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Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

en Co11ege van Advies 

G1•d11rl·nde liet \Usl;igjaa1 k" m1 de Alµt•menc Verg.1dering v..in Aamleclhouders 
1t•w11maal h1w1•11. Goedki:unng werd vedccnd a:111 de lînandrk Jaarstukken 1994 
1'11 dl• l>eg1 nt1ng mor het j,ur 1q96 

G0t·tlµekt•,11d Wt•r<l ook dl· \'Oortzctting 111 1996 van de G KN-dcelnamt' aan het 
Ut1li1~ Steen11g Com11111tt•,· (L.SC) v,111 h< 1 Llcctnc Power Rcsc.irch lnsti h1 le (1 PRI). 
D.1;ir11aas1 wt rd nwerdcn, malen ai'.!ndacht besteed a.1n de ontwikkdi11ge11 h111n('n 
hP.t G KN U pg1 adc Pro1cct 

Ht•t College v;111 J\clv1cs kw:1111 in 199, l\\ccmaal bql'ell. Het Collt•ge bestaat 1111 de 
volgc ndc ledc11 

d~ hl'c:r 1r. 1·.1• Oostemlorp 
c!C' ltt'n 1r. L \.1.). \,111 H.ildvn Il 

<l<· heer i1. P. K<lppen d1• 1\11 c 

de heer ir. l l l\. Droog 
d,.. hl't'r dr. H. Arnold 
d,· h1?e1 ir. ] l lnd.st1a 
111cvro11\1 A.M. Pelt'r:; 

(1-/H) 

(EPO/\J) 

(UNA) 

(f" P/) 

(G" \) 1oorz11tt·r 
(C1't\) 

(GK\) ~<.'t:n•tarls 

Dl ht'l' drs 1 1\1.M. van d1•r \'1•11 (1\ \ ::wp) woondl' als gast de vcrgadenngen van 
hl'I Collt-gl· h11 Ik cJ1sclJss1l'S 111 ht·t C.olll•ge vom.Ien plaats als voorbereid in~ op de 
111 dt• Alge:>mt-1ll' \.'t•1gaclt>1 illgl'll van A:111dPclhoutle1~ tt· nemen l)('slu1ten. 



Algemene beschouwingen 

Hoog waler 

TerwiJl de jaarlijks<' l'C\'is1cpe1 iode nog in volle gang was, wrgde een ongekend hoge 
waterstand 111 de Waal tusse..i1 30 i:1011an en 6 februari vont veel ongemak. Voor de 
centrale zelf. die op een terp i~ gebouwd . leverde het hoge waler geen echte 
problemen op. Dal lag anders voor de medewerkers die lil en rond de Betuwe 
wonen. Velen van hen werden in de prtvésfocr gccoufronteer<l met de noodzaak 0111 

prevenllevc maatregelen te treffen. en in een aantal gevallen werden zij geëvacuet>rd. 
Dl' gi-tmffo11 medewerkers zaten her en der verspreid over heel Nederland. 
In sommige gevallen kon men niet a11dC'rs da n c•11ige tijd verstek laten gaan op het 
werk. Daar kwam bij dat de bereikbaarheid van de centrale over de weg minder goed 
was door de wegafzetting-en die nodig waren om de d11ken in de buurt te sparen en 
de evacuatll'Slromen te reguleren. Zowel de achterblijvers als hel speciaal voor dl' 
n:>vis1eperio<le ingehumde pcr-;ont'el van derden ondervonden daarvan de nadelige 
g..-volgcn. Alles bij elk:.iar was dit aanleiding orn de oorspron.keliik strak opge:tt.>lle 
planning van de revisiepr·riodt· te herzien, Onder de drnk van de omstandigheden 
moesten <lr werkzaamheden worden aangepast :tan de pe1 soneelsbezetting ,all het 
rnomenl. De solidariteit waarvan de medewi>rkers in de7e gecompliceerde situatie 
blijk gaven ten opzithli' van t'lkaar en \'an het bedrijf was groot. Niets dan lor ook 
voor de zorgv11ldigheid waarmee .illen die l>esthikbaar waren hun werkzaamhedrn 
op dé> centra!<:> bleven uitvoeren 

Vergunningen 

De op r Jtd.i 1994 aangc-vraagdl' vergunni11gen or grond van de Kemenergiewet en 
<le We't vero11trem1g111g oppervlaktewatt>ren werden op 4 jltli 1995 aan G KN 
verleend. Tegen de K<.>w-vergunning werden drie bernepschrif1cn en een verzot•k tol 
sc:hor--111g mgcd1end. l let vcr:coek Lot i:;chorsing werd op 22 december 1995 door d,, 
voor.dller van de afdeling Bestuursrcduspraak van de Raad van State afgewezen. 
waarmee de weg vnikwam voor hel van kracht worden van de K<.>w-vngunning. 
De bodemproce<l111c waann <l<' R:iad van State de eerder genoemde beroepsz:tken 
moet afhandelen. zal nog geruime liJd tn lwslag nemen. 

GKN Upgrade Project 

Planning 

Tijdens bel verslagjaar wl.'rd er volgt'ns planning hard gewerkt aan de uitvoering van 
het eerste deel van het G l(N Upgrade Project (GUP) fase 1: het opstellen van 
<ll'lailontwcrpC'n voor de aan tl' brengen modificaties. Het resultaat was Ya11 dien 
aard dat va nar november bego1111en kon worden nwt de <:c-lcctie van leveranc1ers. het 
op:,tellen van bestt'.bpcxiftcaties e11 hel aanvragen en beoordelen van offertes voor dl' 
lOmponenten nwt de lang$lc,> lcve1tijd. Daarmee kon tevens deel twee van fase 3 in 
gang gezt>l worden: de voorbcrC'idlng voor. t'n de <laac.Jwerkel ijkf' uitvoering \'30, de 
rnodi [kalles. 111 december 1995 !u.•eg GKN de goedkeuring van de aandeelhouder 
om mc-t deze werkzaamheden te beg11111en. De u1tC'1T1delijkc voltooii11g van het 
proïecl zal in l<:)97 plJ,1t,;vinde11. 

Organisatie 

De rntegraric van omva11gr1jkt> modilkaties w reu lwslaande n11cleaire installatie is 
een complex proces <lat dt' grootst mogeh1ke 1.orgvuldighe1d veretsl en ,:eer hogt• 
etsen aan de 01ganisat1e s telt. Want 111et alleen dient de hu1d1ge 111stallat1e gemod1I1-
ceerd, gt>t€'$l en wt>er in bedrqf gesteld te worden. maar ook moet hij in de periode 
voorafgaand aan de inbouw van nieuwe sv<;ttm1en en componenten veilig kunnen 
w or<lc11 bedrevPn Pil onderhlmdcn. 
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Daarom 1s e1 111 het afgelopen jaar veel aandvd1l besteed aa11 de orgamsatonsche 
inrichting voor de langere tcr111 11n, waarb11 voor de volgende aanpak is gekozen. 
Voor het bednjven 011 onderho11dC'n va11 dt> be-staande mstallalie wordt de bestaande 
orga111saticst111ctt1111 gc>handhaard. Alle act1v1tc1le11 met betrekkrng tot de 
i111plemental1e van de modificaties tot en met het 111 bedriJfstellc'll van de 
gemodificeerde centra le blijven 011dergehracl11 in cle projectorganisaLte v3n het G KN 
L;pgrade l'ro1cct. Dl'ze pro1ectorgamsatte wordt bemand door zowel GKN
medewerkers als 111gehuurde krachten. Naarmate het prorcct vordert. 71tllcn steeds 
nieer GKN-rnede\\erkers worden t11gt-~chakcld en opgenome·n 111 cle 
projec.ior-g.1msatit·. Dit proct's zal 11ileindelijk leiden tor het stapsgewijs opgaan v.111 

