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Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

en College van Advies 

Gedurende bet verslagiaar kwam J t' Algemene Vergadenng van Aandeelhouders 
negenmaal b1wen. Goedkeuring werd verleend aan de financil-;Je jaarstukken 1995 
C'n de begroûng voor bel 13ar 1997. die gecoirigccrd 1s in ver hand met <le 
voorgenonicn bu1lenbednjfat1?1ling van de cenrralc. 

Het College van Advies kwam 111 1996 tweemaal b11cen. 11 et College bes taal uu 
de volgende leden; 

de heer 1r. F.E. Ooste11do rp 

de heer ir. L.M.j. van Halderen 
de heer ir P. Koppen de Neve 
de heer ir H.A. Droog 
de heer dr. H Arnold 
de heer 1r. ) . H oeksrra 
mevrouw I\.M Pc>t<•rs 

(EZH) 

(Ef>ON) 

(UNI\) 

(EPZ) 

(G KN) voorzitter 
(Gl<N) 

(GKN} secretaris 

De ht'er tlrs. 1.M.M. van der Ven (N.V Scp} woonde tol de maand juli als gast de 
vergaderingen van lwt Coll~e b11. Daarna werd zijn plaats in genomen door de heer 
mr. M .A PC. van Loon. 

De discussies In het Collf·g<." vom.kn pla.its als voorbereiding op de m de Algemene 
Verg.!Je1i11gen van A,1ndet'lho11de1~ l,' 1wnw11 i>csluill·n 
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Algemene beschouwingen 

GKN Upgrade Project 

Eind 1995 had GK'l de defin1lït'Vè goedketinn~ van de aandeelhouder om het GKN 
Upgrade Project (GUP) l en uil\•oer Ie brengen vnkrcgcn. Vanaf begin 1996 werd de 
uitvoering met grote voortvarendheid ter hand genomen. De GUP-activiteiten 
richllen 7ich op het leclmisch \Oorbereiden. aanbrengen e11 testen van de 
rnodilicaties in de cenlralr t'nerzijds. en op het afstemmen van de gevolgen daarvan 

op organisatorisch gebied Jndf-rzijds. Het s treven was het project in 1997 
daadwerkeli1k ar te sluiten 111e1 de oplevermg van de modificatie!'. Vanar dat 
111omenl zou de centrale kunnen worden bedreven in overeenstemming met de 
nieuwt> vergurmmg e11 hel daaraan ten groncl~lag liggende Veîhghe1dsrappo1t. 

De aankondiging echter. die dl' aandeelhouder op 3 oktober 1996 deed van zi1n 
voornemen om de elektnciteitsproducUe eerder te beèind1gen dan oorspronkelijk 
was voorzren, maakte <>P11 voortqd1g e inde aan het GKN Upgrade Pro1ect. 
Het projectteam werd ontbondc,11 e11 ogenblikkelijk werden er onderhandelingen 
gestart om de reeds in d;it kader afgesloten en lopendt:' contracten voor de levering 
van goederen en diensten op te zeggen. Schadeclaims konden voor het einde van dit 
verslagjaar op acceptabele wijze worden afgerond zodat het pro1ect per 31 december 
1996 kon worden afgesloten. 

Voorgenomen besluit Sep 

Op 3 oktober deed de aandeelhouder mededeling van het voorgenomen besluit de 
elektriciteitsproductie ,wn hel einde van de lopende reactorcyclus (eind maa.rt 1997) 
te stoppcm. Een wijziging van het elektriciteitsplan 1997 • 2006 zou ertoe moeten 
leiden dat de centrale per 1 Jpl il 1997 built•n bcdrijr gesteld zou worden in plaab 
van I januari 2004. 

Voornaamste argumer1t voor <le voorgenonwn beëindiging van de productie zijn de 

ontwikkelingen in hel cncrgiebi•lcitl van de overheid geweest. die een verder 
.ifnemen van een positieve houding ten aanzien van kernenergie te zien geven. 
Er is g<:'cn zicht meer op bt->sl11iten die- moeten leiden tot de bouw van nieuwe 
kemenerg1ecentrales. Kortom. dl· periode lussen het in werl.ing zijn van de centrale 
Dodewaard. ook ,ils dezC' tol 2004 111 bednjl zou hhjven. en de mogelijke bouw van 
een 111euwe kemenergwcentrale is te groot geworden. Het in stand hollden van de 
nucleaire kennis verliest daarmee zijn 2111. Met het wegvallen van die boofdtaak is 
de centralt' niet mC'er d:u1 f'en producent \'311 elektriciteit tegen veel te hoge kosten. 
hetgeen bednifilecot1omisch 111et verautwoord 1s. zeker niet 111 de toekomsuge vrije 
m:irkt s1tuat1c. 
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ieuwe projecten 

Een kernt•11t·rgiec.:e11lrJlt• k.111 nit>l \Jll de ène Jaµ op de andere uit gebruik worden 
grnomen. 11at moet op \'en gepl:111dt•. d1kiëntt l'll \eihge wijze gebeuren In di:!l 
proLes k.111 nog \'eel ~·rvarrng wmdt,n opgedaan rn dat beantwoordt goed aan êE-11 

v:111 dt' l10t1fdrl•dc•11e11 van het G KN-lwstaa11 lwt ntttwikk<:lcn v,rn en het t'rvaring 
opdoen rnt·t de kennis op nuclea11 gebied. 
Direct !IJ l oktuher 199(, zijn dan ook de \Olgt'nde projecten g<'start: 

• Project l luidige Vergunuing (PI IV) 
lnventanset'rl alle a,11v11e1te11 uwt bNrekking tot bedtijfsvoering en onderhoud na 
her stoppen \JO de ,,Jektmite11spw<l11ktie totdat alle spl11ts1of is afgt'V(lerd. 

