
Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

De Laka-bibliotheek

Dit is een pdf van één van de publicaties in 
de bibliotheek van Stichting Laka, het in 
Amsterdam gevestigde documentatie- en 
onderzoekscentrum kernenergie.

Laka heeft een bibliotheek met ongeveer 
8000 boeken (waarvan een gedeelte dus ook 
als pdf), duizenden kranten- en tijdschriften-
artikelen, honderden tijdschriftentitels, 
posters, video’s en ander beeldmateriaal. 
Laka digitaliseert (oude) tijdschriften en 
boeken uit de internationale antikernenergie-
beweging.

De catalogus van de Laka-bibliotheek staat 
op onze site. De collectie bevat een grote 
verzameling gedigitaliseerde tijdschriften uit 
de Nederlandse antikernenergie-beweging en 
een verzameling video's.

Laka speelt met oa. haar  informatie-
voorziening een belangrijke rol in de 
Nederlandse anti-kernenergiebeweging.

The Laka-library

This is a PDF from one of the publications 
from the library of the Laka Foundation; the 
Amsterdam-based documentation and 
research centre on nuclear energy.

The Laka library consists of about 8,000 
books (of which a part is available as PDF), 
thousands of newspaper clippings, hundreds 
of magazines, posters, video's and other 
material. 
Laka digitizes books and magazines from the 
international movement against nuclear 
power.

The catalogue of the Laka-library can be 
found at our website. The collection also 
contains a large number of digitized 
magazines from the Dutch anti-nuclear power 
movement and a video-section.

Laka plays with, amongst others things, its 
information services, an important role in the 
Dutch anti-nuclear movement.

Appreciate our work? Feel free to make a small donation. Thank you.

www.laka.org |  info@laka.org | Ketelhuisplein 43, 1054 RD  Amsterdam | 020-6168294

https://www.geef.nl/donatiemodule/index.php?gd=5658&taal=en
http://www.laka.org/videos.html
http://www.laka.org/indextijdschriften.html
http://laka.org/video.html
http://www.laka.org/indextijdschriften.html
http://laka.org/docu/catalogue/
http://laka.org/docu/catalogus/
mailto:info@laka.org
http://www.laka.org/


B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag over het jaar 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vastgesteld op de Algemene Vergadering 
   van Aandeelhouders d.d. 9 maart 2006  

 
 
 

 
 
 
 



B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
 

 2

 

 
 
INHOUD 
 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders en College van Advies  blz. 3 
 
Algemene Beschouwingen       blz. 4 
 
Personeel en Organisatie       blz. 5 
 
Overleg met de Ondernemingsraad        blz. 7 
 
     



B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
 

 3

 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN COLLEGE VAN ADVIES. 
 
 
 
Gedurende het verslagjaar kwam de Algemene Vergadering van Aandeelhouders eenmaal bijeen.  
De Vergadering heeft goedkeuring verleend aan de jaarstukken 2004. 
Door de directie is regelmatig gerapporteerd aan de aandeelhouder over de gang van zaken met 
betrekking tot het afbouw- en conserveringsproces bij GKN. 
 
In 2005 is er geen aanleiding geweest om het College van Advies in vergadering bijeen te brengen. 
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
 
 
Inleiding 
 
Op 3 oktober 1996 werd het voornemen bekend gemaakt om in plaats van per 1 januari 2004, zoals 
oorspronkelijk was gepland, de elektriciteitsproductie van de kernenergiecentrale Dodewaard vervroegd 
te staken. Op 26 maart 1997 werd de installatie afgeschakeld van het landelijk elektriciteitsnet en op 1 juli 
van datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel voor beëindigd. 
Daarmee werd het afbouwtraject van de centrale Dodewaard ingezet. 
GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedrijf gesteld en geconserveerd voor een wachttijd 
van 40 jaar. Na deze wachttijd zal de centrale definitief ontmanteld worden.  
 
