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Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1
1

en College van Advies
Gedurende het verslag1aar i-.....,am de Algemene\ ergadering van Aandeelhouders
dnc maal b11een. Goctlkeunng weid verleend aan de financiele Jaarstukken 1998 en
de begroting voor het jaar 2000. Ook ts t•r door de directie gerapporteerd over de
gang van zal-.en met betrekking tot het afbouwproces bij G KI\
In 1999 b er geen ;1anle1di11g grw(•est om het College van Advies in vergadering
b11ee11 te brengen.
1kt Collegt' van Aclva's GKN lwstaat uil dl' volgende leden:

de heer 1r. F.E. Oosten<lorp
de heer 11. 1..\1.J. van H alde1e11
de heer i r. P. Koppe11 ck \Jew
de heer 1r l I.A. Droog
de heer 1r. J Hoel-.stra

EZH

(GK\l) voorzitter

jhr. m r. R Fc1th (gas tl1d)

Sep

mevrouw D la11sscn-Romcvt1

(GK\J) secretam

EPON
U"\JA

EPZ

Algemene beschouwingen

Inleiding
Op ~ oktobt'r 1996 wcrJ hel voornemen bekend gemaakt om in plaats van per
1 januari 2004 zoals oor-;pronkelijk was gepl;md, de elekmc1tcitsproductie van de
kPrnPnerg1ccentrale Dodewaard vervroegd te s ta ken. Op 26 maa11 199ï werd de
installatie> afgeschakeld van het la11delijk eleku1citP1tsnct en op 1 Jtili va11 datzelfde
iaa1 vc-1 klaarde d(' d irc-ctJe GKN de cl('ktriule1tsproductie otlicieel voor beëindw,d.
Daar111ec- werd hel albot1wtra1ect vau de cemrale Dodewaard ingezet.
GKN is voornlc'rnens dt' keme11eq~1ecentrale gefaseerd buiten be<l1ijr te stellen te
conserwrc>n en na Peil wachtlqd van 401aar definitief te ontm::mtelcn. De plarnüng
is ('rop gern.:ht Je centrale 111 2003 111 een toesta nd van zogehettm 'Veilige Insluiting'
te hebben gc·hracht.
In 1999 stonden de volgende onderwnpe n centraal:
de b('dri1fsact1vitellen L11 sarnrnha ng met het uit bedriif n.-rnen ,,;tn <ll:' mstJl!Jtie
de uitstroom van perso11<·PI
dl:' vergunrnngwrlening in het kader van de afvoer ,•an b~straalde splijtstof
de ver&'lrn nmgaanvraag voor buiteubedrijfstelling e11 \v<lthttiid van de centrale
de overdracht \'an de ondcrnc:mrng .i~n COVRA

Transporten bestraalde s plijtstof
Voordat GKN kan beginnen met welke 0111man leli11gsactiv1teil dan ook moel eerst
alle O(>g aanwezige bcstraalde spliit:;tofva11 hel lerrein van de centrale Dodewaard
zijn afgevoerd. Als gev<>lg cchte1 v;m een niet aOalende maa1Schapprl1Jke wc:er~tand
ondc-n indl het transport van bestraal<le splijtstof naar dt:' o pwerkmgsfabnek THORP
van BNFL in Sel!Jfidd. F11geland, f;inds 1997 voortdurend vertragmg. 111 deze
C<H1text w rgde medio 1998 het brsl111I van de toenmalige Mirn:;ter van VROM om
de splijtsloflr;rnsporte11 tot nader ordt>l or te schorten voor een nieuw dieptepunt.

Da,11 leek vf'f:inden11g in te komen 111 december van tlatzeHde 1aar. toen de nieuw
Jangetreden Minister van VROM de Twee<lt' Kamct berichtte dat er geen Janleiding
was om hel trnn.:;pnrt van lwstraalde '-plt jt:-:tof nog langer te verbieden.
Hi1 vo<•gde daara;rn toe <lal een ver1oek om een desbetreflende vergu 11ning naar
Vé.'rv-achl111g bînrnw t.le nom1ale tennijn van vier tot zes weken zo11 kunnen worden
gehonort'ercl
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Omdat de spli1t&tor,011 t,rn1e1 een \t' I plichle perlodiekl• herkwalificatie tmderging,
ko11 trnmporteur Il"ffl. (11,;11t1l•ns G KN) ni<>t E>t>rder dan hc:gin frbruari 1999 eeu
a:rnvra"1g voo1 de l>e11od1g<lr- tra11sport\'t>rgun11ing i11die11e11. 111 de \\Ctcnschap dat l'r
111 hel Vt'IÎede11 al 9.! ~plijlsloflran~porkn ,an Dodewaard naar Sellaftclcl zondt;>r
pinhlelll<'ll waren uitgevDt>rd gi 11g CKN ervan rrit. dat er geen principiële redt•nt·n
.i.1nw{·z1g w,Jrl'll om dC' brhandel111g van de 111euwt' aafl\n-wg Ie vertragen en dat de
verg1m11ing zûu wordt>n Vl•rh't•nd ovNet"nkom~tig de aan d p Twte<le K,m1er
lOt'gt>zeg<le klï11Îill v;1n vi,•r lot Z(•~ w,·ken
\\:1~ d:1arnm d1, wrbazmg I0\.'l'I d,• lvli111ster van VROM hij hrief van
ft'brnan 1999 liet weten dat '('('Il aanvraag om vergu1111i11g 111('1 uitcn,te
zorgHtld1gheid zal wordc-11 bekeken ('ll bL'oor<lcelJ e11 <lát 111 verband daarm<..'e er
111l't zonJe1 mf',•1 0 11 k:rn wo1dt>n g(•rekeud dat de aanvraa.g binnen d1;•
geb1 u1kcl 1jke tcrmqn kan worden ;ifgL•li;111deld.'
ü 1tN:1a rd stuat G KN volledig achter het betrachten van <lP grootst mogelijke
zorfi.VUldighP1J i rr dit verband Vam ut bedn1fsbclang gczwn is het rnettemm
belangrijl, te benadrnkke1 1 dat de• WC'ltcliike term1p1en. zoals die zijn vastgesteld voor
d1• an1andding \'Jn ePn d1?rgehjkC' a311vr3aµ al r1111nsc-hoèlts 111 liet hanteren van
'u1terstl' 1orµvuldigl1C'1d' voorzien.