• Project. Buitenbedrijf-,tdling en Conservering (PBC) 
Ma:ikl 111odt•I voor ve1ltgt· rnslLuttng van raJloatlleve:> systernt>n ,•oor w:Kltttijd van 
,~o 1aren Op l>as1~ van dH modt'l wor<le1 \,ffR gemaakt en vergunn111g 
aangevraa~d. 

• Project C l<N 1997-2.003 (Po3) 
Stelt org;i111satil!struuuur e n bi1lwhorende 1wr:;onele inrnlling vast v.inaf najaa1 
1997 tot ;un ~gin w;1dmiid gehasC't•rd op de rl·sultaten \'Jll PHV en PBC.. 

• Projecl Sociaal Plan (PSP) 
c;;1ell op 1•11 voert 1111 lwt Sociaal l'l.111. Begek'101 hd bovenforn1;.1tieve pe1~oneel 
naar a11c.kr,· baan of "l'll!Olenregding. 

• Proj(•ct Communiu tie en Informatievoorziening (PCI) 

Begebdt zo ackq11J.1t 111ogeli1k Ul' 111formal1evoorziening over de ontw1kkelmgen 
\3tl de prn1t•c. te11 

Internationa le acth iteiten 

De hie1011J11 bt>sd1l'l'h'11 h111te11l;111dst: adivih::tlen wor<lt•n voor een <led vanmt 
C: "r-, en DI\C 'foclear Tt·rhnology en gededtditk door bijdragen van de Europese 
U111e e11 lwt PIJ\ K-prn~r.imma \'an lwt mini~lerw \Jl1 Econormsche Zakt·n 
gcftna nrn•rd 

1-PRI, Advancecl Light Water Reactor (ALWR) Program en het Utility Steering 
Committee (USq 

1)1 m hd vo11g )itarvers)Jg besdu rvc•n vent1og1•11sverhoging van de SJ3WR 
(<-i"'o M\~ l') 101 1190 M \\ t (ES B\\'R) 1s voor U\DOL de reden geweest de 
flnanc1ennp van het pro1,1ramma tt stoppen. 1 kt ALWR draagt er zorg voor dat dt• 
b1·re1ktl' r,•ia1ltatc11 tul lwt SBWR prngrJmma 2mgvuld1g worden gedocumenteerd 
wdat de,~ knnncn wor<.!1.•11 Rebruikt voor hel ESBWR-pr-ogramma dat bull,·n EPRI 
0111 zal wor<ll'n gere:il1s,·erd. Bt>slott'tt is om m plaats van de begrote US$ 1 mln 
slei:hts S 4 0.000.- hienoor besch1kl>aar te stl'll1•n. rn \'erband met de 
vuorge11011w11 slu1l111g van de centr.1ll' Dodewaard zal ons aanded lil het AL\VR
prog1a1111na p<·r juli 19lJ7 worden lwei11d1gd. 



Genera! Electric 

Van hel bovengenoemde FPRl-bud~et ts S, 500.000.- 1titgelrokken voor de 
continuering van hel ESBWR-programma. Hiervan is fasf' 1. gestelde eisen en 
werkschema's. gereed gekomen. Een aanvang 1s gemaakt met fase 2. het 
sarnenstellen van een r,1pport. dat n.i goedkeunug van de stuurgroep onder 
voorzitterschap van G KN in het begll! van het volgend jaar zal worden uitgegeven 
als ESBWR conligur;.i lion report. De veiligbe1dse1seu. gesteld aan SBWR, bl11vcn 
voor de ESBWR onverkort gc-ldcn. Ook de voorspelde lagere buuwkosteu ten 
opzichte van de ABWR zullen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
kunne11 worden gerealiseerd. ln verband met de voorgenomen bedrijfsbeëindiging 
van de centrale Dodewaard zal de samenwerking ultimo 1997 worden beëindigd. 
Lopende .::iken zullen worden afgemaakt. Nieuwe verplichtingen zullen met worden 
aan~c-gaan. Zowel lwt EPH J. als het G E-proi?ramma brengen voor hel volgend jaar 
geen financiële co11sf•q11enlit•s mel zich met· 

Samenwerking mE'l Siemens 

De ontwikkeling van de 900 MW SWR-100 0 \'ordert gestaag. Het pro ject heeft 
ecl1ler geen 1irgenlie. DP 011twikkelir1g van de EPR sarne11 mei Framatome heen 
voorrang. GKN 7311id1. 111 v('rha11d 11wl de \'Oorgt-11omr11 hrdrijfaheëindiging in 
r997 uit het projecl lerugtrekken. 

Twînning Program Engineering Group (TPEG) 

Over de uitvoering van tie Nederlancl~e deelname aan TPEG en aan de on site 
"a~Sl)';tance" progra111111a's vindt 110g steeds overleg plaats v,a DNC Nuuear 
Tech11olog)'· Samen mc•I hc-t Spaanse DTN (Desarrollo Tecnologico Nude-ar) voor 
dt> Oekrawnse centrale Khmelnitski. In verband mcr de voorgenomen bcdriJfi:. 
bt>êm1.hgiug v;m de et.,.ntrale Dodewaard 1s IU overleg met Sep bestolen het 
Nederland.~ lidmaatschap van de TPFG board per 11111 1997 te laten vervullen door 
de directeur van DNC \/uclcai Technology. 