de h uidige oq~anisatie in dl-' rroiectorga11isatie, die zich np ha;ir bt-urt i11 19977..al 
hebben 011twikkeld tot de dt>finilic•ve organisatit· die- d~· gemodifkeer<le installatie zal 
ku11ne11 bP<lrijven en 0111.lerhou<len. 
Een eerste stap is in 1995 gezet door t<)<'wij7.i 11g aa11 het GKN Upgradt• Project va11 
een aantal bl:'l.i11gnjke dc,·lproj<'cten mei <le gemodi!iceerde 111sta1latie als 
t11 lgangsp1111t. waarvan hier e11kt>le voorbeelden volgen. Een deelproject betreft de 
afstemming \'an de b<é'drij!sdoc.umeutalie op de toekomstige installatre; <locumt>nle11 
als technische specîflt ~1tics. systcemb,,schnj\'ingen. checklijsten. procedures en het 
ongevalsbehe<.>rs111gspl.m mot.>ten cl:!arnwe 111 ovNeenstemming worden gebracht 
Fl'n ander dePlprorec.t r..011centree1 t Z1d1 op het op7elten van ef!11 ·surveillanc.t?' 
programma. overeenkomstig d(• IAFA-regclgev111g. Om zeker te stellen dat de 
mstallat1c wordt bedrC'ven binnen de voorgeschrcveu limieten en voorw:1ar<le.11. en 
dat elke afwi1ki11g daarva11, of zei(<: enige trl'nd 111 die Jid1ting. tijdig wordt 
gesignaleerd 1s ec11 gc,ed dc,ordacht 'surverllance· programma noodzakelqk. 
Verder 1s de voorbereiding voor aanpassingen in de organisatorisd1e, personele en 
administratieve voorZJenmgen ond!!rµebr.icht in een declprorect va 11 GUP. 
Ook aan de aanpak van een aangep:.ist leerprngratnrna voor zowel Wacht- als overig~' 
medewerkPrs wordt hi11nt•11 t'en dt-elproiect va n GUP invu lling gegeven. Alle 
genoemde declprojcctcn 21111 in T99'i in iang gezel. 

Probabilistische veiLigheidsanaJyse 

Aan KFMA 1s opdrad1t fwgcvcn voor het maken van de probabtlistischt' 
vdligheidsonalyst' (PSA) voor dt• gemodificeerde installatie De analyse zal in 1997 
afgerond worden wa,1rn:i de PS,\ ' leveu<l' z.al worden gehouden. Mei tlezt' ' levende' 
PSA 7~11 het 111ogdij i,. zi jn om elke wrandering in de insta llatie tt- llroordclen op 
mogelijkt' vci ligl1cidsrn11:-<'q1w11ties. 

Jnternalionale activiteiten 

De h1ero11dt'r l,eo;d1rt'ven bu1te11land:;e .icliviteitt>n worden voor een deel \anuit 
GKN en DNC 'luclear Tt'chnology. en gt•deelteltjk dtior bijdragt'n van ck Europe;e 
ll11ie en het PINK-prog1a111111a \'a11 hc t mirrist<'rit• van F1.011umio::1.ht? Zaken 
gd111.111c.1erd. 

EPRI. Advanced Lighl-Water Re;ictor (ALWR) Program <>n het Utility Steering 
Committee (USC) 

De svstee111testcn in het kader van het /\LWR-programma om de werkmg van de 
passieve vetl1µbe idssystemcn van de S1mphûed 801lmg-Water Reactor (SBWR) te 
toc•tsc·11 zijn voltooid. Dl• cxperi111ent<>lc• gegcwns. verkreg,m u it s11 nula t1e
opstelfrngen van de ~BWR. worden gea nalyseerd m ltalici, Japan, de Verenigde 
Stalen en Zwitserlan d. en ~econtrolecrd en vergeleken in <le Vere111gde Staten. 
Dr resultaten zijn wcllwlnvcnd z0dat 111,ig wordt'n verondersteld dat elk 
verl~heidssvsteem onder alle omslancli.gh.-.den zijn taak zal vervullen. 
De integrale- s~•skernl<'SI. waarbii .il le systemrn tijden:,, gcco111pliceerdc storing:;- of 
ongevalss1tual1es op hun onckrlinge werking wordt>n beproefd, wordt in dezelfde 
opstellingl-'n 11ilgt-vllf"l'cl. Deze le:..t was per de<.unhl.'1 199, zo goed ab voltooid en 
ook hier\ ::in ziJn dt.> resultaten uc1 gunstig. 
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Rede11 om Ie H'rwad1ten dat het basisontwerp van de SBWR op korte tenn1jn kan 
wordt'11 aanvaard e11 <lal de fase waarin de r·ekenprogramma's werden gevalideerd, 
kan worden afgt>sloten. 

Genera] fleclric 

l11 de loop van hl't jaar is gebleken dat kleinschalige passief-veilige reactoren wals 
de SBWR in lwt gebit•d van 600-700 MW niet kunnen ccmrnrreren met de grote 
evolutionaire reac1<>ren van 12.00 MW en meer. zoals de Advanccd Boiling-Water 
Reacto1 (ABWR). Bcreke11ingen liebbe11 aangetoond da t een schaalvergroting tot 
1200 MW dezelfde kosten p~r kWh genereert die gelden voor de grote geavancrerdc 
act1ef-vell1ge rt>:wtoren. 
Verklemrng van het rt>acto1gebouw en verpl:iats1ng van alle componenten c•n 
rnimtes die niet per se 111 dil gebot1w aanwezig hoeven te zi1n naar goedkopere 
loca1 ies 111akcn een extra lmstenverlagmg mogelijk. Uil een vijftiental vrrsd11llende 
ontwerpen 1s een o ptie gekozen die zowl'l volledige toegankelijkheid van alle 
componenten waarborgt als een aanz1enü 1ke kostenbe!':p:iring met z11.:h meebrengt: 
dl.' l:mopean Simphfied 13oiling-Water Heactor (ESBWR). 
Naar verwachting zullen ,-an dit laatsle t)pe de productiekosten per kWh ro à 20% 

lager komen te liggen dan die van de n1euwt~ ABWR. waarvan de eerste in japan aan 
hel eind van dit vc1sl:tgjaar luilick 1s gemaakt. Een vergelijking tussen de ESBWR 
en de EPR (df> geav,mc,!,·rck• clruk-waterreaclor van Siem en s & r-ram atome) geert 
ook als uitkon1sl d;it de FSBW R de laagste productiekosten zal hebben. 
Net als bij de SB\VR sper Il ook Je ES BWR-samenw(::rking ZJCh af op internationaal 
niveau en wrvult Gl(N daarin t'en brlanwijke rol. 