Grool
i.2

Wat volgde WJS 1:'t::ll 11111.'rst 111oe11.a:im verlopende vergu11 11111gsproced ll!'e, die GKN
uikinclelijk noopte tot lwt i11<l1t'nt'rI van bezwaarschriften bi1 het Mi nisterie van
VROM op grond van hN uitblijven \·an ti1d1gc· bl'sliss111gc11 enerzi1ds. en tol het
111dil•nc-11 van ,•en verzoek om el'11 voorlopige voor/Îc,n111g bi/ de Raad van State
a11cl\.'rLi1cls. D(.-'7.,' act1çs h,1dden tot resultaat dat het M ,nistrne van VROM eind 1uh
1999 lcJrh een transportve1~111111mg H rk'endc•.
Maa, nog was ltt•t pkit 11it't lw~lt>tht. !11 teuenstt>lling tot hetgeen tot dan toe
gt·brLJikelijk was wc·1<l dt· vc·11l-t•11Je verg11nn111g niet onmiddl·llijk van kracht. maar
\H'rd er i>i>n termij11 ,an Zl><. wrkét1 in opgt·norne11 oni bezwaar aan te tekenen bij
lid Mm1sl<'ne van VROM. Ko1t rno1 ht't vt'rstrijken ,-.111 deni termijn diende
Green pc-ace zowel et•n b<'zwaarschril"l In bij de Minigter van VROM als een ver10ek
lol schors111g bi1 Je Raad van 5t.itt'. fn nlt't :;ucn•s, want E·i 11d november wer~ d,•
Raa<l va11 State• sclwrslllg van d~ vPrgunning toe op gro11d van respectievPlijk het
on 1b1ekf'11 \.i11 \'Clldovnclc· l1anJt,'k<:>ning~n op de \·ergu11111ng. het ontbr«:'ken van een
bc-schnJ\tllg van de L1anspCHlro11 l.l' 1•11 het <Jntbrekc•n \'an Pen motivering lfl het kadt>1
van ht:t n•ch1vaard1g1agsbe1ó11sel.
De sdiorsingspt•node wNd ovt·t de 1aarwi:;sd111g heengrtild en d~· laatste
0111w1kkelrnge11 doen vermuC'dt•n dat liNvattmg \'Jll dt' spl 1jtstoftran"portP11 p;ii- na
rnedw 2,000 weer 111ogt'lijk won.Il

lJat het voor de afbou\\ van hrt beJnjf e~,;enucel is om Je nog aanwezig<> lwstraal<l1;•
splijtstof zo snel mo~el1jk van het centralc>terrem al te \'oeren. wordt overigens
onderkend 111 de wi1z1g111gsvergu11ning van 19 1ult 1998. Da:irm staal dal GKN al hei
111ogcli1ke moel doe11 m n du.• actw i tP 1t voo 1· 31 december 2000 afgerond te hebben.
De voortdurende vert:Tagingcn In de ,·c1]('1111 ,g v.:1 11 de t-ra11:spo11vergunni.11g 21111 des
te opmc•.rkeli1ker. w:inm:er men bedenkt dat ju ist dit' afvor~r van bestraalde spli1tstof
,1bsol11te voorwaarde 1s om het - door de regering gcaccorde1trde - bPslui t tot sltnting
en afüo11w van de kerncnerg1eccntrale te kunnen uitvoeren.
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Uitstroom van deskundig personeel
Ten aa llzicn van de afbouwplannen van G KN speell nog een heel auder probleem:
de gestage uitstroom van deskundig gekwalificeerd personeel. die si nds de
aankondiging van de· sluilLug van het bedrijf {oktober 1996) op gang is gekomen.
Mét deze specialü,tc11 verdwijnen ook kennis en ervaring. l<ennis en ervaring die
niet alleen hard nodig zijn voor een veilige- en efficiënte l>edrijfsvoering zolang er
nog splijtstof 111 de centrale aanwezig is, maar ook voor de periode waarin de Veilige
lnslu1l111g wordt voorbereid. Hoe langer liet d11U11 voorda t tnet de buitenbedriifstelling en conservenng van de 111s1allane kan worden begonnen. des te gen11ger
wordt hel arsenaal aa11 dcskuudighcid waaruit G KN kan putten. Overbodig te
zeggen dat deze 0111wikkel111g een verantwoorde en veilige afbouw van centrale
negatief kan bl"11wlocden.

Aanvraag vergunning Buitenbedrijfstelling e n Wachttijd
(Veilige Insluiting)
Zoals gepbnd diende G KN op 2.0 mei 1999 bij het bevoegd gezag een aanvraag in
om vergunning voor Buitenbedrijlstellmg en Wachttijd. ook wel a.é!ngeduid met de
term 'Veilige Insluiting'. Volgens de geldeode wettelijke termijnen hadden de
bekendmaking van de aanvr::iag zelf en de hoorzitting naar aanleidin g van het
ingediende Milieu-effect R::ipport (MER) lil augustus c.q. september r999 moeten
plaatsvinden. Maai niets van dil alles gebemde. zelfs niet na herhaald - schriftelijk•
aandringen van GKN op afüandeling van de vergunningsprocedure overeenkomstig
het wettelijk bepaalde. Uiteindelijk z;ig GKN zich gedwongen hel bevoegd gezag te
wijzen op het feit dat de datum waarop wetteli jk gezien een beslissing over de
verg1mnlngaanvraag moest worden genome11, met rasse schreden naderde zonder
dat een reactie van die kant was ontvangen. GKN voegde daaraan toe dal bii
aanhoudend in gebreke blijven van bevoegd gezag hel bedrijf alleen maar zou
kunnen concluderen dat hier ,;prake wai; \'an een fictieve weigering. De bewuste
datum vPrstreek evenwel zonder dat N iets gehemde. GKN startte daarop de
voo1 bereidingen voor ee11 verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State
dat begrn 2000 zou worden 1ngecliend.

Overdracht ,an de ondernem ing aan COVRA
l ll'l op tennij11 \t>rdwijrwn v;111 Sep helft tot gt·mlg Jat op a1 d,·r,• wijze m dl
lt1nti11PHt>il c·r nnder$te1111111g \311 lwstunr.;- t'l1 heheersftmLltt><; moet worJ,m
Vt>orzit>ll 0111 dt' pl.'riodt> tot Jan de n•al1sa11,· v.:ln dl.' v,,1ltge l11sh11ting te
m1~rbrugge11 On<lt>rsteu11111f! •~ no0Jz.1kdi1k. 011 dat door liet Vl.'rtrek van
111<:d1•werk1•r~. C. K\i "lt·eds 1111nder 111 staat zal 1.11n om de opengevallen plt'kken op
IMs1,-, a11 eigt•r mankracht Jdequaat in Ic vullrn Dl oors:pronkelqke planrwn voor
tl\' ht'drijfsh1•('111diging g111g<•n 1u1 van l'L·n 111ax1111ah- ondcrstcu11111g op het gebied
v;1n ond1•r arn.l,·re per<;01h'1'lsz;1ken, fin:inuele adr1111rn:t1atie en 11111dische zaken
door aandedhm1dc·r S<"p dan wd door t'c'n nog op tt.' richten Grootschahf?
Prod11ct1ebl.'dr ijf (C, l'B) M.1.11 tot een CPB kwam h1•t niet vn Scp 1s mrmddds zelf
111 l'('l1 procp:; \lilll an,011,, lr't1'd11geko1t1L'll
l let probleem kan wordrn opgelost dom GKN owr te dragen aan COVRA
111 tk• ,·er\\.l'tkmgsketen v:rn 1ad1oact1ef atval en bc_,straalde sph1tstof rs CO\ RA Jls
hl'l ware een \'l'tk11gstuk van GKN. D.1a111aast zijn beidt• orgarmatics betrokken bii
c11 \J1•1an1woordl'l11k voor omvJ11gnjkl.' n11clcaire prn1ectcn: COVRA bii de bouw \'an
lwt HABOG en GKl\ b11 dl b111tenbedri1lstl'lling l'lt t0IISl'f\f'ring van de
kl'nH:Ilergwn·ntrale Dockwaard.