Bedrijfsvoering en onderhoud 

Splijtstofw isseling en groot onderhoud 

De revis1epe1iode waarin hC'l wisselen van de splij tstof en het groot onderhoud 
plaatsV'lnden was dit verslagjaar gepland tussen 4 januaii en 1& februari. Sinds 1994 
is hel beleid erop gericht geweest om per rev1s1epenode een aa11tal onderhouds
zaken preventief m de tijd naar voren te halen en daarmee een zo grnol mogelijk 
aantal activiteiten uit te voeren. Door dit lf' doen kon de werkdruk die werd voorzien 
voor de lange modifü:atiestop die volgens planning in 1997 zou aanvangen 
aanZ.Jenlijk worden verminderd met als gevolg een werkbaarder en beter beheers
baar vertrekpunt. Overigens gaat. zoals in een vorig hoofdstuk uiteengezet. deze 
modificanestop met door. 

Onderzoek reactorvataansluiti.ng N-8 

Wegens scheurindicatics in hel overgangsstuk vm1 de reactorvataanslu.iting N-8 is 
deze aansluiting sind.s 1986 door m iddel van een afsluitplug buiten gebruik gesteld. 
Om de toestand van zowel de arsluitplug als de vataansluiting te onderzoeken werd 
de plug verwi jderd. Zowel tle afalui tplug als de vataansliiiting bleken in uitstekende 
slaat te vt!rkere11. Ove1 igens werden in een niet eerder onderzocht deel eveneens 
scheurindicaties gt'vondc>n. Doordat dt' aansluiting is afgepl L1gd leveren de ge\·onden 
indicaties gern enkel probll'em op. 

S plijtslofwisselen 

Er werden 36 splijtstorelementen vervangen. De zes stuks in 1995 door Genera! 
Electric geleverde regelbladen werden tl)dens deze onderhoudsperiode in de kern 
geplaatst. Er werden 2 mcores (neutronen mcetbtuzen) vemieuwd en drie 
regelstaafrnotoren vervangen door gereviseei-de exempl,u-en. 

Onderzoek naar de foncuonaliteJt v-.tn de spHitstofüorgpen-nen wees op grond van 
berekeningen uil, dat borgpennen niet meer hoefden te worden teruggeplaatst. 
Dit leverde een !ltnke 01dwi11st op. 
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Turbine 

1 kl groot onderhoud Jan hngedruk e11 midd\•ndmk-turbine leverde geen onwrwachte 
n•parattc,., op. Dt• turb111cbevèihg111g wt>rd volgens plaunmg geheel vernieuwd. 
S,lllten met de ePrder vemwuwde generalorbeveiliging en de reeds aanwC7Ïgt' 
modt>rtk' trilhnizsmcc·tappar;11uu1 be,;chiklt' GKl\ vanaf dat moment over ee11 
111ode111 lwwakin~:iS)Slcern voor de hele opwekkingset-nheid. 

I<oelwatergebouw 

1 n ll'J!.1'nstelli11g tril ht't von~ vl'(slag1aar waren de waterstanden gt'durende de 
rt:'vis1t•pe11ode 1996 1.cu !:rag, lwtgeen het uitvoeren van inspeclles ln de uitlaat
keldt't \'a11 het k1wlwat\•rgdmuv. rnogelqk maaktc. Een minpunt was dt' meer dan 
barre koudt· wa.11 in dt nood..:akclr1kc werkzaamheden 111oeskn worden 111tgevoerd. 

Nieuw hulpgebom, 

In het kader van het G KN-UpgraJt, Pro1ect kwam de bouw van een nieuw bulp
gebouw tol stand. Oorspronkelijk was dit gebouw bedoeld als onderkomen voor een 
111euw realto1bc·\'r1lig1ngssystl·em en een a,rntal redundante veiligheidssystemen. 
l let voor11<.'111en om <ll elt'ktriute1tsproductre vervroegd te bct>indigen maakte 
plaatsing "~111 dH· app,11ar11111 t'Chter overbodig. l let gebouw kn jgt derhalve· ee11 
andt'tl' bestemming. [t'll mogcli1ke optie 1s het ~cbnuk ervan als commandogebouw 
ged1m•ndL de rnnser.<>1111gsfost' van dP cenrra lt:. 

Mechanische werkplaats 

Dl tnl.'1.barnschc werkplaats is i11 1996 uitgl'breid en i11 gebmik gcnoinE'n . 
Dt> oude laswerkplaats 1s als zodanig uit gebruik genomen f'l1 ,al dienst gaan doen 
;ds Hl IV-ruimte. 

Opleiding 

Drit> \\t>rktu1gk111 1<ltgl'll lcgdt'n met gonl gevolg een l>edn1fsexamcn af. Een behaaldl· 
het [3,•wijs van Jkvoegdhe1d voor reactorwerktuigkundigC'. één dat voor chef van de 
Wacht t•n t't·n kand1da.it slaagde voor <lc- bedr11fstest ab A-v.crktu1gkundigc. 
80VPndie11 werd t>cn v-erktu1gk1111dige 111 oplt'iding genomen voor het Hewijs van 
BevoL·µdhe, J als I hef van d1· Wad1t. 