Twin ni11g Program Engineering Group (TPEG) 

1 Jet Dlllch Nurlea1 Consortiu m, hel sa111cnwerkingsverband tussen KEMA. ECN en 
Stod,•NuLon. is thans 011ciergebracht i11 een B.V. onder de 11aa_m 'D NC \Judear 
Tl•chnology". 
De same11we1 k111g 111<:I Nt1cle;i1 Elect1 ic ( rngeland) is geconsolideerd i11 de vorn1 van 
gezamenli jk uitgebrathte ofk1Ws voor de veil igheidsverhetering van Oosteuropese 
renctoreu. 
Ook 71jn afspraken gemaakt n1c1 de kerne11ergiece11 trale Borssele om geiamenlijk 
een ·on-site :1s!>istance· pt'ogra111111a te starten m Ooi:;!l•uropa. f ina nciering hiervoor 
wordt gezocht bi1 de Europese Unit• en hel n11nistene van 1,cono,nische Zaken. 

Same nwt•rking mei Siemens 

Gefinancierd door de Du 1tse c•lektnc1te1tsproducente11 heeft Siemens de 011twerpfast> 
gestart ,,111 een <JOO MW passief.vei lig<• kokend-waterreactor. In dit onhverp zijn de 
veiligheidssvste111e11 passief. maar wordt afgciien van natuurli1ke circulatie in liet 
reactorva1·. De Dui1se p roducenten ge\·en de voorkc> tir a,HI het regelen van load 
following door middel van inwendige recircu laticpornpen. Ook Nederland speelt in 
dew 0111werpst11dk een rol. 



Bedrijfsvoering en onderhoud 

Splijtstofwisseling en groot onderhoud 

Tussen 5 ja111wri en 26 februari vonden de activ1tc1te11 op ht•t gebied van splijtstof
w1ssPlen f'n groot 011dPrhoud pla;its. Deze periode was langer dan oorspronkelijk 
voorzien. Daar was 111 eerste 1nstan t1e de eerder genoernde- hoge waterstand i.t1 de 
Waal debet aan.! !et hoge v,alcrpei l vormde op zich geen p1oblrc111 voor de cenlTale: 
<le instal latie was bovend1cn op dat momem vanwege hel groot onderhoud b1Lit(•11 
bedrijf. Dat betekende wel dat men voor de reguliere stroomvoorziening an,ankclijk 
was van externe voe<littg. D.iarmn werd, als voorzorgsmaah·egel voor geval van 
ovcrc<;tromi11g van de Betllwe. een extra noodstroom-aggregaat geplaatst op het 
terrein van GKN 

Ook aJ was er technisch gezirn gec-n reden lol bezorgd beid, vanuit menselijk 
oogpunt zag de sil11.itie er anders 1111. D<• medewerkers die it.1 het bedreigde gebied 
woonden, hadden tij<lel ijk veel aandac.h1 nodig voor hel thuisfront terwijl ingehuurd 
personeel door de aangepaste verkt>erssituatit' niet altijd even gemakkeli jk de 

centrale kou bereiken. De onrust duurde niim t·cn week. De omstandigheden 
maakten htd noodzakelijk om de werkzaamheden aan te passen aan de pcrsoneels
he7etlrng van het mo11w11t, waardoo1 UI?' oorspronkelijke pfon11ing niet kon worden 
gehaald e11 dl' rev1siepL'riode uitliep. 
A11dcrzîjds zorgden extra wt•rkzaamheden i11 verband mei de venanging van een 
aantal le1c.l111gen 111 lwt gesloten koPlwatersysteein voor vertraging. Tot die 
werkzaamhedt•n wNd hel-loten op grond van lwt resultaat van een tijuen!. deze 
onderhoudspcnode u11gcvocrde rouune-111spectie. Circa 80 m leiding van 
verschillende diameter, J1e z.ich in moe1li1k bereikbare po~1ties bevonu. werd 
prevenliC'f w•rvangC'n. 

Regelbladen 

Tij<lens de ouderhoudsperiode ziin liegen regelbladen lil de kern geplaatst. In 1995 
produceerde Genera! Elcctnc nog eens :ws stuks regelbladen. bestemd voor de 
onderhoudsstop van 1996. 

Turbine 

De• lage-dniklurbioe werd geopend voor inspectie l.'n revisie. AJle routinewerkzaam
hed<'n verlil'pen volgcms plan Fr werd een preventief ondt"'rzoek uitgevoerd aan de 
tui binerotor Op basis van een voo1 G K'\l nieuwe mrthodr: wNdcn de ondereinden 
van dr schorpen. waJmwe dt:"ze vaslzilten in de velg "an het loopwiel, de zogeheten 
l-chocp,octen, onderzocht op scheurvornlin~. Het onderzof'k werd ititgrvoerd door 
de Fram;e lurbinerabrikant Abtl!om en lewrdc- geen indicè!tÎE'S op die duidden 
op scheuren. 

Generator 

De veroudè•r<lc nwchanis,he be,e1lig1ngen van de generator-. mac:hinetransformalor
en e1gen-bcdrijflr:rnsformator werden \lervangen <loor moderne elc-ktronische 
apparalllur. 
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Datalogger 

De da1alogge1. dr procescompuler die infm ma tie uil de gehele installatie registreert. 
werd ti1dens de revisit>pt>riode vNvangl'n door een sneller en modemer exemplaar. 
Een omvangrijke oper::it1e, :loals de volgende foiten gett11gen: er moesten ruuu 2000 
aansl11H1ngen worden gecontroleerd op codl'ring en losgemaakt, er werd een 
rangeerkast geplaatst om de digitale en bmairc kanalen te groeperen en er werden 
ctrca 6000 aanshutingen verzorg.cl en getest. Tijdens de bedn1fsvoenng zijn lil de 
loop van 1995 nog ;1a11v11lll'n<lP fu11(·t1011al1tc•il( 11 .1a11 <l(• nieuwe• datalol{!!er toegevoegd. 

Hoofdcondensors 

In de hoofdcon<l(•n~ors wa!:' 111 het eerste clt>el van <le ko,:lv..aterpiJJ)l:'11 erosil." geco11-
stateerd Om hel ,•rosic·proces te '-loppt•11 ,., gt•kozc-n voor e,en r<>paratiernethode 
wa.irbiJ een slijtvaste- maling met <•en laagdiktc: vnn uo micron wordt aangebracht 
op <lt' piipplaal l'Jl over t'<'ll 1-.lem deel van dt- binnem,and van de piip. De gebruikte 
i:.oaling wordt reed~ l.iren w<-'relc.l~ijd mei H'el succe::. toegepast: uaa.t verwachting 
za l dt>7.<" ri>paralir ,1fdoc-1ic.lr zijn voor dr rt•~t ,an tie leve11sd11ur van t.le co11de11sors. 
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Opleiding 

Tri 1995 bego1111e11 vier wt'lktuigl-.u11digen aan een interne brdrijfsopleiding. 
Hel betrof de opleiding voo1 A-werktnigkundige (twee deel nemers), de ople1Jing 
voo1 r,:,acto1werkt111gk11nJige (een det>lnemel) en de opleiding voor Chef van de 
Wacht (een deelnemer). 

I:lfwerktu1gk1111tl1gen legden mel goed gevolg een betln1fsexamen af. Acht kandi
daten verkregen een Bewi1~ van Bevoegdh1?1d als rC'aclorwcrktu1gkunclige, twee 
behaalden het 81?wijs van 81?voegdheid al::: Chef van de Wad1t en een kandidaat 
slaagde voor de bedri1fstesl als A-werktu1gkundige. 