Bt'ttk bedn1v<·11 kturnen ov1.•1 1•11 Wi.'l'r gl'br11ikm.1kt•11 van d k,t.trs 1•xpertis1• op tkzr
g1'b1t'de11 Pil nwt de prognose.' \Jll e,·n 1,·n·nsdmu van minimaal 100 jaar 1s COVRA
bowm.li<'n dl' rlll'l.'St gesd11kte orga111sa11e om de b1·lwerstake11 t1·n behoeve ,an de
f/;l'<:onservee1dl' (l.'lllrall' Do<lr'\\aar<l 1wf'r te nenwn op het 11101111111 dat de 40-1ange
wac htpenock 111gJal.

In 1999 tradl:.'r CO\ R/\ ,1,111dt•t>lhoud1•rs f:CN. ëP/ GKN (en \E'p) en de
~cdl•rlandse SI.iat in overlt•r on•r d,· ov1•r<lrad1t ,.111 alle aa11dde11 COVR \ .ian de
Nt•derland~,· Sta.tl Paral lel hi1•r,w1 w1•1d onder,ocht or een owrdracht ,•an lt(·t GKNaandelenpakkt t v.rn Sf'p .1a11 COVRA tot d1· mogclrjklwden lwhoorde. Dat laatstt.' ka n
pas plaatsvrndcn v,1t1af ht't 111oment dat de Staal l'lll honderd p10i;en1 belang hC'eft
grnomen in CO\'RA
S1wltw1cl v;m lwn<lelen 1s WJI G KN bl'lrdt gebodt"'11 maar de politieke molens
makn lwlaas langzaam
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Bedrijfsvoering en Onderhoud

Organisa tie
1n de sectie Bedrijfsvoering en Onderhoud (BO) zijn alle techrusche discipline~
ondergebracht die 110g nodig zijn in de resterende bedrijfsvoeringsperiode.
Het vertrek naai een nieuwt> loopbaan ,an vi jr medewerkers bracht de totale
bezetting van cle ~ectie BO in 1999 terng van 56 tol 51 per!>o11en. De vernundenng
in het personeelsbestand deed zich mcl name voelen in de in volcontinudienst
werkende Wachtgl'oep; de be<-chikbaarheid van Wad1tmedewerkers voor
we1kzaamhe<len binnen de dagdienst liep dermate terug dat moest worden
ove1·gegaa11 tot de 111lwur van exierne krad1ten.

Bedrijfsvoering
Gedurende 1999 droeg de sectie BO de laatstr> 26 systemen, die voor de huidige
bedn1fsvoenngsfase als uvt>rbod 1g zijn aangemerkt. over aan de sectie
Bu1tenbedr11rstelli11g c11 Conservering voor gestrncttneerde 11itbedrijfname.
Dit verslagpar heef\. BO in het kader van Arbo en stralingsveiligheid een nieuw
element geïntroduceerd. Met het doel de bestaande GKN-veiligheidsrnltuur op peil
te houden werden de verschillendt> Wad1tploegen in de gelegenheid gesteld om in
een aantal interactieve bijeenkorrn;ten m~t elkaar va11 gedachten te wisselen over een
breed scala aan veihght>idsaspecten. De sessies werden door de deelnemers als
zinvol ervaren 1.m zullen ook in de toekomst worden voortgezet.

Onderhoudsactiviteiten
De !\}:.temen die !n deze fase van de bedriifävoering nog in bedrijf zijn, werden op
di;: gebn11kelijkt.> ma 111e1 en strikt i11 overt>enslemming met de l'egelgeving
geînspecleerd en onderhouden.
Het aanta l uil bed 1iif genomen systemen is inmiddels zo gegroeid dat de vraag naar
reservedelen en hulpmiddt'len vool' het uitvoe1·en van 011derhoud fors is verminderd.
Dit heeft weer gevolg,,11 voor de benodigde opslagcapaciteit en betekent concreet dat
een lil hu111 genomen externe opslagloods k;m worden afgestoten.
Ten aa11z1en van de 1:iarw1sselrng van 1999 naar 2000 is tijdig onderzocht of een
eventueel uitvallen van de elekt11cite1t~voorz1ening nadelige gevolgen zou kunnen
hebben voor de veiligheid van de centrale. Er werden geen problemen gesignaleerd.
Niettemin is uit voorzorg toch een aantal oude computers vervangen door nieuwe.
Om ook eventuele externe factoren het hoord te kunnen bieden werd een aantal
organisatorische maati egelen doorgevoerd. Overigens hebben zich tijdens de
mille11niurnw1sseling geen storingen voorged,1an: aUe apparatuur bleef zoals
verwacht in perfecte werking.
Ook 1n dit verslag1aar werd weer de nodige aandacht geschonken aan het uiterlijk
van terrein en gebouwen. Aan de beurt ,oor renovatie kwamen dil keer enkele
kantoren, de kantme. de regelzaal en de bezoekersruimte.

Afvalbehandeling en transporten van radioactief afval
1-let hoofdaccent van de activiteite11 van de sectie BO lag in 1999 op de behandeling
en verpakking van radioactief afval. Een Oinkc productie van betonnen
afvalcontaîner:,. was het gevolg.

Dil ,aar zijn in totaal 3X stt1ks 1000-htcr betoncontamcrs met gecementeerd va~t
afval 88 stul-.s 1000-lit<>r bl'to111:ontainns met gecementeerd nat afval. 12 sn1ks
200-liter vaten met persbaJr vast Jfval. 207 stttk!i 100-liter vaten met persbaar vast
afval en 30 stuks radioactit'W bronnC'n u1 l.'<'n spec1fü•ke verpokkmg naar COVRA
afgrvorrd.
D11 1aar 1s bij <le af, alverwerking een zogeheten 'decanter mgezet Met behulp van
dit apparaat. een soort ho11zontale ,ent11fuge. kunnen vaste en vloeibare
bestanddelen 111 r;1dioact1cf'.1fv.1'water van elka,u worden gescheiden Het afvalwate1
wordt :ils het w.1re ingedikt waardoor een hogE're concentratie aan radioact1v1tell per
lt• wrpakken volume wordt bert'1l-.t. Op die manier kan het aantal te gebruiken
rontamen, word~•n teruggrbracht en hC't volume van het afval gereduceerd.