Op het gehtt'd van voorlichting en onderricht in het kadc>r \an dt> \RBO-wet werden 
vele Cllf~USSl'll l,ll'gewn. 

Transporten 

In 1996 wc.>1dt>1 l'r H 111euwt' spliJtstofi:lcmt•nten :iangele\·erd en ;o gehmiktt• 
afgevo!'rd 11:iar d1• opW<'l'ki11gsfabnck in Sellofield. 



Stralingscontrole 

GedmendC' 1996 werd door ,·1gcn t•11 111gd1uurd personeel t•en lot;1le strahngsdos1s 
ontvangen van 91-i1 m1llis1evert De 1ndivid11ele doses bleven binn..-n de t!Jarvoor 
door dl· ove1 h1'îu gestddt grenzen. Ook de lozingen van gasvormige en vloeibare 
stoffen hlen-11 n11rnschoots bmnen dt daar\'OOr 111 de ,·ergu1u11ng t;l·stelde limwten. 
111 overleg 11\et dP owrheîd werd dl' opz<'t van <lt..• orngev111gg111ctingcn gewi1z1g<l 
DC' apparatuur\\\ rd wrung1·1 

ARBO-zaken 

l let beleid nwt hdrekkmg tot (sexul'il') i11t1m1dalle agrt'ssw en g,·,,eld kwam gereed 
en het ziektc:ver211i111lwle1d werd af"i~l'Ton<l en in praktqk gebracht. 
De ARBO-Risico I11ve11tansal1t' en E,·alual11• {Ril•) weid 1utg1•voerd. 

Kwaliteitszorg 

Op lwt gelnl'd van t.11? hei strm turermg van d1:: Orga111!'atonsd1e Prrsonell' en 
Ad1t11111stra11cve (OP/\) voorzit•11ingl'll is in 1996 veel voorn1tgang gebod,t. Zo 1s de 
beschn1ving van d1; orga111sat1C' 1n lwt bt>dr11lshJndbo<.'k ,·ollcd1g geacrualtseerd. 
Bl'l1alve de organisatie zelf z1j11 nu O()k ra:1kdakken van de organisatiedell'n intc-rn 
t'll t'Xtl·m gl•delailk-erd bt'sdm·\'ell. Dt> bt·schrijnng van het geïnll'greerde 
zorgsysteem van (. KN 111 het ;,orgh,111Jhoek is v1 iiwel rnmplect. H<'t zorgha11dboek 
geeft t•cn got'd mz1cht 111 de- bd1enssy'-te11 ,allek \',m G K \, inzake nucleaire 
veiligh<'td. slraltngsbes(hern11ng e11 senmty alsmedl.' met b!'trekkmg tot kwalttclls-. 
milii'll en ARBO-zorg. 

Milieu 

De llll"UWC' Vl'rgu11n111g. du~ 111 1995 van kratht w,·rd, wrplid1t GKl\ tol hl't opzetten 
('11 impleml'nteren van ct•n 8cd1 ijfä-lntern-\llilwllzorgsysteem (Bl~I) . Hl.:! rrnlieu 
aspnt kret.>g ook w•<lun·nde <l11 versl;igjaar volop de aandacht en hel BlM werd 
<?en li•il. TWl'l' be!J11grl)k1 resultaten werdt:>11 er geboekt In dt• eerste plaats was dat 
de ven.inging va11 1 el molstelsl'I ,oor hu1shoudeli1k alvalwalt'r Twt•e buffertanks 
1orgt·11 nu 110C>r <lt 1cgelmatigl toevoer van het l1111shoudelijk arvalwater naar w·n 
111euw geplaatst.- b1orot01 dte <lat wakr zu1\l'rt. l let product 1111 de hiorotor heeft e.·n 
zeer laag dwmisch z1111rstofwrbrmk (CZV )gehalte 1?n kan rnnder probleC'm op de 
rivier word,·11 geloosd. l·kt t\\'t-vde resultaat was de plaat~ing t'll 111 gebrniknamc ,·an 
een ij7l·rsulfaatdoscnngsinstall,Hil. die dt• kopC'l;1rg1ftt• van tie hoof<lrondensm 

praktisch tol nul reduet'(·t l. Dil heeft bowmhen t'('n aa11z1enl11ke daling lot gern g 
gehad in d, \\'vo-lwlfl11g,~11 dit Gli.l\ 1aarhjks verschuldigt! is 