In 2005 stonden de volgende onderwerpen centraal: 
• afronding van het project Realisatie Veilige Insluiting 
• beheer van de Veilige Insluiting 
• overdracht van de onderneming aan de COVRA NV 
 
 
Realisatie Veilige Insluiting 
 
In het eerste halfjaar werd het project Realisatie Veilige Insluiting met succes afgerond. Per 1 juli 2005 
verkeert de centrale formeel in een situatie van Veilige Insluiting 
 
Beheer van de Veilige Insluiting 
 
De Kern Fysische Dienst (KFD) gaf op 1 juli 2005 toestemming om de periode Wachttijd (WA) in te laten 
gaan. Op dat moment werd het deel WA van de kernenergiewetvergunning voor Buiten bedrijfstelling en 
Conservering van de centrale van kracht. Om in de Wachttijd bedrijf te kunnen voeren met de Veilige 
Insluiting (VI) werden alle werkinstructies aangepast en werd een nieuw “Handboek voor de 
bedrijfsvoering” opgesteld. Dit documentatiepakket, inclusief Brandweeraanvalsplan, werd vier maanden 
na start bedrijfsvoering nogmaals geactualiseerd.  
 
Voorafgaande aan de aanvang van de periode Wachttijd is door de KFD  de status van de installatie 
nagegaan. Hierbij zijn (personele) organisatie, bedrijfsvoering, stralingshygiëne, archivering  en security 
uitgebreid doorgelicht en zijn een aantal inspecties op de terreinen uitgevoerd. Ook tijdens de 
bedrijfsvoering met de VI zijn periodieke inspecties uitgevoerd. 
 
De installatie, zoals deze werd opgeleverd door het projectteam “Realisatie Veilige Insluiting”, heeft in het 
tweede halfjaar van 2005 naar verwachting gefunctioneerd. Een aantal storingen trad op, maar deze 
hadden geen invloed op de veiligheid van de installatie. Bij correcties van de opgetreden storingen 
werden tevens een aantal “kinderziektes” verholpen. Het ontwerp van de VI is hierbij ongewijzigd 
gebleven. Met name de regelkringen van het  ventilatiesysteem vergden veel inspanning om een juiste 
afstelling te verkrijgen.  
 
Het archief van de VI werd verder gecomplementeerd. Het tweede deel van het statisch archief is in 
behandeling genomen door het Gelders Archief. Het eerste deel is inmiddels ontsloten. Het Dodewaard 
Informatie Systeem (“DIS of Stralingsatlas”) is opgeslagen bij een externe firma. Het technisch Informatie 
Pakket (TIP) en het dynamisch archief zijn op de locatie beschikbaar en zijn (deels) elektronisch 
beschikbaar. Het documentatiepakket van de “as built” situatie van de VI werd afgerond. 
 
De lozingen van radioactieve stoffen vanuit de VI via de ventilatielucht zijn vrijwel nihil en ruim beneden 
de toegestane lozingslimieten. Lozing van radioactief besmet bedrijfsafvalwater is in de periode Wachttijd 
niet vergund. De dosis van het eigen personeel en personeel van uitvoerders was in de verslagperiode 
gering en bleef ruim binnen de wettelijke limieten. 
 

Overdracht van de onderneming aan COVRA 
 
De aandelen van COVRA zijn in 2002 overgedragen aan de Staat, waarmee de weg is vrijgemaakt voor 
de overdracht van GKN naar de COVRA. Het overleg hierover met de Overheid loopt nog. 
 
 
 



B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
 

 5

 

 
 PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 
 
Organisatie 
 
Als gevolg van de realisatie van de Veilige Insluiting kon, de reeds in 2004 met de ondernemingsraad 
afgestemde, laatste reorganisatie plaats vinden. 
 
Het uitgangspunt dat bij het bereiken van de Veilige Insluiting (VI) het personeelsbestand tot 0 FTE zou 
worden afgebouwd wordt daarbij verlaten. Na overleg tussen Directie en OR GKN wordt besloten dat er 
twee functieplaatsen zullen ontstaan. De ontstane functies van directeur en manager locatie Dodewaard 
worden vastgesteld. De invulling van de positie van directeur GKN is voorbehouden aan de 
aandeelhouders en werd dus niet vanuit het personeelsbestand van GKN vervuld. Na het volgen van de 
gebruikelijke procedure is de manager locatie Dodewaard per 1 juni 2006 benoemd. Twee medewerkers 
worden vervolgens vanuit een bovenformatieve status opgeroepen werkzaamheden te verrichten ten 
behoeve van de Veilige Insluiting. 
 
In het vierde kwartaal van 2005 is door de directie aan de OR een aanvullende adviesaanvraag op de 
laatste reorganisatie gestuurd. Na het positief advies van de OR GKN hierover zijn de twee reeds 
opgeroepen medewerkers per 1 januari 2006 formeel benoemd in de functies van plaatsvervangend 
locatiemanager en stralingsdeskundige VI. 
 