Stralingscontrole
De totale str:d1ngsdosis voor eigen e11 111gehuu1d personeel tez:11nen bedroeg 217
millisievert. De- ind1v1duelr do,;es bleven alle ruim lmmen de door de overheid
ge~tdde hm1ctcn.
Het vertrek van ern stral111gstcchnicus van de Stralings Controle Dienst (SCD)
enrrzijdi: t.>11 cC'n groeiende behoefte aJn begeleiding door deze dienst :rnde1zi1ds
maakten de strml.mell' mhuur van externe medcwrrkers noodzakelijk.
De lozingen ,;111 radioacltl'H stoffen na;ir dr atmosfeer en in het water \'311 de nvier
de W:13I hieven ru11mchoots ondet de (sinds 1998 verlaagde) lu111eten.

Kwalite itszorg
Gedurende 1999 werden er u•wn audits gehouden die geen va1 1alle tekort•
komlngen ,•an betl'kenis opleverden. 1lrl per I januari 1998 mge\·oerde, op de postoperationele brdrijfsfase afgt'Stc."mde k\\ahteitssysteem bleef ten aanzien van
procedure~. handboeken en d1e..:kli1~ten onverkort gehandhaafd
Dankz11 een tij<l1gt> en got'cle voorher('ichng deden zich geen problemen voor 111dens
tie overgang na,ll het nil'llW<' millen nium

Arbo-zorg
Beleid \\'t'rd bep.iald met bt'trekking 1111 hl't onderwerp roken, alcohol en het gebruik
van bepaaldE' mec.l1c11ne11 op het werk. Daarnaast kregen de problematiek rond het
wl'rken met beeld.:;chennen en het verschip1sel 'mlll!-.•arm' de aandacht Tot slot
we1·d er een prevent1ef onde17oek gestart naar het welzijn va11 de medewerkers in de
huidige bedri1rss1tuatic. waarin zij worMn geconfronteerd met de gevolgen van de
sluiting van het bcdrijr enerzi1ds en de onzekerheden rond de albou" ervan
anderz11ds. Aan dit onderzoek konden alle personeelsleden deelnemen door een
speciaal voor G KN samengestelde vragenlqst 111 te vullen. De weltqnsenquête 1s
gl'houden in het verlengde van en 111 .ia1wullmg op de lradit1onele Risîco1nventarisatir en -Evaluali<' (RI E). De r<.•.,ultaten ervan zullen lil het komende
verslag1aar bekend worden

M ilieu
Overt-enJ...0111st1g <le l<e\\•\lt'rgunnmg van 4 juni 1995 worden milieu-onderwerpen
bl•lrnn<leld in l'('ll apa1t Milll'u-iaarwrslaµ.

Buitenbedrijfstelling en Conservering

Organisa tie
Dt> sect1t> B11itl·11bedrij!stell1ng en Conservering cuördinet>1·t alle act1v1teite11 die
bNr-ekking lwbbt>n op lwt ontwerp, de verg111111ingaa11\raag en de voorbereiding voor
de bou" van t>en Vl•ilig,· lnsl11iti11g. Ui1e!Tiui:'nlie-ovel'\vegingen l.ip, de activiteiten
ln diverse prnïet.tèn umlPrgt'bracht.

Project UitBedrijfname System e n (P U BS)
In 1999 1s de u1tbednJfnamc afgPrn nd van allt' 41 systemen die m de hu1d1ge
Lwdnifsfase overbodig zqn geworden. D11 aautal is hel maximaal haalbare zolang de
bestraa lde splrjtstof rnel is afgevoerd. De> uitbt'd n1fname , :.in deze systemen, waarbi1
onde1 a ndere' t•lt>ktnsclic vocdrngen worden afgeschakeld e n kabel" worden
losgemaakt. zorgt tevr-11~ voor wnmndering van het ns1co op brand. Van de llll
bedr iif ~enomen svsteme 11 1s de• m~te v;i11 radioactieve besm e ttmg gemeten e n
mgevocr<l 111 hC't Dodewaard l nven ta 11s Svstee1n (Dl~).

Pro ject Ontwerp Ve il ige Insluiting (POVl)
Dit projt'cl Wl.'rd in 11)9') afgesloten mf't ee11 cmtwl'l'Jl voor de V.:ilige l nslu 1ti.ttg dal
als basis di<'nt voor de desbeln•ffen<le verg11nt1ingaanvraag. l lierna ko mt het
ontwikkelen van d.: deta il1mg111t.-"ering aan dt- hem t. Dit zal gebeuren binnen hel
project 'Delailengint't'ring Vt'ilig(;' Insluiting (DVI) Dit project is voor ht'I 11,roolslc
deel u1 tbe'St<·c-d.

Project Milie u-effectrapportage e n Verg unningaa nvraag (PMER)
Op i.o 111, i 1999 heeft G KN ee11 vergun11u1g:1a 11vraag 1ngctliend voor de bom,, van
ren Ve1ligr l11sl11it1ng en 1.'C'tl daaropvolgende wall1ltijd van 40 jaar. Naast de
.,.erg1tnningaanvraag z,,1rzip1 ter c,11derbouwi11g ook een Ve iligheid-;rapport l'll een
Miheu-effetrrapporl ing<'dumd De overheid verzocl1t up 1} juli om aanv ullende
lllformatit'. Aan d11 verzöek heelt G KN op 5 aug11sl11<; ~c?hoo, gegeven, waarna voor
w,!l dB projc>ct bl'l1en aan Jl• docliaclling wa~ voldaan. Het p101ecl is cla n ook
::ifgeslot, n.
0

0

Voor meer 111formalic ove1 hei vt>rloup van de verg1111111ngaa11vraagprocedure wordt
verwPzen naar het hoofdstLLk · Algem ene llcsch0Ltw1nge11 v:rn d n wm;bg.

Pro ject Dodewaa rd lnventaris Systeem (POfS)
Van alle nit bed rijf ~~enomcn S)Sh•nw n 1s de m a te ,·an rad1oacheve besmetting
g\·metcn \~Il 1ngevoercl in het Dode,\aa rcl .Inventaris Systeem _ Dit srsteem , een
relat1onde database> mrt de 1esult.:itrn van inventarisaties per rnimle van alle daarin
ad 11v.ez1ge materialen nJar gewicht e n materiaalsoort onder vermeldin g van
stralingk ch nisclw gegevens. is nu operahoneel en kan naar bebo.:fte wo rden
11ilgd>rt>id 11,el meer gedt-'tail lt·rr<le gPgcvc11~ OH~r de insta llatie en met
gehru ikt'mwJ 11 ll·s.

Personeel en Organisatie

Organisatie
111 de sectie Pt'r~onele Zaken en Ondersteuning (PO) zijn de activiteiten op het
gebied van personeel en organisatie, financiële zakeu mformatievoorzienmg en
automatisering e11 algemeen secretariaat ondergebracht.
Als gevolg v.in de invoering van de nieuwe 1:Jektriciteitswct is 1111999 een begm
gemaakt niet het loskoppelen ,an een aalltal ~Kiwiteiten die voorheen door Sep
werden uitgevoerd. Eind 1999 is begonnen met het overbrengen van de
salarisadrni111slratie naar een nieuw (extern) adm111istrattekantoor. Daarnaast is de
llltvoering van P&O-activiteiten. inclusief de bijbehorende interne administratieve
regis tratiewerkzaamheden. door GKN zelf ter hand genomen.