Studie en onderzoek 

S pJijtstofonderzoek 

In het kader van alg1•111ec11 11abe--tr~1li11gso11dt>r10<'k \~erden 11cn defin111er ontladen 
elementen visueel gc•111spertt>erd op ,1lgenwm mtcgrite1t \'an de constructie, 
aantasting va11 de bekll'dmg, staaflro111111i11g 1'11 crudneerslag. Bi1 een aa11tal 
splijt:-:tofclenwntcn wcrden gcr 1d1tl' 111spectit•s .1.111 dt· ,1faondl·rli1ke staven llltgevoerd 
m dl' vom1 van wervclstroomonderzo1·k. chameterbepahng, lengtemctrng en gam111a• 
scanning. Alle 1csultatc11 wa1e11 goed Van ,wven elt>menten werden tien staven 
gepuncteerd om dL gasdruk tr bepall'll \ an 30 stan'n werd non-destrncuer de 
krypto11-R:; ac11vite1t bc'fm.ild. h kon C'l'll bruikbare ll·latic worden vastgesteld tussen 
beide l1•ch111d,1·11. Tl'vens ko11 word<•n ,1:mgc.'toond dat de ,pl ij tstofgedragscodc 
ESCORE de gasdnik bmne11 de te verwachtt·n arwijking goed berekent. 
Splijtstorelenw11ten z1111 voorzien \'an een kokc•r. Dt•zc kok<'rs worden twee element 
leertijd1'n gebruikt (9 a 10 1aar) Voor<l:tl ee11 koker van een ell·mcnt op een ,mde, 
elemt.'nl wordt gepl;1,llst hL~'h onderzoek op rlchtht•1d en bh1vendc.- ,erlengmg 
plaats. De rechtheid wordt bovcnc.l ien bewaakt door middel van rnetmgen waarvan 
de frt•quentie ;1fhangt van dt gemetln waardeu van lwt eerste onderzoek In 1996 
zijn 43 kokers op rechtheid gemeten. 1-'r werck·n in 1996 31 kokers 11it de roulatie 
genomen wt.>gt>i1s owrschrijdin1-: ,·:111 dt> geb1111ksd11l11'cri1eria. 

Tra nsiën tenonderzoek 

De a11omalit•-dewctor ht•cft gedurend,· 1996 alle storingen ,tan dt.' reactorsystemen 
gereg1stree1 cl rn dt.> gq,tevens \itstgt>legd. Het doel 1s om mt'l c.leze gegev<>ns de 
transll ntenbt'1t•ke11111gt'll dit• JJn <l1· hand van moddlen worden gemaakt 
te validl'ren 

Core monitor 

De Corl momtor, dit- in eigt'll belwt•r is ont\\ 1kkeld en nu 111 gebruik 1s bij de groep 
Fysica werkt naar\('!'\\ atht111g. Een prescntal1t' over deze Core morntor heeft b11 
M!TO (Japan) plnatsg,'vo11dl't1 op ck· OFCD ron fercntie ulncorf' lnstnunen tation 
and Reactor Core A'-stssnte11t 

Reactorongeva lsberel<eni ngen 

Met de rekcmcode Ivf AAP 1s dt' 111dwd van 11w11w l<' p laatst'II veiligheidssystemen 
tijdens k,m1st11cltong1•vallc11 onderzodll. De inzet van de ong<>valsbehcersingss\'st1·
men I!- hiemw,• gcopllrnahsccrcl tnl'I lwt doel dl· ~chadl'lijke t.'!Tecten te minimaliseren. 
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Beschikbaarheid (in %) 

ten opz ichte van het rnax1111a:1I n1ogcl qk aantal bedn1faurcn in 1996 
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Jaarrekening 

De samen~telling van de jaa1Tekel1ing is als volgt: 

Balans per 3r detcmber 1996 
Winst- en verliesrekening over hei jàar 1996 

• Algemer1e toelichting 
• Toelichûng op de balans per 31 december 1996 
• Toelichting op de winst- en verliesrekeni11g over het jaar 1996 

Aan de jaarrekenmg zijn toegevoegd: 

• Oveiige gegevens 



N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

Balans per 31 december 1996 

(x NLG 1.000) 

Activa 1996 1995 

Vaste activa 

Mataii'I, 11astt' urtiva 

bedn1fsgebouwen en terreinen 626 832 
machmei; en installaties 1.810 

bedrijfämiddelcn in uîtvocring 4.74o 

626 7.382 

Fmanciél( 1•ask actll'a 

deelneming 2.400 2.400 

vorderingen 200.642 200.676 

ovenge effecten 19 19 
- -

203.061 203.095 

Vlottende activa 

Vool'Taden 

spli1tstof in central~ 1.327 7298 
splijtstof bij derden 2.074 5.562 

3-40, 12.860 

Vord(ringccn 

te verrekenen met Sep 2.47.129 l"'.552 
belastingen en premies i;ocialc 
vt:rzckenngen 53 9 

O\'erlopende acti\'a 296 923 
247.478 18.4~ 

Liqu1d( m1ddekr1 15.947 179 

47o._p3 242.000 



(x Nl G 1.0 00) 

Passiva 1996 1995 

Eig,m vtrmogtn 

gestort en opgevraagd kapitaal 128 128 

Voorzir11ingi:11 

~oorziening ontladen bt·straaldl' 
splijtstof 136.42-4 115.278 

voorziening sluiting centrale 304.810 105,942 

441.2H 221.220 

Kortloprnde sd1ulilm 

se.hulden aan leveranciers 13.757 ï-228 

bankiers 911 
overlopende p,1s~iv;i r5.394 12.513 

29.151 20.652 
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N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

Winst- en verliesrekening over het jaar 1996 

(x NLG 1.000) 

1996 1995 

Netto-omzet 77.555 82.566 

8rdrijfslasu11 

splijtstofcycluskosten 11.917 17 386 
kosten uitbesteed werk eu andere 
externe kosten 43-235 44-2 42 

personeelskosten 17.969 18.r88 

afschrl1vingen op vaste actlv,1 1.186 1.078 
overige bedri1fskosten 1..187 2.649 

76.494 83.543 
- -- ----

Btdrijfsmultaat ( . 0 61 - 977 

Fi11ancii'lt: bat.m (Il lastm 

rentebaten 15.130 15-288 
rentelasten - 16.191 - 14.3n 

- 1.061 977 

Jaarremltaat 

8,j2011lli:re bauu 1·11 las1,11 

bijzondl!re baten 241·992 
bijzondere lastt-n - 2.4 ,.992. 