 
Personeel van derden 
 
In 2005 is de inhuur van personeel van derden sterk afgenomen. Met name door het bereiken van de 
fase VI. Er werd in 2005 nog voor een totaal van circa 20.000 uren ingehuurd.  
 
 
Afbouw personeelsbestand 
 
In totaal hebben in 2005 eenendertig medewerkers de GKN-organisatie verlaten. Allen zijn gedurende het 
verslagjaar met vervroegd pensioen gegaan. 
Van de per december resterende 13 medewerkers was er 1 werkzaam in de formatie, maken er 10 
(waarvan 1 opgeroepen) gebruik van een seniorenregeling volgens het Sociaal Plan, 1 bovenformatieve 
medewerker is teruggeroepen voor werkzaamheden en 1 medewerker zocht onder de hoede van het 
Mobiliteitscentrum GKN (MOC) naar een passende werkkring elders. 
 
 
Mobiliteit 
 
Momenteel maakt 1 medewerker gebruik van het een outplacementtraject vanuit het Sociaal Plan. 
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Formatie en bezetting 
 
Personeelsformatie (per 31 december) 
           2004   2005 
 
Formatieplaatsen             26     1 
(exclusief directie) 
 
Aantal medewerkers (per 31 december) 
 
Het personeelsbestand telt 13 personeelsleden (2005: 44) en is als volgt over de organisatie verdeeld: 
 
Formatie 
Directeur   (aandeelhouder) 
Locatie Manager 1 
 
Buiten de formatie 
Seniorenregeling 10 
(waarvan 1 opgeroepen) 
Werkend aan werk (MOC) 2 
(waarvan 1 opgeroepen) 
                                                                                     ____ 
Totaal 13 
 
 
Leeftijdsopbouw (per 31 december 2005)   
     
  
  binnen buiten 
  formatie formatie 
Leeftijdsgroep        
< 44  0 0 
45 – 49   1 1 
50 – 54  0 11 
55 – 59  0 0 
> 60  0 0 
               ____ ___ 
Totaal  1 12 
 
 
Gemiddelde leeftijd populatie (per 31 december 2005) 
 
Totaal: 51,56 
 

Aantal vertrokken medewerkers in 2005 
     
Andere betrekking    1 
FUR/Pensioen   30 
             ___ 
Totaal    31 

Ziekteverzuim 
 
Het ziekteverzuim over 2005 bedroeg 2,05%.  
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OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD 
 
Samenstelling ondernemingsraad (1 januari t/m 30 november 2005) 
 
Naam   Functie in OR Georganiseerd 
 
J.W. Aldus   voorzitter AbvaKabo 
W. Daanen   waarnemend voorzitter niet georganiseerd    
R.W.H. Sijmons   secretaris AbvaKabo 
C. van Herwijnen (tot 30-08-05) waarnemend secretaris niet georganiseerd 
Th.J. Niels (tot  22-06-05)  waarnemend secretaris niet georganiseerd 
Ch. Smith   reservelid niet georganiseerd 
   lid vanaf 22-06-05 
R. van der Bijl   reservelid van 22-06-05 AbvaKabo 
   lid vanaf 30-08-05 
R. Bloem   reservelid vanaf 30-08-05 niet georganiseerd 
 
Th.F.M. van Hoffen-Houwer ambtelijk secretaris CNV Publieke Zaak 
 
Samenstelling ondernemingsraad (vanaf 1 december 2005) 
W. Daanen   waarnemend voorzitter niet georganiseerd  
R. Bloem   lid niet georganiseerd 
Ch. Smith   lid niet georganiseerd 
 
Vaste commissies van de ondernemingsraad. 
Agendacommissie  
Commissie uitvoering sociaal plan (vertrouwenscommissie)  
 
De ondernemingsraad heeft vergaderd op de volgende data: 
12 januari   22 juni  7 december 
16 maart   30 augustus 
20 april   13 oktober 
11 mei  23 november 
14 juni  1 december 
 
Het overleg met de directie van GKN vond plaats op: 
19 januari 22 juni 
16 maart 13 september 
20 april 7 december  
 
De ondernemingsraad heeft in 2005 twee adviestrajecten doorlopen. 
1. Adviesaanvraag (uitvoeringsadvies) reorganisatie; fase BCb en fase na aanvang Wachttijd 

De OR heeft positief geadviseerd. 
2. Aanvullende adviesaanvraag fase WA 

Na ontvangst van het organisatieplan heeft de OR positief geadviseerd. 
 