Simulator 

De vervanging van de simulator bereikte m r995 het stadium van de opbouw van de 
complete nieuwe s11nulatorconAgur.1t1e, 111clus1ef een operationeel en getest 
trends)'steern. een alarmsysteem en een in:;tnicteur~systeem . Begin 1996 wordt 
dc:re fase van het verv,rn(.!ingsprojcct a(geslotc-n met de Factory Acceptancc Test 
(FJ\T) voor dt• complete simulator, waarna het systc'cm gereed zal .-:ijn voor 
installatie in de bc()()gdr omgt'vrng. 



Studie en onderzoek 

S pUjts tofonderzoek 

[n het kader van algemeen 11abeslral111gsonderzock werden elf deû1111.Jef ontladen 
elementen visueel geinspecteerd op a lgemene mtegriteit van de constructie. 
aantasting van de beklcdiJ1g, staafkro1111 1111 1g en crud-neerslag. Bij een aantal 
splijtstofelementen werden ook dit Jaar weer gerichte mspect1cs aan de afaonderli jke 
staven uitgevoerd 111 de vorm van we1vclstroom-onderzoek, d1amelerbepaling. 
lengtemeting en garnma•sc:.innmg. Alle mspcctieresultaten waren goed. 
Elk spliitstofelcmcnt is vool7ien van ee11 koker waardoor een goede koeling van dat 
splij1stofele111t>nl wordt zàergesteld Door de blootstelling aan neutronenstraling 
tri.>den verbrossmg en corrosie op, w.iardoor de gebnuksduur van de koker wordt 
beperkt lot gemiddeld 10 1eactorjarcn. Voordat de koker van een bestraald element 
voor het volgemlt> wordt verbniikt. wordt <'Crsl oncle?rzoek vemdll naar de rechtheid 
en de bliivende vt>rlt•nging l'I van. In dit verslagjaar zijn 55 kokers op rech t.heid 
gcmctc11 en werdt>n 11 stuks 11it roula tie genonwn op grond van overschrijding van 
de gehru1ksd11urc11teiia. 

Trans iën tenonder10ek 

1 let on-line meetprogrmni11a waannet' het transiënte gedrag van de reacto1 wordt 
gevolgd. beert goede resu ltaten opgelc:c>vcrd. De lransiëntenrecorder verkeert nog in 
<le tesl.fàse. maai alle variaties 111 de be<l1 qfsparainett>rs worden opgenomen en zip1 
voor verdere an:ily!'.<' besc.h1klx1a1. 

Care monitor 

GKN heen 1t1 eigen beheer een zogeheten coie rnonllor ontwikkeld. Di t 1s een 
com pute1 die voortclurrnd alle belangnjke prnce!-paramNers kan bewaken en herlei
den tot thermohydraulisch<' groothc•den. J lij kan de gemeten waarden vergelijken 
met de ll1 de vergunning en de Tl'ch nische Specificaties vermelde l11nietcn en 
me)dmg maken van afwijkingen. De testfase va.11 de core monitor werd dit jaar 
beëindigd en h11 kan nu als bcd,ijlsinslrurnen t worden mgezel om de bewakmg v:i11 

de kern over te nemen. 

Thermohydraulische metingen 

Dit jaa1 zijn er tiiu<>11s ht'l Jfregelen en opstart<'n van de insla.Liatie mel.J.ngen 
uitgevo<"rd die van groot belang zijn voor een gedetailleerd«." kennis van de thermo
hydraulica van de kokl•nd-waterrc>ac:tor· Deze metingen zijn zowel in Nederland 
(door GKN, IRI l'll KLMA) als in de W rc-nigde Sta ten (door Gener.il Elcctric) 
geëvalu('erd. De res11ltate 11 zijn gepresenteerd aa11 de Amerika3nse overheid in 
verband met de onl\\ ikkrl111g van de S BWR d]claar. 

Buitenbedrijfstelling en ontmanteling 

Met bwreubedrijlstelhn~ l'II ontmanteling van een kernenergiecentralr zijn 
aanzienlijk<' kosten ge111oe1d. r<.>dt>n waarom bi<.>rvoor tîjdeus de product1epcnode 
reeds een financil"'le voorziening wordt opgebc,uwd. Hic't streven van Sep en GKN is 
erop gericht dal Je om vang van de voorzic11ing op liet ,ijdst ip dat de elektriciteils
produkt1e defimtief wordt gPsUJakt (thans \'Oorzien 1n 2004) zoda11Jg is dat hierui t 
,die kosten voor bu1tenbednjfst('lling en ontmanteling kunn en worden gedragen. 
Toen in r99~ werd gekeken naar de ünanc1ëlt> a~pec.ten vau de grotl' modilka11e
projecten in Borssele t' 11 Dodewaard , 1s door Sep, I-P7 en G KN beslotPn om 
gezanwnlijk de oorspronkelijk vaslgestelde uitgangspunten voor bu1ten
bedrijfstelHng en ontmanteling te actualiseren. 
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l liertoe is een werkgroep gefonneerd die· onder supervisie van de directies van Sep. 
EPZ tc>ll CKN een uitgebreide studie heeft ullgevoerd. Hierbq is gekeken naar de 
wet• en regelgevmg in Nederland en Europa, naar ervaringen met reeds uitgevoerde 
buitenbedrijfstelfü1gc11 en ontmantelingen in andere land.en. naar elders uitgevoerd!" 
studies en naar mogelijke strategieën voor de kernencrgiect·ntrales Borssele en 
[)odewaard In samenwerking met het op dit gebied gespecialiseerde Duitse bureau 
NIS lngenieurgeseUsdiart rnbH t>n met KFMA zijn de divers,• strategieën 
onderz:ocl1L op diveise aspeLten zoals kosten. colleclieve stralingsdoses. hergebruik 
van de locaties. veiliglteids- en milieuaspede11 t:'TI de mogelijkheden \'Oor inzet van 
f'igen personeel van FP7 en CKN. Op grond hiervar1 is geconcludeerd dat er geen 
rcdc-n is om de ret:'ds eerde1 voorgenomen strategie. te wetei, ontmanteling na een 
wachttijd van 40 jaar te wq,igen. De dotaties aan het amoveringsfonds wllcn 
worden gebaseerd op de fondso1m•a11g dil' volge11s de studie in 2004 benodigd is. 

Het is d<' bedoeling dat !tel onderzoek ove1 ongevt't'r 5 jaar opnit'uw wordl 
geactualiseerd. 

Transporten 

In 1995 werden 36 nieuwe sph\LSlofelementen aangeleverd. ê'en hoeveelheid die 
overeenkomt met de grnotte van eeu 1a.1rlijksc lierladmg va11 de kern. In drie 
transporten werden 111 totaal }O stuks gcbn11kte spliJlstofelementcn Jfgevoerd naar 
d<> opwerkingsfabnek Tborp in Sellafi.cld. 
Aan radioartid afval wcrd<"n dit verslagpar 70 stuks 1000-liter vaten en 300 stuks 
90-hter vaten naar COVRA afgevoerd. 