R.-sulta«t 



Algemene toelichting 

Aard van de bedri jfsactiviteiten 

De Venno0tsl'hap 1s opgencht op 2 februari 1965 en heeft ten doel het stichten en 
exploiteren van de eerste Nederlandse kemc:11ergiecenttale met het oogmerk de 
Nederlandse clektnc1te1tsprodukt1ebedrijven in de gelegenheid 1e stellen praktische 
ervaring en kennis op te doen ten aanzien van de opwekking van elektrische energie 
door middel van kemsphjtmg alsmede alle handelingen die daam1ede verband 
houden m de , uimste zin van het woord. 

De vennootschap is llll hoofde van haar doelstelling een openbaar nutsbednf en als 
zodanig st1b1ectief vri1gestcld van vennootschapsbelasting in Nederland. 

Alle aandelen iu de ven nootschap worden smds 26 oktober 1989 gehouden door 
N.V. Samenwcrkendt: elektrn:iteits-prodttktiebedrijven (Sep). 1 ngevolge een met Sep 
gesloten samenwerkingsovereenkomst levert de vennootschap de opgewekte energie 
en h1:t beschikbare vermogen aan Sep en vergoedt Sep de exploitatielasten van de 
vennootschap. 

In 1996 1s het voorgenomen besluit tot stand gekomen de p1·oductie melde 
kernenergiecentrale Dodewaard na aOoop van de lopende splijtstofcyclus te 

beëindigen en de centrale ven'Toegd buiten bedrijf te stellen 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Naar aanleiding vap het voorgenomen beslull tot vervroegde bu.itenbedrijfstelling 
van de centrale zijn met ingang van 1996 de volgende waarderingsgrondslagen 
aangepast 

De mareriële vaste Jctiva zijn voor hun volledige boekwaarde afgeschreven. met 
uitzondering van de grond waarop niet afgeschreven wordt. 

• De voorraden splijtstof worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengst. 
De voorzie11inge11 worden gebaseerd op de contante waarde van de totale 
verphchtingeu samenhangend met de opwt>rking van de splijtstof en de sluiting 
en amovering van de centrale. 

Voor zo\·er niet anders 1s vermeld zijn de voorzieningen en de schulden opgenomen 
tegen nomina le «.vaarde. 
De in de voorz,enmg ontladen bestraalde <-pl11tstof opgenomen verplichtingen in 

vreemde valuta worden 111 verband met het langlopend karakter gewaardeerd tegen 
de gemiddelde eindkoers van de laatste drie jaren. 
Overige actwa en passiva 111 vreemde valuta z1tn omgerekend tegen de koersen per 
balansdatum. Optredende koersver~chillcn worden 111 het resultaat verwerkt. 

Fina11~1llc vast< actwa 

De deelneming. groot 30% in het kapitaal van de Centrale Organisatie voor Raclio
acfü,f Afval (COVRA) 'Il V., is gewaardeerd tegen de verkrijgingspriJs. 
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Voorzi.en/11gcm 

De onder dit hoofd opgenomen voorzieningen worden gevormd voor verplldllingen 
en risico's die samenhangen met de acti,ritei.ten van de kemcentrale, en zijn 
gebaseerd op de in?!ichten zoals die zich op balansdatum voordoen. 

De voorzieni11g ontladen bestraalde splijtstof betreft het transport, de opslag en 
opwerking van bestraalde splijtstof 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 toekomstige verplichtingen contant worden gemaakL 

De voorziening sluiting centrale is getroffen voor de na beëindiging van de productie 
van elekttische energie te maken kosten van buitenbedrijfstelling en verwijderen 
van de centrale, alsmede voor de doorlopende personeeJs- en externe kosten. 
De kosten worden bepaald op grond van ramingen waarbij de toekomstige kosten 
contant worden gemaakt. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Kostc:m en opbrengsten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
overeengel<omen betalingskoers of tegen de koers op de dag dat de overeenkomst 
wordt afgesloten. Optredende koersverschiJ ten worden ten gunste, resp. ten laste 
van het resultaat verantwoord. 

Tot de omzet wordt gerekend hei bedrag \lan de aan Sep in rekening gebrachte 
exploitatiekosten. 

Zowel pré- als post-reactorkosten worden als splijtstofcycluskosten aangemerkt met 
inhegdp van toevoeging of onltreklcing aan de voorziening ontladen bestraalde 
splijtstof terzake van in eerdere jaren reeds ontladen spliitstof. 

De afscl1rijvir1ge11 op materiële vaste activa Worden berekend over de 
awschaffmgswaarde uiLgaande van de economische gebruiksduur in jaren met een 
maximi,µn van 10 jaar. 

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

Alle extra kosten samenhangend met het in 1996 voorgenomen besltrit tol vervroeg• 
de buitenhedriJfstelli.ng van de centrale worden verantwoord als bijzondere lasten. 
De veJgoeding door Sep van deze kosten word t verantwoord -als bijzondere bate. 