Beleid
Het beleid dat GKN voorstaat is ten opzichtE' van het vorige verslagjaar niet
veranderd. Nog steeds wordt geopereerd op twee tegengestelde fronten. Om de
centrale \1eil1g te blijven bednjven rnoet geslreefä worden naar het behoud van
voldoende gekwalifkeerd personeel, terwijl de zorg voor het personeelsbelang juist
vraagt om stimult•ring van de uitstroom van medewerkers. Een voortdurend spanningsveld is het logische gevolg van deze situatie. De leemten die in 1999 in de
organisatie ontstonden door het vertrek van medewerkers lconden door herverdeling
van taken. door het combinerPn van funcue,; en door het inhuren van derden
worden opgeva 11gt'1l.

Arbeidsvoon vaarden
Dit versl,1gjaar 1s t'en bt:gm gemaakt met het maken van een eigen versie van
Algemene R<"{?<'l111ge11 die specifiek is toegesneden op GKN . Voorheen werd gebruik
gemaakt van eE'n versie die zowel voor G KN als voor Sep van toepassing was. De
scheiding in wrs1e$ zal gt:'en verandering teweegbrengen in de rechtspositie van de
medewerker: die bliifl 011~t'1 minderd van kracht.

Premiesparen en loon sparen
Ook dit verslagjaar 1s door lwl verlrek van medewerkers uil de organisalic hel aant;il
deelnemers aan de regelingen afgenomen Voor cle premiespaarregeling hanteerde
de orgarnsatit> eeri maximale premie van NLG 1138.- op jaarbasis: voor cle loon~paarregehng gold het maximaal lot'~est,u1e spaarbedrag van Nl C. 1706.- pf'r iaàr.

Studie e n Opleiding
In 1999 maakten i-wee medP\\erkers gebruik vau de CAO-st11d1ekosienrcgeling met
een tegemoetkoming va11 100%. Een tweetal rne<lewcrkers volgde ople1dingen it1 hel
kader van de person~'.c-lsmobiliteit. met het doel hun kanseu op de arbeidsmarkt Ic
vergroten. De kosten hiervoor kwa111v11 geheel lt'II laste van GKN_
Alle owrigC' oplciding"-à<.:l1vlte1ten bmne11 <.hl v<"rslag1aar vielen onder het hoofdstuk
·opleid111ge11 ten behoev!:' van het bed rif. Zij waren gericht up het behoud dan wel
de t11tbreiJi11g van dl· ccJmpewnt1es v:in Je betreffende medewerkers.

Overwerk
l lel a,111tal O\•e1werkuren bedroeg dit ja,11 1:q8. Van d,•ze uren werd1:>n er 747 in wiic
tijd olllgczel. 1lt'l overige deel is 11itbf'l:iald met tol'sla~percentages volgens de
overwerkregelmg.

Pe rsoneel va n derde n
In 1999 wrrd personeel van derden i11geh1111r<l voor et'll tol.aal van
circa -~2.000 uren.

Afbouw personeels bestand
Grdurende het jaar 1999 hebben in totaal 18 medewerk<"rs tle GKN-organ1salie
ver.laten. Een van hen is gedme11dr het verc::lag1aar met vervroegd pensioen gegaan
en zeventien aanvaardden een d1t>nstverband E'ide-rs. Van de per dccemb(•r
resterende 93 medewerkers warell er 7,i Wt'rkzaam 111 de formane. maakten er 13
gebniik van een seniorenregeling volgE'ns hC'I Sooaal Plan en zodlten er 6 onder df'
hot-de van lwt Mobllite1tsn•ntrum G l<N naar een passende ·w erkkring elders. Een
\iertJI van dne l,ulste calegorit· nll'clc.,,,.erker<; \~ eider<; gedetacheerd

Mobiliteit
1999 1s het tweede 1aar waarin medewerkers gebruik hebben gemaakt vau het
Mol>ilite1tscentru111 GKN (MOC). N:iast mdiv1d1.1ele gesprekken rtlèt medewerkers
en het uils1ippele11 v.111 hege!P1drngstraject<'n werd ook tijd vrijgemaakt voor het
houden ,an divers<' ln1eenkomste11_ De ondC'rv.•crpcn die tijdens deze biieenkomsten
aa11 bod kwatntl1 varieerden van aandacht voor hel beb11g van 'netwerken' tot
nrbe1dsmarkrvcrkC'1111mg <'Il het sol\1c1taheproces als zodanig.
Zowel bove11forn1;.1l i<>w als formaneve medewerkers konden aan <leze
b11ce11komste11 J~·elnemen en dt• hefangslelling ervoor bleek groot.

Forma tie e n beze tting
Pcr.soneelsforma tie (pe r 31 december)

1997

1998

1 999

15~

l'i_S

96
84

96

r 47

1\5

- 6

-18

( 2.

- 22

1996

1997

1998

Binnen Je ftmna1it·

148

136

84

74

B u Hc-11 de fo1 malle

4

2

27

19

u

13
G

1996
Forma tiepla..i tse1t
lk2«"tt 111g"·

-

74

l,xdus1<! I 1111-dl'Wl·rk<•r~ h111tt·11 dt• lon11:m1·

Aantal nwdewNke rs (pt' r 31 decc·mhe r)

\Vuc111 •m1 ·
'i5:irmgt'II r~g,:ling
Wak1:11.I rw11 u><'l'k ( m1Jbili1t ih1 mt.ru n1)

15

999

1

Ve rdeling v:rn pe rs o nee l o vt'r de ardclinge 11
l le t personeelsbe~tand tdt 93 pl'rsonf'elsleden. De 4 vrouwen en 89 mannen zijn
als volgt over de organisattc H'l'tfocld:

1-'ormalit!

Di rectie en Bednjfslc1dmg
St:.ifdiensten
Sectie Bt•drijlsvoering L'll Onderhoud
Sl'ctie P0rsonPle Zaken en O ndersteuning
Seclte Bui1,,nbc<lri1fstelli11g l'Tl Conservering

3
52
9

9

Boven dé fonm1 l ie

Seniorenregding

13

Werkend aan wc•1k (Mohilit(•itsct'11lr11m)

fi

Tota,il

93

Leeftijdsopbouw (per

3 1 derl' rnher)

Let'f"tijJsgroep

i 998

1997
U111t11.11

Jt•

1 999

tft-

Himu111 Ut·

lli,lt,•11 ,k

(11tli1.\l1l'

lm1u.11h

luru1i.1tlc.-

Bllltl"U

lorrn,Jth•

< l.O

0

0

0

0

0

.l0·.>,4

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

3

z

0

1.5-1.9
W·34
35-39

5

11.

z6

10

4o•,H

,q

5

Il

4

JO

2

,15-49

20

5o-54

~o

ûl

0

0

55-59

.?.O

l .l

ll.