Stralingscontrole 

Gedurende 1995 werd door t•i~(•n en mg('huurd personeel een totale stralingsdosis 
ontvangen van 1009 m11lis1rvert. De 111div1duele doses hieven ruun Immen de 
daarvoor clow· <lt> overh"'id gcstt>ldt> grc-nzcn. 
Ook de lozingen van ga~vonnigt? .:n vloeibare ratlioacti~vt• stofTen ble\en 
ruimschoots binnen de daarvoor i11 de vergu11ning ge~aelde iimieLen. 
Tiid1"11S dit verslagjaar werden vt>el tiju C'll aaudacht gestoken in c.le uitwerking van 
de risen 1m•I betrekking Lot straling~conlrole die ven at 7ijn in de rueuwe 
vergt11111ing. 

ARBO-zaken 

Dit jaar wc•rd een G K \J-Zorghaudbc,ck opgezet. waari11 onder andere hrt ARBO
zorgbcleid teu aa11z1e11 vau Vl'11ighe1d, Gezondheid en Welzijn nader is ingevuld. 
Een ARBO toórd1nator w<>rd aangl'steld, en liet overleg met de Ondernem i.ngsraacl 
ten aanzien \Tan J\ R HO-zaken werd gc111tcns1veercl. 

Alle voorlx:rcid1ng<'11 werden getroffen om 111 1996 <'en ARl:1O-nsico-inve.ru.arisauc 
en -evaluatie te kunne11 L11fvo<>rcn. 
Vl•d aandacht gmg ook uit naar het oi1dP,wi•rp terugd1,11g1ng 211:-kteverzunn; het 
beleid k\,am meen ver gevorderd stadrnm van voorbereiding. 
Verder werden weer de gcbmikcll)ke voorhch1111gssess1es gcorga111seerd voor het 
gehele personeel. Thema's waren onder andere 'Veiligheid bij G KN', 

·Kwal iteitszorg' .:-11 'Bedrijf.-.111tenw Milil•uzorg·. 

Milieu 

111 htd kat!C'r v,111 <le Wvo-vt>rp.unning wer<l overgegaan tot de a::inschaf van 
dpparatum waarmee het verbruik van zuurstor tloor afvalwater kan wordt'll 
\'astgesteld Deze apparatuur maa.kl het 111ogt•lijk om te sturen in de verdcn' 
Wl\'t:nng van het huishouddijk af\•alwatrr 



De centrale in 1995 

Beschikbaarheid 

111 1995 was dl· cent r.ill· voo1 1'5,1+7% van de uren beschikbaar. De cumula tieve 
b<>~chikbaarh~•id naar urt•n bedraagt daarmee over de afgelopen tien j;ia.r 87,96%. 
D,• cap<1cî1eitsfactor het beschikbaarheidspen:entage naar vermogen - bedroeg dit 
jaar 82.74%. 
De besch1kbaarhe1cl van de rt·aclor naar LLren was 86.22%. 
Op 7 <leceruber omving G K N l!ll handen van Gene ral Electrîc, vertegenwoordigd 
door!·. Byron Nielscn, de ·capac1ty Award'. de in middels traditionele plaquette die 
uitgereikt wordt wanneer het bedrijf op 1:iarbasis een hoog beschikbaarheid.s
pcrcentage beeft behaald Dit keer werden de goede bcdri1fsres11\taten over het jaa r 
1994 beloond. waarin de C<'ritrak• voor 88.ro% naar uren beschikbaar was, en voor 
86 .68% naar vermogen. 

Belang.rijksle bedrijfsgegevens 

MWth nominaal 
MW~• nominaal 
\fax. rno{l:c lijkc aanlal lwclri ifsuren 

Rcacto1 beschîkbaarhe1ds11ren 
Tt1l'l)o-ge11t:>rator heschi kb,ia1 hc-idsuren 

Maxim.ia] inogelijke opw,:,kking van thermische enngie 
Opgewekte thermische energie 
Gemiddeld1• versplijting van de onllaclen elementen 
Maxi mall' verspli1 l111g van de- 011lladen eleme11te11 
Maximaal lllogelijke opwekki11g va11 elektrische energie 
Opgewekte elektrische eiwrgie 
Eigen verbruik aan elektriscbr enl'rgif.' 
Netto geleverde elektrische energie verrekend met Sl'p 
Be:;chikbaarheid \an de reactor naar uren 
Beschikbaarheid van de reactor naar 11om111aal thermisch 
vennogE'n 
Beschikbaarheid ,·an dE> turbo-gen~~rator naar uren 
Beschikbaarheid ,•an de centrale na:ir uren 
Beschikbaarheid \"an de centrale n:iar vermoge11~1 

I] 1 MWD = 86.4 GJ 

~> BNt>kend ten opzichtl• van het nominaal vermogen 

183,00 MWth 

58,00 MWe 

8760.00 h 

7552,53 h 
7487.27 h 
r603.08 GWth 
1334.78 GWth 

27,27 MW<l/kg
1
) 

27,94 1\.1Wd/kg 1
) 

508.08 GWh 
420,41 GWh 

21,29 GWh 
397,34 GWh 
86,J.2 % 

83,26 % 
85,47 % 
85,47 % 
82.74 % 



Beschikbaarheid ( in %) 

tt•n opzichte va11 lw! maximaJI m()gdijk aantal bedrijfi:uren 
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Jaarrekening 

De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: 

Balans per 3r december 1995 
Winst- en verliesrekening over hel jaar 1995 
Algemene toelichting 
Toelichting op de balans per 31 december 1995 

• Toelichting op de winst- en verliesrekening over hel jaar 1995 

Aan de jaarrekenir1g zijn toegevoegd: 

• Overige gegevens 



N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

Balans per 31 december 1995 

(x NLG 1.000) 

Activa 1995 1994 ----
Vaste activa 

Matenële vMl.t acti1•a 

bedrljfagebouwen en terreinen 832 r.040 

machines e11 installaties l.810 r.472 

bedrijfsmiddelen In uitvoering 4.740 3-463 
7.382 5.975 

Financiele vaste activa 

deelneming 2.400 2.400 

vorderingen 200.676 150.646 

overige effecten 19 19 

203.095 r;3.065 

Vlottende activa 

Voorradm 

splijtstof in centrale 7.298 6.691 

splijtstof bij derden 5.562 4.945 

12.860 n.636 

Vorder111gen 

te verrekenen mei Sep 17-552 5o.496 

belasllngen en prcnues soCJale 
verzekenngeu 9 
overlopende activa 9 23 41 

18.484 5o.538 

Liquidi mii/del~,1 179 t85 

242.000 UL399 



(x Nl.G 1.00 0 ) 

Passiva 1995 1994 

Elg,:11 v,mnogt·11 

gestort cm opi,!(!Vraagd kapité!al 12.8 128 

\loorz1t•n111g,m 

voorziim111g ontladen be$lra,llde 
splijtstof 1rp78 105 91l6 

voorz1emng amov<>ring C-E'ntrale 105.94.1. 98.2.00 

ZZ!.220 204.186 

Kortlopcndr srlmlden 

schuldt•n a~ 11 lt-verancil'I'- 7.u8 4 194 
belastingen en premies suli~lc 
vrrzekcrin~en 9 11 

overlopende passiva 12.513 12.891 

20.6 52 17.085 

2.2!.3!.)9 
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N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

Winst- en verliesrekening over het jaar 1995 

(x NLG 1.000) 

