SRWR

usc

Sep

TPLG

UNA
URD
Wvo
Wwh

Advam:ed Light Water Reactors
A rbeidson 1standigheden
Centrale orgarnsatlc voor Rad10-actier Afval nv
Energieonderzoek Centrum Nederland
Elektrochemisch corrosiepotentiaaJ
nv J::kktric.iteils-Proclukticmaatschappij Oost- en Noord-Nederland
Europea11 Pl'essurised W:1ter Reactor
Electrk Power Research lnslitule
nv Elcklrialeils-Produktiemaatsch:i ppii Zuid-Nederland
Furnpean Utilil) Rcquircrnf'nls
nv FleklricileitshedrijfZuid-Holl:ind
Genera! Flectric
m• Gemecn-;thappclijke Kernenergiecentrale Nederla1-1d
GKN Upgrade Project
1ntegrale Veiliglieidsl'Valuat Il'
l<emencrgit>w1:1
Milieu e!Trct Rapport
N UCON Nuclcar Technology bv
Probabil1stic Safet)· Aualysis
S1mpliflcd Boil111g Water Reactor
Uulity Steenng Comm1ttcc
nv S:rnwnwcrkcnde clektricileits-produktiebed1-ijve11
Twinn111g Program Eng111eering G roup
nv Energieprodukhebedrijf UNA (Utrecht-. Noord-Holland en
Amsterdam)
Ut 1lily l<cqn11e111ents Document
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet op de waterhuishouding
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