Toelichting op de balans per 3r december 1996 

(x NLG 1.000) 

Materiële vaste activa 

Her verloop van de boekwaarde van deze .ictiva is iils volgt 

boekwaarde por 
t januari 
investenngen 
dcsnwesteringen 
afschrijvingen 

boekwaarde per 
31 december 

bedrijfs
gebouwen 

e n terre inen 

832 
+ 

- 206 

626 

machines 
en 

installaties 

1.810 

759 
1.589 
980 

totaal 

1996 

2 642 
759 

1.589 
1.186 

626 

totaal 

1995 

2.512 
1.208 

T.078 

2.642 

De geaccumuleNde aanschaffingswaardt'n en afschnJ\'ingen van de bovenvermelde 
materiële vaste ath',,ël per 31 december zijn als volgt: 

bedrijfii. machines totaal totaal 
gebouwen en 

en terreinen installaties 

1996 1996 1996 r995 

aanschafwaarde 39.863 84-427 124.2.90 12,1-531 
afboekangen 111 
1968 - 19-253 49+?.8 68.68, 68.681 
des1nvestenngen 1.589 1.589 
afächn1,ingen -19.984 33-410 53.394 52.208 

boekwaarde pl'r 
31 december 626 62.6 '!.64-2 

De resterende boekwaarde betreft de (lanschaffingswaarde van het ter.rein waarop de 
centrale te Dodewaard is gevestigd. 



(x NLG 1.000) 

Met betrekking tot de bedriifsmiddt'len in uitvoering 1s het verloop als volgt. 

1996 t995 

boekwaarde per 
t januan 4.740 3-463 
activenngcn + 3.594 2485 
111 gebruik genomen 759 1.208 
afboeking ultimo 1996 - 7.575 

b~kwaardeJkf 
31 december 4.740 

In verband met het voorgenomen besluit tot vervroegde buitenbedrijfstelling van de 
centrale zijn de bedrijfsmiddelen in mtvoering ten laste van de verlies- en 
winstrekening afgeboekt. 

De aangegane verplichtingen terzake materiële activa in uitvoenng zijn per 
31 december nihil (1995 NLG 2,4 mln). 

Financiële vaste activa 

Deelneming 

De vennootschap neemt voor 30% deel in de Centrale Organisatie voor Radio-actief
af,-al (COVRA) N.V. tot een bedràg van NLG 2.4 mln. De gegevens betreffende de 
deelneming zijn bij het l landelsreg1ster te Arnhem ter inzage gelegd. 

Vorderingen 

Beschjkbarc middelen van de vennootschap zipt belegd in een lening aan de 
N V Sep. groot NLG 200 mln (1995: 'IILG 200 mln) met een vaste rente van 7°/4. 

Tevens zijn de aan personeelsleden verstrekte geldleningen voor de aankoop van 
eigen won111gen opgenomen. 

saldo per t januari 
verstrekt 
aflossmgen 

saldo per 31 december 

Û\ erige effecten 

r50.646 
+ 50.105 

75 

De vennootschap heeft voor een bedrag van 30.000 gulden belangen in NIRA 
Lim1ted pk en Twinning Program Engineering Group-EEIG. 



Voorraden 

Vorderingen 

(x NLG 1.000) 

Splijtstof iu centrale 
De voorraad bestaat 1ut de in de centrale opgeslagen onbeslraalde splijtstof. 
elementen. De waarde van de spl.tjtsto(elementen is gebaseerd op de verwachte 
opbrengst op basis van ontvangen offertes. 

Splijtstof bij derden 
Voor de fabncage van splijtstofelementen 1s m 1996 NLG 6,4 mlrt geïnvesteerd in 
voon·aden. 

Van de voorraad is een bedrag van NLG 5,8 mln als onderdeei van de 
splijtstofcycluskosten ten Jaste van het resultaat gebracht (r99s: NLG 5.3 mln). 
De resterende voorraê!d is gewaardeerd tegen de verwachte opbrengst op basis van 
ontvangen offertes. 

Te verrekenen mei Sep 

saldo per I ja111tari 
in rekening gebracl1t aan Sep 
verrekend n'l.e;:t Sep 
toegevoegd aan de lening aan Sep 

saldo per 31 december 

+ 
-

1996 

17.5p 
319.547 
89.970 

2 47,(:,,9 

1995 

5o.496 
-t 82.566 
- 65.510 
- 50.000 

17-552 

Naast de normale exploilaliekosten 1996, groot NLG 77,6 mln, zijn de bijzondere 
lasten samenhangend met het vOQrgenomen besluit tot vervroegde buitenbedrijf
stelling van de centrale, groot NLG 242.0 mln. aan Sep in rekening gebracht. 

Liqujde middelen 

De l[quide middelen hebben ondenneer betrekking op een deposito van NLG r5,3 ml11 
da1 ter zekerheidstelling van betaling aan BNFL plc wordt aa.ngehöuden. 

Eigen vermogen 

Voorzienmgen 

Gestort en opgevraagd kapitaal 

Het maatsd1appelijk en geplaatst kapitaal is volgestort en bestaat uil 1710 aandelen 
van 75 gulden nominaal. 