1995 1994 

Netlo-omz;;t 82.566 111.303 

Brdri.J}~lasten 

s pi ij tstofcycluskosll.'1 t 17.J86 33.218 

kosten wtbestccd w('rk en andere 
exteme kosten 44·242 46.931 

per.;oneelskoste11 18.r88 16.280 

afscbri1v111gen op vaste activa 1.078 944 

overige bedtiJfskosten 2.649 17.746 

83.543 u5.u9 

8,d riffirrn1tt1JIII -977 - 3-8l6 

Fi111111.-ir/( bolrn ,m lns1-t11 

rentebaten 15.288 14.836 
ren te lasten - 14.311 - 1[.020 

977 3.816 

Res,,ltaal 



Algemene toelichting 

Aard van de bedrijfsactiviteiten 

De Vennootschap is opgericht op 2 februari t965 en heeft ten doel het stichten en 
exploiteren van de eerste Nederlandse kernenergiecentrale. met het oogmerk de 
Nederland$e elekt-riciteitsproduktiebedrijven in de gelegenheid te stellen praktische 
ervaring en kennis op te doen ten aanz.ien van de opwekking van elektrische energie 
door middel van kernsplijting alsmede alle handelingen die daarmede verband 
houden in de niim<.t<> zin van het woord. 

De vennootschap Is u11 hoofde van haar doelsteUing een openbaar nutsbedrijf en als 
zodanig subjectief \'rljgesteld van ve11nootschapsbelasli11g in Nederlancl 

Alle aandelen m de vennootschap worden smds 26 oktober r989 gehouden door 
N.V. Samenwerkende clektridteits-produktiebedrijven (Sep). Ingevolge een met Sep 
gesloten samenwerkingsoveree.nkomsl levert de vem1ootschap de opgewekte energie 
en het beschikbare vermogen aan Sep en vergoedt Sep de exploitatielasten van de 
vennootschap. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schu.lden 
opgenomen tegen nomina le waarde. 
De in de voorziening o ntladen bestr-Jalde splijtstof opgenomen verplichtingen in 
vreemde valuta worden met ingang van 1995 in verband met het langlopend 
karakter gewaardeerd tegen de gemiddelde eindkoers van de laatste drie jaten. 
Overige activa en pas~üva in vreen\de valuta zijn omgerekend tegen de koersen per 
balansdatum. Optredende koersver<;chlllen worden in het resultaat verwerkt. 

Matcriiflll vast, activa 

Waardering vindt plaaL-. op basis van stichtings• of aa11schaifingskosten, verminderd 
met lineaire afschrijvingen op ba~is van de \'erwach1e economische gebruiksduur 
van de activa met een maximum van 10 jaar Op gro11d inclusief bouwrijp maken 
wordt niet afgeschreven. 

Fi1ia11ciili: 1,a;te activa 

De deelneming. groot 30% lll het kapitaal van de Centrale Organisatie voor Radio
actief Afval (COVRA) N.V., is gewaardeerd tegen de verknjgingsprijs. 



Voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd op basis van een vaste min imnmprijs voor het 
ura.11rnm vermeerderd rnet bijkomende produ.ktiekosten onder hantering vau de 
FIFO-regel. 

Voorzien in gen 

De onder dil hoofd opgenomen voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen 
en risico's, die samenhangen met de activiteiten van de kerncentrale en zijn 
gebaseerd op de inzichten zoals die zich op balansdatum voordoen. 

De voor~icning ontladen bestraalde splijtstof betreft hel transport. de opslag en 
opwerking van bestraalde spliîtslof en transport. opslag en eindberging van afval 
voor de op balansdatum ontladen hoeveelheid splijtstof, verminderd met de terzake 
reeds betaalde bedragen. 
De kosten worden bepaald op grond van daartoe strekkende overeenkomsten en van 
ramingen waarbij de loekomstige verplichtingen contant worden gemaakt 

De voon..iening amovering centrale is geLroITen voor de na beëindiging van de 
produktie van elektrische energie Le maken kosten van buite11bedrijfsteUing en 
verwijderen van de centrale. 
De kosten worden bepaold op grond van ramingen waarbij de toekomstige kosten 
contant worden gem:iakt. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Kosten en opbrengsten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
overeengekomen betalingskoers of tegen de koers op de dag dat de overeenkomst 
wordt afgesloten. Optredende koersverschillen worden ten gunste, respectievelijk 
len laste van het resultaat verantwoord. 

Tol de omzet worçlt gerekend het bedrag van de aan Sep in reJ...-ening gebrachte 
explol tatiekosten. 

Zowel pré- als post-reactorkosten worden als splijtstofcycluskosten aangemerkt met 
inbegrip van 1oevoeg!ng of onttrekking aan de voorziening ontladen bestraalde 
splijtstof terzake van în eerdere jaren reeds ontladen splijtstof. 

De afschrijvingen op materiële vaste act.tva worden berekend over de 
aanschaffingswaa.rde uitgaande van de economische gebruiksduw- in ja.ren met een 
maximum van ro iaar. 

In de rentelasten is gecalculeerde rente ten gunste van de voorzieningen begrepen. 



Toelichting op de balans per 31 december 1995 

(x NLC 1.000) 

Materiële vaste activa 

1 Tet verloop van Je boekwaarde van deze activa is als volgt: 

boekwaarde per 
r januari 
investeringen 
afschrijv1 11gc11 

boekwaarde pl'T 

31 decc>mbcr 

bedrijfs
gebouwen 

ett te rreinen 

1995 

1.040 
+ 

- 208 

832 

machines 
en 

ins la llatics 

1995 

1.472 
l.7.08 

870 

1.810 

totaal 

1995 

2.512 
1.208 

1.078 

2,642 

totaal 

1994 

3-456 

944 

2..5.12 

De geaccumuleerde aa11sd1affingswaarden en afschrijvingen van de bovenvermelde 
materiële vaste acth·a per 31 december zijn als volgt: 

bedrijfs- machines totaal totaal 
gebouwen e n 

en terre ine n installaties 

1995 1995 1995 1994 

aanschafwaarJe 39.863 83.668 123.531 122.323 
afüoekingen m 

1968 - 19.1.53 -19.428 68.681 68.681 
afschrijvwgen -19.778 32.430 52.208 51.130 

boekwaarde per 
31 december 832 1.810 2..642 2.512 

Het terrc111 waarop de centrale te Dodewaard ts gevcsngd is eigendom van de 
vennootschap. De aanschafnngswaarde van de grond bedraagt NLG o.6 mln. 
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(x NLG 1.000) 

Met betrekking 101 de bedn1Csmiddelen in 111rvoering 1s hel verloop als volgt: 

1995 1994 

boekwaarde per 
1 jauuari 3-463 
activenngcn + 2.485 .. 3-463 
in gebruik genomen - 1.2.08 

boekwaarde pl'r 
JJ dect'rn het 4.74o 3-463 

De aangegane verplichtingen lèrzake materiële activa 111 ui1voering bedragen p<·r 
31 december NI.G 2.4 mln (1994: NI.G 2.5 mln). 

Financiële vaste activa 

Deelneming 
De vennootschap neemt voor 30% deel 111 de Centrale Organisatie voor Radio-actief
afval (COVRA) N.V. tot een bedrag va n NLG 2,4 mln. De gegevens betreffende de 
deelneming zijn bij lwt l lan<lelsregister te Arnhem ter inzage gelegd. 