De zittingsperiode van deze OR loopt af op 11 januari 2007. 
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JAARREKENING

Oe samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

2

4
5

8
11

Balans per 31 december 2005

Winst- en verliesrekening over het jaar 2005

Algemene toelichting
Toelichting op de balans per 31 december 2005

Toelichting op de wins1l- en verliesrekening over het jaar 2005

Aan de jaarrekening zijn toegevoegd:

12Overige gegevens
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B.V. GEMEENSCHAPPELIJKE KERNENERGIECENTRALE NEDERLAND

BALANS PER 31 DECEMBER 2005

(x ~ 1.000)

ACTIV A 2005 2004

Vaste activa

_M~~~.r_i_~J~_~~§t~-~~tly-~-

Terreinen 283 283

283 283

f jf!~_IJ_Gj~!~ -y:~~_\~- -~- 9_ljy~,

Vorderingen
overige effecten

112.805
9

111 .557

9

112.814 111.566

Vlottende activa

V9.r<;1~rjr1g~n

4
108 8

debiteuren

overlopende activa

112 8

3.018 4.284hj~~!g~.mjgg~!~n
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(x ~ 1.000)

PASSIVA 2005 2004

.~.i9.~.IJ..Y.~.~r:I:I.9.9.~!:1.

geplaatst aandelenkapitaal 58 58

Y.9.9.~l~.I:1.i.IJ.9.~.I:1.

Voorziening sluiting centrale en
ontladen bestraalde splijt~;tof 115.436 114.402

.~.Q.r:t[9-P.~!:1.g~.~9.1:I.1,J.I.Q.~.IJ.

400 762

211

122
162

757

schulden aan leverancier~)

belastingen en premies sociale

verzekeringen

overlopende passiva

733 1.681

116.227 116.141
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B.V. GEMEENSCHAPPELIJKE KERNENERGIECENTRALE NEDERLAND

WINST -EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 2005

(x ~ 1.000)

2005 2004

ß.~.<;I.rli(~J~~t~n

overige bedrijfskosten 67 343

67 343

67.e.~.g.r[(~r.~.~Y.lJ.~.~.~ 343

fj.lJ~n.Gj.8:!~.R~1~n.~n.!~.S;1~n

Rentebaten
Rentelasten

8.557
8.624

9.208
9.551

67 343

-~-~~-I,J_l.t~-~_t_Y_9_9_~ -!;>'~!~_~_tiD.9_~_r).

_1?_~.I.~.$~jng

.8.~~.I,I.tt.~.~. t .I:I.~.. P.~ t~. ~].I).9.
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ALGEMENE TOELICHTING

AARO VAN OE BEORIJFSACTIVITEITEN

Oe Vennootschap is opgeiricht op 2 februari 1965 en heeft ten doel het stichten en exploiteren van

de eerste Nederlandse keirnenergiecentrale, met het oogmerk de Nederlandse

elektriciteitsproductiebedrijven 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 daarlmede verband houden in de ruimste zin van het woord.

Alle aandelen in de vennootschap worden sinds 26 oktober 1989 gehouden door B. V.. Nederlands

Elektriciteit Administratiekantoor. (B.V. NEA voorheen genaamd N.V. Sep)

In maart 1997 is de productie met de kernenergiecentrale Oodewaard beeindigd en de centrale

vervroegd buiten bedrijf gesteid. Met ingang van 1 juli 2005 verkeert de centrale in een situatie van

Veilige Insluiting. Oe venrlootschap draagt zorg voor het beheer van de Veilige Insluiting en, na

een wachtperiode van 40 jaar, voor de definitieve amovering van de centrale.

Vanaf 1 januari 1998 is dE~ vennootschap belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Er vindt overleg plaats tusisen NEA en de overheid om, in overeenstemming met het advies van de

adviescommissie herstruc:turering elektriciteitsproductiesector, tot overdracht van de aandelen van

de GKN aan COVRA N.V. en daarmee uiteindelijk aan de overheid te kamen, on der gelijktijdige

aflossing van de lening V8ln GKN aan NEA.