13
z7
16

5

0

0

138

8.4

> 60

Totaal

,R

5
3

13
0

27

74
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Gemiddelde leertiju m;in/vrouw (per 31 decembN)

1997

1

M

V

M

V

44.o

.p.4

47.7

4o. 2

Personrt' lskosten (x NLG

999

1000)
1 997

-

1999
---

17.618

Person eelsverloop per jaar in proct-nlen
A,111tal
)a.ir

uw<lC\\ erkers

Vertrokken

Percentage

7

1996

152

199"'

1~8

14

4-6%
9 .2%

li l

27

19,6%

1998
1 999

93

18

16,2%

Aantal verlrokken medewerkers in 1999
1999
Nieuwe ba,in

FUR/Pe11sioe11

17

Totaal

Ziekteverzuim
Hel ziekteverzuim over 1999 bedroeg 4.3%.
De ontwikkeling over de afgelopen jaren geen het volgend e beeld:

1997
Ziektevel'Zllllll in procenten

5,r

Duur verzuim

1997
o · 7 clage11
R • 42 dagen
> 42 dagen

4,7

4,3

Aantal
verzuimdagen
op jaarbasis
1 999
199R

735
1062

888

Totaal

Ook ten opzichte van vorige jaren kan gesteld worden dal het ziekteverzuim laag is.
Het rn1ddell:inge verzuim 1s. vergeleken mei 1998. toegenomen. Daar staal
tegenover dat het kortdu rend en la ngdurig verzuim i~ argenomen.

vven eg mer ae vnoernem1ngsraao

S.ime11stell111g 011<ll'1rwm111gsraad GKN
Naam

rumtie m OR

B I iansen

V<JClt z_j tl Pr

J.W. Ah.hts
A.E. Mollrn1g
R.\V.I I. Sijmu11s
AT. EiLkelm.11111
111.1 Ntl'ls

wnd. voor1it1e1
<:eCr<'lans
wnd. sel rel.ins
liJ
lid
JiJ
t<'servcltd

l<. Roos
Tli. Nab
Th.r.M. v:u1 1loffen llouwer

ambtelijk secrctans

Georganiseerd
met georganiseerd
AbvaKabo
CFO

AbvaKabo
AbvaKabo
111et georganiseerd
AbvaKabo
AbvaKabo
CFO

De onticrne111111gsr~1ad heeft in r999 ad11 ma;i\ vergade1d:
u Frnuan
24 febr1.1an
2. 1 apnl
r)

rS Juni
25 augustus
6 oktober

pmi

17 11ovember

Er 7.ijn ook acht OR-overlcgverg.1deri11gen gehoud,m
februari
8 s,'pk'mlwr
24 maan
~ mwembet
23 apnl
I di::~ernhe1
15 dt>Cl'lll bt>r
19 mei

1

Dl' discussie ovn nwJewl'rkers die op 3 oktC)ber 1996 jonger dan 4 5 jaa r waren en
11u nog i11 de formatie zitlt>ll kwam herh,1al<lelijk tE'ntg in hf't overleg lussen directie
e11 OR. D<> OR n1.i.ak1 z1cl1 ongernst nve1 de tot>kmnsl van deze GK!\-medewe1kers.
De Jiredie bleef bij haai st~111dp11n l Jat de7.,' nwdewerk<'l's lrnn werksituatît> moetl:'11
gebrnîken om van d;i.iruit N'l1 111,'llWt.' loopbailn te zoeken.
r:cn ander a;rnd;cd1tsp11111 va11 ck OR w:ts lll't vC'rlwten·11 va11 de commumc;;t1e
tus,;pn Ûl' tlir~Llil' Pil hl•mz.-11'. h werd Pl'll twC'etal sessies o nder le1dmg vau !·fa)
Managemt>nt Cons11llànts gcho11<le11 waarin bekt>ken werd hoe het 1:ontact met de
Jirecltt• ko11 worde11 verbeterd Ook werd de <l1rcc1tc uttgenodigd weer een dagdeel
aanwezig le zqn bij de scholing \311 de OR ou1 op nr11traaJ gebied mfonr1Pel met
elkaar van gedach1t>n te w1sseleu. De· ondernomen actte~ hrbben C'rtOE' gp\r1d dat Jernmm1u11c.i t1e tusc:en d1recne en OR til 1999 aanz1enl1jk 1s wrbeterd.
F,('n bclangrqk onderdeel III lwt overleg met de directie was de inlormatieu1L"w1sseling over de mtcnlte tot samemverking met COVRA l let 1s spijtig dat de
vomtgang b icnn stagneert.
l lc1 1aar werd af'geslol!'11 met c1'11 .idv1t'S van dt• 01{ inzake de 0111:rg~111g van
collcct1evc ziektekostenvcrzekermg Avéro naat Concuras.
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Jaarrekening

De Sámenstelliog van de 1aarrekenit1g 1s als volgt:

• Balans per 31 december 1999
,

Winsl- en verliesrekening over het jaar 1999
Algemene toelichting
, Toelichting op de balans per 31 december 1999
Toellchting op de winst• en verliesrekening over het jaar 1999

Aan de jaarrekening zijn toegevoegd:
• Overige gegevens

21

N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland
Balans per 31 december 1999
(~ NLG r.ooo}

Activa

r998

1 999

Vaste activa

Ma tr:rii!lr vaste: activa
ten·eineu

624

624

624

624

Fimmck!I( vaste: 11ctiva
deelnemtng

2.400

2-400

vorderingen

400.30 1

400.4-24

overige eITecten

19

19

402.843

402.720
Vlottende acûva

Vorch:ri11g~11
te verrekenen met Sep
debiteuren
belastingen en premies soanle
venekenngen
overlopende activa

Liqt"dr midatlc11

14 .JL0

422
145

22

__ 2':!.?

180
864

14.712

18.72.5

18.358

4 22.933

436.537

(x NLG 1.000)

Passiya

1 999

r998

n8

1.28

Eigen vamogeri
gestort en opgevraagd lo1pitaal

VQorzieningrn
voor2ie11inj( ontladen beslraalde
splijtstof

voorz1emng sluiting c:cntrole

144--406
289.998

1 4 1 ·395
277.360

418.755

KortlopeurJr ~i:/111/dm
verrekenen mtt Sep
schulden aan levera11c1crs
overloJ}f'nde pa~siva
tè

434.404

488
1.900
,.662.