Vorderingen 
Beschikba re 111iddell'n van ck• vennootschap 21111 belegd in een lening aan de N.V. 
Sep. groot NLG 200 mln (1994: NLG 150 mln) met een vaste rente van 7%. 

Tevens zi jn de aa11 personeelsleden verslrekte gf"ldleningen voor de aankuop van 
eigen woningen opgenomen. 

1995 1994 

saldo per 1 januan 
verstrekt 
;;0ossi1 ,gen 

saldo p('r 11 december 

Overige effecten 

+ 

150.646 
50 .105 

7, 

200.676 

150.667 
.,. 75 

96 

r50 646 

De vennootschap heen voor een bed rag van 19.000 gulden belangen in N!RA 
Limited pk en Twinning Program Engineering Group-FEfG. 



(x NI G 1.000) 

Voorraden 

Splijtstof in .,,ntralt 
De voorraad lwstaa l uit de in de ,entrall' opgeslagen onbeslraalde splijtstof
elementen. De waarde 11an de resterende hol'veelheid energie van de zich in de kern 
bevindende spliitstofelemenlen is !>uiten besd1ouwing gelaten. 

SplijtstofbU d,:rclrn 

Voor de fabncage van ~pli jtstofelementen is 111 1995 NLG 6 .5 mln geïnvesteerd in 
voorraden. 

Van de voorraad is een bedrag van NLG 5,3 mln als onderdeel van de splijts tofcyclus
kosten ten laste van het resultaat gebracht (1994: NI.G 5.4 m ln). 

Vordcringe11 

Te verrekenen mel Scp 

saldo per I janua ri 
in reken ing gebracht aan Sep 
verrekend met Sep 
toegevoegd ;:i.an de lening aan Sep 

saldo per 3' december 

+ 

-

1995 1994 

5o.496 16668 

82..566 + 111.303 
65.5ro - 77.475 

50.000 

17·552 50.496 

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Gestort en opgeVTaagd kapitaal 
Het maatschappelijk en geplaatst kapitaal is volgestort en b~", taa l rnl 1710 aan<leleJJ 
van 75 gulde11 nominaal. 

Voorûening ontladen bestraalde s plijtstof 

1995 

saldo per l Januari 105.986 
toevoeging ten laste van de 
winst- en ve1liesreken ir1 g .. 18.931 1 

on ttrekkingen 9.639 

saldo per 31 del\::mber n 5.278 

D~• lor"voeging vindt plaats ten laste van de splij!stofcyclttsko~ten en voor 

gecalculeerdt'.' rente en ko<"rsversdlillen lt'n laste van de fina nciële rest1ltaten. 

1994 

81.834 

30-615 
6.493 

ro5.986 

De onttrekkingen betreffen contractuele bet.ilingen Lnzake transport. opslag en 
opwerking van bestraalde splijlstor eu opslag va11 dfval. De begrote betalingen voor 
1996 belopen circa NLG 1<; mln. waarbij de verplichtingen in vreemde valuta zi jn 
gewaardeerd tegen de koers op balansdatum 



(x NLC 1.000) 

Voor.dening voor amovering centrale 

1995 1994 

saldo per J 1anuan 98.200 75.408 
toevoeging ten laste va11 de 
winst- en verliesrekening 7-74 2 22.792 

saldo per 31 december 105.942 98 .. wo 

De voorzieni ng is geb.iseerd op het in 1994 door het Duitse bureau NJS 
1 ngenieurgesellschaft mbH uitgevoerde o ndt'rzoek naar de te verwachten 
amoveringskosten uitgaande van amoveri.ng van de centrnle 40 jaar na beëindiging 
van dl." exploitatie. 
Voor de opbouw ,·an de voorzienmg wordt 1titgegaan ,,an een annuïtaire: verdeling 
over een periode van 34 jaar op b,1sis van prijspeil ultimo boekjaar. Toevoeging vindl 
plaats ten laste van de overige bedrijfakos1en en voor de gecalculeerde rente te11 laste 
v-J.n dt- financiële resultaten. 
In 1994 is de voorziening door ee11 dotatie va11 NI G 17,5 mln en bijschrijving van 
reute in overeenstemming gebracht melde 111 het onderzoek van NIS 
l11ge11ieurgesellschall mbH bepaaldt- kosten. 

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva 
Hel betreft onder anue1'e nog te betalen kosten voor verwerking, transport en opslag 
van laag raclio-actier afval. 

Niel uit de balans blijkende verplichtingen 
De conLracluele verplichtingen voo!"lover daarvoor niet reeds voorz1eningeri zijn 
getroffen - hebben betrekking op het transport, opslag en opwerken van bestraalde 
splijtstof. De totale contante waarde beloopt circa NLG 12 mln (1994: NLG 17 mln). 
Verphchtmge □ rn vreemde vah1t<1 z ijn omgerekend tegen de koers op balansdatum 
en zij11 gebaseerd op het hrndige prijsniveau. 



Bedrijfslasten 

Toelichting op de winst- en verliesrekening 
over het jaar 1995 

(x NLG 1.000) 

S pU jtstofcycluskostc.n 

De splijlstofi::yduskost('n bestaan uit: 

Pré-reac:-torkosten 

Post-reactorkosten 

1995 

De pré-raclorkostcn omvatten de afboeking van de aanschaffingswaarde van de 
geplaatste spli1tstofelernenten alsmede de kosten van de kwa liteitscontTOle. 

'994 

Dr post-rnactorkosten omvatten de kosten verbonden aan transport. opslag en 
opwerking van ontladen llcstraalde splijtstof en vau transport. opslag en eindberging 
van afval. 

Kosten uitbestec."CI werk en andere externe kosleu 
De kosten kunnen als volgt wordrn gesp<"cifict'erd: 

éxploitatiekosten 
kosten van onderzoek van veiligheid 
en veil1ghe1dsmaatregelen 
kosten va11 ovi."ng ouderzoPk 
algemene kosl<'n 

1995 

21.365 

11.753 
752 

10.372 

44-242 

1994 

19.188 

17 593 
728 

9.422 

46.931 

De cxplo1tatiekoste11 hebben betrekkmg op het be<lnjf en het onderhoud van en 
aanpassingen aan de centrale, de 1aarli1kse stoppenode en :;plijtstofwisseling 
alsmede bedrijfs beproevingen van en onderzoek aan de centrale. 
De kosten van onderzoek mel betrekking tot veiligheid en ve1lighe1dsmaatregelen 
hebben 111 1.994 en 1995 1n hoofdzaak betJ-ckking op bel m het kader van de 
noodzakelijke vergu1111ingverlenmg llit~cvoerde onderzoek va 11 veiligheid en 
veil lghcidsrnaatregelen. 
De kosten van ov<.>rig onderzoek worde11 gemaakt voor onderzoek met de centrale. 
zonder betrekking te lu~l>ben op het be<lrijfen de veiligheid van de centrale. 

De algemene kosten hebben belrC'kking op de kosten van bewakingsdiensten, 
verzekeringen, belastingen, kosten van kantoren en kantoorau.tomalisering. kosten 
van voorlicl 1li11g t·n dienstverlening door Sep e11 derden. 



(x NLG 1.0 00) 

Pe rsoneelskosten 

De personeelskosten kiinnen als volgt 
worden gcspecifkeerd: 
salarissen 
sociale lasten 
pensioen lasten 
overige personeelskostE'll 

t995 
- - -

15.586 
1.006 

978 
618 

18.t88 

In de salarissen is mede opgenomen een bijdrage aan de voorziening 
personeelslasten, welke mede namens GKN bij N.V. Sep gevormd is. 