Ter voorbereiding daarop zijn in 1999 en 2004 reeds due diligence onderzoeken uitgevoerd op de

door GKN getroffen voorzieningen voor opwerking van bestraalde en ontladen splijtstof en voor de

sluiting van de centrale. Ulit deze onderzoeken volgt dat vooralsnog geen aanpassing van de

berekeningsgrondslagen '"oor de voorzieningen noodzakelijk is, mits uitgegaan kan worden van

een overheidsbeleid aangaande kernenergie, dat op de voor GKN relevante aspecten ongewijzigd

blijft.
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GRONOSLAGEN VOOR OE WMROERING VAN ACTIVA EN PASSIVA.

In overeenstemming met Ihet advies van de adviescommissie herstructurering

elektriciteitsproductiesector en de daarop gebaseerde Overgangswet Elektriciteitsproductiesector

moeten betalingen door NIEA aan of ten behoeve van GKN beschouwd worden als aflossingen op

de door GKN aan NEA verstrekte lening. Dit wordt in de jaarrekening tot uitdrukking gebracht door

deze lening en de rekening-courant tussen beide bedrijven als een positie te verantwoorden.

Algemeen

Naar aanleiding van de veNroegde buitenbedrijfstelling van de centrale worden vanaf 1996 de

volgende waarderingsgrondslagen toegepast:
-Oe materiele vaste activa zijn voor hun volledige boekwaarde afgeschreven, met uitzondering

van de grand, waarop niet afgeschreven wordt.

-Oe voorzieningen worden gebaseerd op de contante waarde van de totale verplichtingen

samenhangend met de opwerking van de splijtstof en de sluiting van de centrale.

Oe vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Oe in de voorziening ontlalden bestraalde splijtstof opgenomen verplichtingen in vreemde valuta

worden in verband met he~t langlopend karakter gewaardeerd tegen de gemiddelde eindkoers van

de laatste drie jaren. Optrledende koersverschillen worden in de voorziening ontladen bestraalde

splijtstof verwerkt.

Overige activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen per balansdatum.

Voorzieningen

Oe onder dit hoofd opgenomen voorziening is gevormd voor verplichtingen en risico's, die

samen hangen met de actiiviteiten van de kerncentrale en zijn gebaseerd op de inzichten zoals die

zich op balansdatum voordoen.

Oe voorziening sluiting centrale en ontladen bestraalde splijtstof betreft

-hel transport, de opslag en opwerking van bestraalde splijtstof en transport, opslag en

eindberging van hierbij ontstaan afval en

-de na beeindiging van de productie van elektrische energie te maken kosten van

buitenbedrijfstellin!g, conservering en amovering van de centrale.

Oe kosten worden bepaald op grand van daartoe strekkende overeenkomsten en van ramingen

waarbij de toekomstige ve~rplichtingen contant worden gemaakt.
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gebaseerd is op de lengte~ van hel dienstverband en hel gemiddelde salaris van de werknemers

gedurende dit

dienstverband.

Oe pensioenregeling van hel Pensioenfonds ASP kan aangemerkt worden als een 'multi-employer

funds'. Oe Richtlijrl voor die jaarverslaggeving 271 verlangt dat bepaalde informatie inzake

toegezegd-pensioenregeliingen wordt toegelicht in de jaarrekening. Met name hel saldo van de

met de regeling

samen hangende activa eil passiva dient in de balans te worden opgenomen als een vordering en

verplichting. Het pensioenfonds ASP heeft aangegeven dat zij niet in staat is om aan de

deelnemende ondernemirlgen de informatie te verschaffen die volgens RJ 271 noodzakelijk iso

Oaarom wordt deze regeling behandeld als een toegezegde-bijdragenregeling en worden de

verschuldigde pensioenpremies over hel boekjaar als pensioenlast in hel resultaat verantwoord.

GRONDSLAGEN VOOR OE BEPALING VAN HET RESUL TAAT

Algemeen

In de rentelasten is gecalc:uleerde rente ten gunste van de voorzieningen begrepen
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TOELICHTING OP OE B)~LANS PER 31 OECEMBER 2005

(x ~ 1.000)

Mg~~.r.i~J~.~g.5;1~.~~nY.~.