1.2r3

792
4.050

2.005

422-933

436.537

N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland

Winst- en verliesrekening over het jaar 1999
(i,; NLG

1.000)

1998

1999
Bedl'i.Jfolcist1m

overige bedrij rskosten

· 2.010

Btdr'.Jfort:su Itaa t

-1.902
·2,0TO

-1.902

2.oro

1.902

Ffru111dllc bate11 m lnste11
rentebaten

28.398

rentelasten

- 30-408

28.950
. 30.852
-2.oro

Resultaut

- r902

Algemene toelichting

Aard van de bedrijfsactivi teiten
De Vennootschap is opgericht op 2 februari r965 en heeft teo doel het stichten en
exploiteren van de eerste Nederlandse kernenergiecentrale, mel het oogmerk de
Nederlandse elektriciteitsproduktiebedrijven in de gelegenheid te stellen praktische
ervaring en kennis op te doen ten aanzien van de opwekking van elektrische energie
door middel van kernsplijting alsmede alle handelingen die daa1mede verband
houden in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap is uit hoofde van haar doelstelling een openbaar nutsbedrijf en
was als zodanig tol en met 1997 subjectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting in
Nederland. Vanaf I januari r998 is zij belastingplichtig voor de vennootschaps·
belasting. Door gefaseerde invoering is de belastingdruk geduxende r998 en
t999 nihil.
De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid met Sep.
Alle aandelen in de vennootschap worden sinds 26 oktober 1989 gehouden door
N.V. Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (Sep).
In maart r997 is de productie met de ker11energiecentrale Dodewaard beëlnd.lgd en
de centrále vervroegd buiten bedrijf gesteld. litgevolge een met Sep gesloten
samenwerkingsovereenkomst zal de vennootschap zorgdragen voor
buitenbedrijfstelling en conservering van de kernenergiecenLrale Dodewaard. De
kosten daarvan kunnen ten laste van de ,1001-ziening worden gebracht.
Als antwoord oµ de liberalisering van de elelctricite:ilsmarkt wordt tevens de positie
van GKN heroverwogen. Daartoe vmdt reeds overleg plaats tussen Sep en de
overheid om, i1, overeenstemming rnet het advies van de adviescommissie
herstructurering elektriciteitsprodudiesector. tot overdracht van de aandelen van de
GKN aan COVRA N.V. en daarmee uiteindelijk aan de overheid te korne11, onder
gelijktijdige aflossing van de lening van GKN aan N.V. Sep. zodra laatstgenoemde
vennootschap. wederom overeenkomstig het advies van de adviescommissie
herstructurering elektriciteitsproductie:;ector. in staat zal zijn of worden gesteld aan
haar verplichtingen. aangegaan onder de o,,ereenkomst van Samenwerking, te
voldoen.
Ter voorbereiding daarop heeA in t999 reeds een due diligence plaatsgevonden op
de door G KN getroffen voorzieningen voor opwerking van bestraalde en ontladen
splijtstof en voot de sluiling van de centrale. Hieruit volgt dat vooralsnog geen
aanpassing va11 ûe voorzieni11ge11 noodzakelijk is, mils uitgegaan kan worden van
ongewijzigd overhcidsl>eleid aangaande kernenergie. Op grond hiervan zijn de
grondslagen voor de waardering van de activa en passiva ten opzichte van de vorige
jaarrekening niet gewijzigd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen

Naar aanleiding van cle vervroegde bultenbedrijfsteUing van de centrale worden
vanaf t996 de volgende waarderingsgrondslagen toegepast:
De materiële vaste atliva zijn voor hun volledige boekwaarde afgeschreven, met
µitzondering van de grond, waarop niet afgeschreven wordt.
De voorzieningen wol'den gebaseerd op de contante waarde van de totaJe
verplichtingen samenhangend met de opwerJ..;ng van de splijtstof en de sluiting
van de centrale.
Voor zover niet andel's is vermeld zijn de voorzieningen en de schulden opgenomen
tegen nominale waarde.
De In de voorziening ontladen bestraalde splijtstof opgenom en verplichtingen in
vreemde valuta worden in verband met het langlopend karakter gewaardeerd tegen
de gemiddelde eindkoers van de laatste drie jaren.
Overige activa en passiva m vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen per
balansdatum. Optredende kaersverschl!Jen warden in de voorûening ontladen
bestraalde splijtstof verwerkt.

Vaarzi,ming,m
De ander di t haofa opgenomen voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en
risico's. die samenhangen met de actMtelten van de k~mcentrale en zijn gebaseerd
op de inzichten zoals die zich op balansdatum voordoen.
De voorziening ontladen bestraalde splijtstof betreft hel Lransporl. de opslag en
opwerkmg van bestraalde splijtstof en transport, opslag en eindberging van af\•al
voor de op balansdatum ontladen hoeveelheid splijtsror. verminderd met de terzake
reeds betaalt.ie bedragen.
De kosten wordl.'n bepaald op grond van daartoe strekkend e overeenkomsten en van
ramingen waarbij dl.' toekomstige verplichtingen conlant worden gemaakt.
De voorziening sluiting centrale is getroffen voor de na beëindiging van de
productie van elektrische energie te maken kosten van buiten bedriifstelling en
amove1ing van de centrale, alsmede voor de doorlopende personeels- en externe
kosten.
De kosten worden bepaald op grond van l'ami11ge.11 waarbij de toekomstige kosten
contant worden gemaakt.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
ln de rentelasten is gecalculeerde rente ten gunste van de voorzieningen begrepen.

Toelichting op de balans per 31 december 1999
(x NLG l.ooo)

Materiële vaste activa
Dit betreft de aanschaffingswaarde van het terrein w:1arop de cent1'ale te Dodewaard is gevestigd.
Over het teuern is niet afgeschreven. 111 1999 is deze pos1 niet gemuteerd.

Financiële vaste activa
Deelneming
De vennootschap neemt voor 30% deel ia de Centrale Organisatie voor Radio-actief

afval (COVRA) N.V. tot een bedrag van NLG 2,4 m.ln. De deelneming is
gewaardeerd tegen verwervin gsprijs en is in r999 niet gemuteerd. De gegevens
betreffende de deelneming zijn bij het Handelsregister te Arnhem ter inzage

gelegd.

Vorderingen
Beschikbare middelen van de vennootschap zijn belegd in een lening aan de N.V.
Sep, groot NLG 400 mln (1998: NLG 400 mln) met een vaste rente van']%.

Tevens zijn cle aan personeelsleden verstrekte geldleningen voor de aankoop van
eigen woningen opgenomen.
Het verloop van de vorderingen is:

999

1

1998

saldo per I januari
aflossingen

123

400.301

Voorshands is geen vast aflossingsschema overeengekomen. Geraamd wordt dat in
op de lening aan Sep ca. NLG 40 mln zal worden afgelost.

2000

Overige effecten
De vennootschap heeft voor een bedrag van 19.000 gulden belangen i.n NJRA
Limited plc. Deze belangen zijn gewaardeerd tegen verkrijgin gsprijs. In het
verslagjaar zijn hierin geen 1m.U.aties.

Liquide middelen
De liquide middelen hebben ondermeer betrekking op een deposito van
NLG 18.0 mln dat ler zekerheidstelling van betaling aan BNFL pk wordt
aangehouden. Het deposito heen een looptijd tol en met 30 jt,m.i 2000.

(x NLG 1.000}

Eigen vermogen
Geplaatst ac1ndele nkapitaaJ
Het maatschappelijk en geplaatst kapitaal is volgestort en bestaat uit ryro aandelen
van 75 gulden nominaal. Deze post is gedurende het versl agjaar niet gewijzigd.