Het gemiddelde aantal werknemers in het boekjaar be.droeg r57 (1994: 158). 

Overige bedrijfskosten 
Tot de overige bedrijfskosten zijn gerekend: 

1994 

rG.280 

de toevoeging aan de voorziening voor amovering cenlr.:ile NLG 0,9 mln 
(1994: NLG 17.5 mln); 

• de kosten van onderzoek voor behoud en vermeerdering van nucleaire kennis in 
het algemeen NLG 1,8 inln (1994: NLG o.z mln). 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten 
De re11tebaten hebben betrekking op de onder financiële vaste activa opgenomen vor
deringen en de vordering op Sep, alsmede het saldo van de valutakoersverschillen. 

Rentelas ten 
Hierin zijn begrepen de toevoegingen van ren te aan de voorzieningen ten bedrage 
van NLG 14,3 mln (1994: NLG u,o mln). 



Overige gegevens 

Winslbes lemming 

Dt~ wi11<slbc>:;1t•mming is geregeld i11 artikel 2, en 24 van dC' statuten 
De teksl daarvan luidt: 

Artikel 23 
r. Ten laste van de w111s1 zoals <lle blijkt uit <le door <lc- alg1•menc vergadering 

va$lgcstelde w111s1- en verliesrekening worden gebradll: 
a. tocvoegu1gc11 nnn n.-scrvcs voorzover deze <looi de wet 11111 vereist: 
b. H'St>rveringen clie door de d1reC1Je 011de1 goedkeunng wrn de algemene 

vNgadcring worden nodig geoordeeld . 
.2.. Een tekort mag slechts ten laste v:in de door de- wet vo01gesduevt>11 

reserves worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat. 
3. Hel na tncp;Jss1r1g van h C't vorenst:wnde resterende bedrag van de wrnsl staal ter 

bescl11kking van dl" algemene vergadenng, uitkeringen kunnen slechts worden 
gedaan met inachh1eming v;m het bepaalde in a1 t1kel 24. 

Arti kel 24 

J. De vennootschap kan slechti- ui tkeringen <loe11 voorzover haar eigen wrmogen 
groter 1s dan hel bedrag van het g<'stortc kapitaal vemieerderd met de reserves 
die krachtens de wel moelen worden aangehouden. 

z. De V('llllootschap ka n 111::;sentiids ui1J,e1i11gen dC1en mils mei inachtneming van 
lid in lid I ht'paald~• 

Accountantsverklaring 

Opdracht 

Wij l1cbhe11 de jaarl'eJ..e11111g 1995 viln N.V. GK'l te A111hc111 gec.:cmlrolcerd. 
Dt· jaarrl'k<'ning is opgl•stdd onde r vnantwoordt>lijJ..heid \'a 11 de leidi11g v:rn de 
vennootschap l lt>t is onze \'eranlwocrdl•liikheid et·n ;1ccounlantsverklaring inzake de 
jaan-eken1ng Ie verstrekkC'n. 

Werlaaamheden 
Onze controle 1s \'t>mdll <Jvcrf'{'11k<l1t1st1g algt>meen ,wnvaarde 1ichtlij11e11 met 
betrekking tot control1?-opdrachte11. \ olgens deze ric.hll1111en dient ouze controle 
zoda 11 ig te worden gepland en uitgevoerd. dal een reclehikt• mate van zekerheid 
wordl wrkrq~1·11 Jat Jp ia;1rreke111ng geen on1uisthedcn van materieel belang bevat. 
Een contrnle omval onder 11 u•t· 1 l't-11 011dPrzoek door middel van declwaarncm111gc11 
,an infornrntie ter onderbouwing va11 Je lwdragPn e 11 de toel1cht1ngcn m de 
jaarn·ku1111g. Tevens omvat een controle een beoordeling van dt: grondslagen voor 
11nam.:iële wrslaggt>,·mg Ji._. b11 lid ormakl·n van dl:'. 1a,1rrekenmg 21j11 toegepasl l'1 1 
vnn ht..'langrijk~• <;chattingl'n die de leidmg van df' vennootschap daarbij heeft 
gemadkl. a lsi1wde een t•v:ihwtil:' van liet algehelt· beeld van de jaarrekening. Wi1 zijn 
v,m mening dal onze· rnnt1ok ,·01 deugdelijke grondida~ vormt voor ons oordeel. 

Oordeel 
Wij zijn Ya11 001c.led <l:it c.ll' jaarrekening een getrnt1w ht>eld ~t·eft van dl grootte en 
de s,1inenstE·lli11g van het vennogen op 11 drc:e111ber 199; t'll ,an het resultaat m·er 
1995 111 overecnslt.'mmi 11g mPt algPmt•en a,111va,1rde grondsl.igen voor financiële 
ver<:laggcv111g t'n voldol't aa11 dt• W€'1l€'liikt> bl"paling€'11 inzake> clt> jaarrekening zoals 
orgenomen in Titt>I 9 BW2. 

/\rnhcm, 2.0 maart 1996 

Coopers & Lybrand 
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Gebruikte afkortingen 

J\BWR 

ALWR 

ARBO 

COVRA 
DNC 
EC~ 

EPON 
EPR 

EPRJ 

EPZ 
ESBWR 

EZl--1 

fAl 
Ge 
GKN 
GUP 
IRI 
Kev, 

NUCON 
PINK 

PSA 

SBWR 

Sep 
TP EG 

uNA 

URD 
usc 
Wvo 

/\dvam:ec..l Boiling-Waler Reactor 
Acham:ccl Light-Watt>r Reactors 
A rheidsoms la nd1ghl'de11 
Centrale organisatie voor Radio-actief Afv<1l nv 
Dutch N uclear Consortium 
F11erg1eonderzoek Ct;>nlrurn Nederland 
nv Fleklricitcits-Produktiema.ltschappij Oosl:· en Noord-Nederland 
Fut0pea11 Pressuns.·d-Water Reacto1 
Elt'cti-il Power Rc>search I nslitute 
nv ElektnLitells-Prod11kltemaatschapp11 Zuid-Nederland 
Ellropean S11rtplil1ed Boiling-W:iter Reactor 
nv Elektric1te1tsbednjf Zu1d-Holland 
FaLlory /\cc.eptance 1 est 
Ge1wral Electric 
nv Gemeenschappeli jke Kenienergiecentralc Nederland 
Gl<N Upgrade Pro1ect 
!11tc•rfaculta i1 Reactor lnst1l11ul 
Kernenerg1ewet 
NUCOI\ Nm:lear Tcchnology bv 
Pror;ramma lnstandhoudin~ Nucleaire Kornpetentie 
Probalnlist1c. Safel}' Analysis 
S1mplificd Boiling-Waler Reactor 
m Sa me11w(:'rke11tle dektricitci ts-prod u ktiebed rijven 
Twi11ning Progran1 Engineering Group 
m· Fnergk'produklii:'bedrijf UNI\ (Utrecht. Noord-Holland en 
r'\mste1da111) 

Utili ty Req11irements Documcnl 
Utilit} Steerin~ Comrn1tte<' 
Wel wnmtre111igi11g oppervlak1ewate1eu 
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