Dit betreft de aanschaffin!~swaarde van het terrein waarop de centrale te Dodewaard is gevestigd

Over het terrein is niet af~leschreven. In 2005 is deze post niet gemuteerd.

.fjn~.I)'<;:!~[~. y:~~.t~. .~. 9.ti)!~

Vorderingen

Beschikbare middelen van de vennootschap zijn belegd in een lening aan de B.V. NEA,

oorspronkelijk groot ~ 181,5 mln met een vaste rente van 7%. Betalingen door NEA aan of ten

behoeve van GKN worden beschouwd als aflossingen op deze lening.

Tevens zijn de aan personeelsleden verstrekte geldleningen voor de aankoop van eigen woningen

opgenomen.

Het verloop van de vorderingen is als volgt

2005 2004

111.557
1.248

125.383
13.826

saldo per 1 januari
opnames / aflossingen (-/..) per saldo -1-

111.557112.805

Geraamd wordt dat in 2006 op de lening aan NEA ca. ~ 2 mln. zal worden afgelost.

Overige effecten

De vennootschap heeft voor een bedrag van ~ 8.621 belangen in NIRA Limited pico Deze belangen

zijn gewaardeerd tegen vE~rkrijgingsprijs. In het verslagjaar zijn hierin geen mutaties.

kj~!-!i~~.mi~~~!~n

Oe liquide middelen hebbien onder meer betrekking op een deposita van ~ 2,9 mln. dat ter

zekerheidstelling van betaling aan BNFL plc wordt aangehouden. Het deposita heeft een looptijd

tot en met 1 juli 2006.

fJRJCEWM RHOUsE(C1JPERS I
aarmer~t als ~u~waaro~

2006verklarlng ':t MAK
.d. """""""""""""""""""""'"

I ~etrekking heeft
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~.ig.~.Q..Y.~.~r:t:l.9.g~r:l.

Geplaatst aandelenkagita.gl
Het maatschappelijk en gleplaatst kapitaal is volgestort en bestaat uit 1710 aandelen van ~ 34,03
nominaal.

V9.9.r:?i.~.I).i.1)9.~.I).

Voorzienina sluitina centrale en ontladen bestraalde sDlijtstof

2005

114.402 125.511saldo per 1 januari

toevoeging ten laste van (je

winst- en verliesrekening

dotatie

onttrekkingen

8.007
7.637

14.612

-
19.895

saldo per 31 december 114.402
--

Oe toevoeging vindt plaat:s voor gecalculeerde rente ten laste van de financiele resultaten.

Oe dotatie heeft betrekking op een extra toevoeging aan de voorziening in verband met, in de

aanloopfase, hagere kostl3n voor hel beheer van de Veilige Insluiting, de gewijzigde regelgeving

op hel gebied van prepensioen- en VUT -regelingen, eventuele consequenties als gevolg van hel

nieuwe zorgstelsel en ho~lere kosten inzake ontladen bestraalde splijtstof.

Oe onttrekkingen betreffen:

-contractuele betalingen inzake transport, opslag en opwerking van bestraalde splijtstof als

mede op de afkoolp van de verplichtingen jegens COVRA inzake de opslag en de

eindberging van hl3t haag radioactief afval

-uitgaven voor buitenbedrijfsstelling en voorbereiding van de conservering.

Oe beg rote betalingen voor 2006 belopen circa ~ 6 mln., waarbij verplichtingen in vreemde valuta

zijn gewaardeerd legen dl3 koers op balansdatum.
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Oe toekomstige verplichtilngen betreffen:

2005 2004

12.924
42.353
60.159

16.493
42.399
55.510

sociaal plan

buitenbedrijfstelling en amovering centrale
ontladen bestraalde splijt~;tof

saldo per 31 december 115.436 114.402

Oe voorziening is voor de amoveringskosten gebaseerd op de door het Ouitse bureau NIS

Ingenieurgesellschaft mbl, uitgevoerde onderzoeken naar de te verwachten amoveringskosten

uitgaande van de amoverling van de centrale 40 jaar na realisatie van de Veilige Insluiting van de

centrale.