Voorzieningen
Voorzie ning onUaden bestraalde s plijtstof

saldo per I januari
toevoeging ten laste van de
winst- en verliesrekening
ontlrekkinge11

+

saldo per 31 december

1 999

1998

144.406

14r.004

10.108

+

9.870

13,119

-

6.468
144.406

141-395

De toevoeging vindt plaats voor gecalculeerde rente ten laste van de financiële resultaten.
De onlrrekkingen betreffen contractuele betalingen inzake transport, opslagen
opwerking van bestraalde splijtst'of en opslag van afval. De begrote betalingen voor
2000 belopen circa NLG 24 mln, waarbij verplichtingen in vreemde valuta zijn
gewaardeerd tegen de koers op balansdatum.

Voorziening voor sluiting centrale

saldo per r januari
toevoeging ten laste van de winst- verliesrekening
onttrekkingen
saldo per 31 decembe1

289.998
+

-

20.300
3z.983

2 99.969

+

2.0.982

-

3o.953
2 89.998

De voorziening is voor de amoveringskosten gebaseerd op de door het Duitse
bureati NIS lnge11ieurgesellschafl. mbH uitgevoerde onderzoeken naar de te
verwachte'n amoverîngskosten uitgaande van de amoverin g van de centrale 40 jaar
na beëind iging van de exploitatie.
Toevoeging van de gecalculeerde rente vindt plaats ten laste van de financiële
resultaten.
De onttrekkingen hebben met name betrekking op doorlopende exploitatiekosten.
De begrote betalingen voor .2000 belopen circa NLG 45 mln.

Toelichting op de winst- en verJiesrekening
over het jaar r9 9 9
(x NLG 1.000)

Bedrijfslasten
Personeelskosten
De personeelskosten kunnen aJs volgt worden gespecificeerd:

salarissen
sociale lasten
pensioenlasten
overige personeelskosten

onttrekking ten laste van de voorzien111g
sluiting centrale

1 999

1998

u .r67
1.069
1.267
--178

12.563
1.160
1.366

13.881

15.546

13.881

_ _ 15.546

457

Het gemiddelde aantal werknemers in het boekjaar bedroeg 94 (1998: 124).
Overige bedrijfskosten
De overige bedri1fskoste11 bestaan uit het saldo van de aan de voorziening
toegerekende rente en de ontvangen rente.

Financiële baten en lasten
Rentebate n
De rentebaten hebben mei name betrekking op de onder fa1anciële vaste activa
opgenomen vorderingen en de vordering op St>p.
Rentelasten

Hienn zijn begrepen de toevoegingen van rente aan de voorzieningen ten bedrage
van NLG 30,4 mln (r998: NLG 30.9 mln).

Overige gegevens

Winstbeslemming
Dt' v.î11slbl'~lC'nuni11g Î!> g(•1egelcl in ,11t1kt>l 23 1·11 24 van dt• statuten. Oe tekst
claat\an luid!
Artikel 2.3
1. l <'Il lask van de· v. i11st ,m;il~ dit' bll)kl uit clt> door Je ,ilgeme1w wrgad.:ring
vastgestelde\\ 111s1- l'll Vt·tliesrf'kening wmden gebrad11·
a. lo<>voegtng('11 Jall 1C':-ervcs voo1zove1 dc7.E' door de wet z11n vereist,
b. n•servf'nng,,11 d ie door de <lm·clie ouder got><lkeunng va11 de algeml'nc
vc>rgadenng wordc>n nodig gl·Oordt>E'ld .
..!. ~en tekort mag slcd1Ls tc>n last,· van de <loot de wet voorgesdueven reserves
\\ord<.'1 1 gP<lelf!cl voorzover de wel dal toestaat.
~- Hel n;i toepass111g va n li,, t vorenstaande resterende bedrag van de wmst s1ant ler
hc:-schikking "an de :1lge111P1lt' vP rg:1denng; u1tkenngen kunnen slechts worden
gedaan mC'I i nacl I t tlC'lll 111g v.i 11 1iet bepa.dde 1n artikel :i.4.
Arlikel 1.4
t. Dt' vennootsd1ap kan sll'chts uilkenngen doen voorzover haa r eigen vermogen
groter. is d,111 het lwdraµ van l1t>t gestorte kapitaal vermeerderd met de rese1 ves
d1e k1 ,1d1L~'ns de wet nweten worden aangehouden.
2. Dt- H'.llnootschap kan tussrnlijJs nitkcringcn doen mils met inad1t11t'ming van
het i11 lid t lk'p..taldt>.

Accou n tan tsverklar'i ng
Opdracht

Wij lwbben d.· ja.irrekl·mng 1999 \',111 N.V. GKN Ie Arnhem gecontroleerd. De
1aam·kt'11111g 1s opg<'steld omlt·r wr:rntwoo1dehjkhc1d van ue leiding va11 de
vennootsc.hap. ! lel i~ onze vera111wrmrdt•lijkheîcl een accountantsv<"rklaring inzak"
de 1aarrekl'111ng te• \'C'I strekkrn
Wt>rkzaamheden
Onze controle' is vemd1t oven•t.>11ko111rng in Nederland algemeen annva.nde
nchtlip1t·n 111ct betrekkmg lot c:ontrnlC'•Op<lrachten. Volgens deze t·ichtlijnen dit•nt
onze controle zutfan1g tC' worden grpland en ullgevoerd <lat t>en redeh1k<:> mate van
zekerhP1d word1 verkregen dat de 1aarrekt>ning geen <111J111stheden van mal1'fkt?I
bdang bevat. f:en co11 trole omval onder meet ceu onderzoek dooi m1duel \',111
del!lwaarnemin~en van mforn1at1c· ter ondcrbouwmg \·an de bedragen en de
t0elid11111µtn in de jaanekemng. Tl'Vt'11s om,•al <>en controle ern beoordel111g van de
grondslagt•11 voor fin,mc1ëlc verslaggr, 111g d ie bij het opmaken van de jaarreke11111g
zijn toegrp,1st en \'an bda11gri1ke :schattingen dil" elf' IP1d1ng van de vennootscl1::ip
daarbij he<·ft gt•ma:tkt. :ilsmeJc een evaluatie va n het algehele beeld van de
jaarrekening. Wij zijn van mening dal onze con trole een dt•11grlel11kc grondslag
V()Tllll vou1 om, oordt•cl
Oordc>d
Wij zijn \'all oordl·d dal de j;1.irrekrni11g een getrou\\ beeld geeft \·,rn de grootte en
ck same11sttlli11g van lwt vt:111mgcn op \1 dt•<.:ember 1999 ,'11 van het rrsultaat o,e1
1999 111 ovC'rt•{·11stc111111i11g 111et in Nrueiland algenwl"n aanva:nde grondslagen voor
f111a1 1liële verslag~t1\ ing en voldoe! aan dt> wettelijke bepali ngen inz.akC' de
jaarrrkening zoals opge11rnnen in Tilel () BW2.
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