Toevoeging van de gecal(~uleerde rente vindt plaats ten laste van de financiele resultaten.
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TOELICHTING OP OE W'INST -EN VERLIESREKENING OVER HET JMR 2005

(x ~ 1.000)

Bedriifslasten

.I?~.r~9.1:l.~~t~.~.Q.~~~.r)

De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2005
2.761

323

420
66

2004
3.197

446

487

53

salarissen

sociale lasten

pensioenlasten

overige personeelskosten

3.570 4.183
onttrekking ten laste van (je voorziening

sluiting centrale -3.570 -4.183

Het gemiddelde aantal we~rknemers in hel boekjaar bedroeg 38 (2004: 46).

~

Qx~[!g~.R~~rjjf~t<.9.~_\~.I:1.

Oe overige bedrijfskosten bestaan uit het saldo van de aan de voorziening toegerekende rente en

de ontvangen rente.

R~n1~R~1.e:n

Oe rentebaten hebben met name betrekking op de onder financiele vaste activa opgenomen

vorderingen en het BNFL-deposito.

R~nt~!~~.\~n

Hierin zijn begrepen de toevoegingen van rente aan de voorzieningen ten bedrage van ~ 8,0 mln
(2004: ~ 8,8 mln).

Was getekend op 09 maart 2006

~~

Financiele baten en lasterl

Directie: J.J. Post

Gewaarnle'rkt als stuk waar~D ~
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OVERIGE GEGEVENS

Winstbestemming

Oe winstbestemming is gE3regeld in artikel 23 en 24 van de statuten. Oe tekst daarvan luidt:

1

2.

3,

ARTIKEL 23.

Ten laste van de winst zoals die blijkt uit de door de algemene vergadering

vastgestelde winst- en verliesrekening worden gebracht:

a. toevoegingen aan reserves voor zover deze door de wet zijn vereist;

b. reserveringen die door de directie on der goedkeuring van de algemene vergadering

worden nodig geoordeeld.

Een tekort mag slec:hts ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves worden

gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Het na toepassing ',I'an hel vorenstaande resterende bedrag van de winst staat

ter beschikking van de algemene vergadering; uitkeringen kunnen slechts worden gedaan

met inachtneming van hel bepaalde in artikel 24.

1

2.

ARTIKEL 24.
Oe vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is

dan het bedrag van het gestorte kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet

moeten worden aangehouden.

Oe vennootschap kan tussentijds uitkeringen doen mits met inachtneming van het in lid 1

bepaalde.
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Aan de directie van B.V. ~3emeenschappelijke Kernenergiec;entrale Nederland

Accountantsverklaring

.QRgr.~.Gb~

Ingevolge uw opdracht hebben wij de er

Gemeenschappelijke Kernenergiecentrc
jaarrekening is opgesteld onder verant'l\

onze verantwoordelijkhei(j een accountc

verstrekken.

lKelvoudige 

jaarrekening 2005 van B.V.Ile 

Nederland te Arnhem gecontroleerd. Oe enkelvoudige'oordelijkheid 

van de leiding van de vennootschap. Het isIntsverklaring 

inzake de enkelvoudige jaarrekening te

W~.r!<.?~.~.IJ:1.t1.~g.~n

Onze controle is verricht overeenkomstl

betrekking tot controleop(jrachten. Volgl

gepland en uitgevoerd, dat een redelijke

jaarrekening geen onjuistheden van ma

onderzoek door middel van deelwaarne

en de toelichtingen in de ,enkelvoudige

van de grondslagen voor financiele vers

jaarrekening zijn toegepast en van belal

daarbij heeft gemaakt, al~;mede een evc

jaarrekening. Wij zijn van mening dat on

oordeel.

a 

in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met~ns 

deze richtlijnen Ijient onze controle zodanig te worden

i mate van zekerheid wordt verkregen dat de enkelvoudigeterieel 

belang bevat. Een controle omvat onder meer eenmingen 

van informatie ter onderbouwing van de bedragenaarrekening. 

Tevens omvat een controle een beoordeling

laggeving die bij het opmaken van de enkelvoudige19rijke 

schattingen die de leiding van de vennootschapIluatie 

van het algehele beeld van de enkelvoudige

ze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ans

.QRr~~.~J

Wij zijn van oordeel dat de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en

de samenstelling van hel vermogen op 31 december 2005 en van hel resultaat over 2005 in

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele

verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de enkelvoudige jaarrekening zoals

opgenomen in Titel 9 BW2.

Tevens zijn wij nagegaan dat hel jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is

met de enkelvoudige jaarrekening.

Arnhem, 09 maart 2006

N.V.

C.J. Peelen RA
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