Voorziening onUaden bestraalde splijtstof 

saldo peJT r januari 
Laevoeging ten laste van de 
winst- en verliesrekening 
onttrekkingen 

saldo per 3r december 

27 

+ 

1996 1995 

n5.278 ro5.986 

29.183 + r8.93r 
8.037 9.639 

1)6-424 n5.278 



(x NLC 1.000) 

De tocvoegmg vindt plaats voor post-reactorkosten 1996 ten laste van de spliîtstof
cvcluskosten. voor gt'calculeerde rente en koersverschillen ten laste van de finanoële 
resultaten. en voor de aam·ulling \·an de voorziening in verband met het 
voorgenomen besluit tot vervroegde bu.itenbednjfstelling van de centrale ten laste 
va11 de bijzondere la:sten 
De onttrekkingen betreHen contractuele betalingen in.zake transport. opslag en 
opwerking van bestraalde splijtstof en opslag van afval. De begrote betalingen voor 
1997 belopen circa NLG 23 mln. waarbij verphd11ingen in vreemde valuta zijn 
gewaardeerd tegen dç koers op balansdatum. 

Voorziening sluiting centrale 

saldo per I januari 
toevoeging amovenngskosten 
toevoeging doorlopend<:! personct>ls- en externe kosten 

saldo per 31 december 

105.942 
47.168 

151.700 

1995 

98.200 
7.742 

De voorziening is voor de amovenngskosten gebaseerd op het in r994 door het 
Duitse bureau NIS lngenic.mrgese)h;chaft mbH uitgevoerde onderzoek naar de te 

verwacht<>n amo,·eringskosten uitgaande van amovering van de centrale 40 jaar na 
beëindiging van de exploit.atie. 
Toevoeging van de règ\sliere dotatie 1996 vindt plaats ten laste van de overige 
bedn1fskosten. voor de gecalculeerde rente ten laste van de financiële resultaten, en 
voor de aanvulling van de voorziening m verband met het voorgenomen besluit tot 
vervroegde bu1te11bedriJfstelling van de centrale ten laste van de bijzondere lasten 

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva 

1-let belreft onder andere nog te betalen kosten voor verwerking, transport e.n opslag 
van laag r.1d10-actief afval. 



Bedrijfslas ten 

Toelichting op de winst• en verliesrekening 
over het jaar 1996 

(x 1\ LG r.ooo) 

Splijts tofcyclu~kosten 

De splijtstofcydusko!aen bestaan uit: 

Pré-reactorkostt'n 6.088 

Post-reactorkosten 

De pre-reactorkosten omvattt:n de afboekmg van de aanschaffingswaarde van de 
geplaatste spliJtstofelementen alsmede de kosten van de kwaliteitscontrole. 
De post-reactorkosteu 0111vatten de kosten verbonden aan transport opslag en 
opwerking van ontladen bestraalde spli1tstof en van transport, opslag en eindberging 
van afval. 

Kosten uitbesteed werk en a ndere externe koste n 

De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd· 

exploitatiekosten 
kosten \'an onderzoek van veiligheid 
en ve1lighe1dsmaatregelen 
kosten van oveng onden:oek 
a lgemene kosten 

1996 

15.626 

16.919 
878 

9.812 

43-2}5 

1995 

21.365 

n .753 
752 

10.372 

44.242 

De exploitatiekosten hebben bt.-trekking op het bedn1f en het onderhoud van en 
aanpassingen aan de centrale, de jaarlijkse stopperiode en spli1tstofw1sselmg 
alsmede bedrijfäbeproevingen van en onderzoek aan de centrale. 
De kosten van onderzoek met betrekking tot veiligheid en veil1ghe1dsmaatregelen 
hebben in 1995 en 1996 in hoofdzaak bt'trekking op het m het kader van de 
noodzakelijke wrgunningverlening uitge,oerde onderzoek van ve1hgheid en 
ve1lighe1dsmaatregelen en het voorbereiden , an de modificaties van de centrale 
De kosten va11 oveng onderzoek worden gemaakt voor onderzoek anet de centrale, 
zonder betrekking te hebb~n op bel bedrijf e11 de veiligheid van de centrale. 

De algerneue kosten hebben betrekking op de kosten van bewakmgsdiensten, 
verzekeringen, belastingen, kosten van kantoren en kantoorautomatisering, kosten 
van voorlichting en die11stvede11mg door Sep en derden. 



(x NLG 1.000) 

Personeelskosten 

De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd; 
1996 1995 

salarissen 15.345 15.586 

sociale lasten 964 1.006 

pensioenlasten 878 978 
overige personeelskosten 782 618 

- ----
17.969 

In de salarissen i~ mede opg<·nomen een b11drage aan de "oorziening 
personeelslasten, welke mede namens GKN bij N.V. Sep gevom1d 1s. 

Het gemiddelde aantal werknemers rn het boelqaar bedroeg 159 (1995· 157). 

Overige bedrijfskosten 

Tot de overige bedri1fs.koste11 zijn gerekend: 

18.188 

de reguliere toevoeging aan de voorziening voor amovenng ce11trale NLG o,6 mln 
(1995 N I G 0,9 mln); 

• de kosten van onderzoek voor behoud en vermeerdering van nucleaire kennis in 

het algemeen NLG 1,6 mln (r995: NLG t,8 mln). 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten 

De rentebaten hebben betrekking op de onder financiële vaste activa opgenomen 
vordenngen en de vordenng op Sep. 

Rentelas ten 

Hierin zi111 begrepen de toevoegingen van rente aan de voorzieningen ten bedrage 
van NLG 15,5 mln (1995= NLG 14.3 mln). 

Bijzondere baten en lasten 

Bijzondere lasten 

De kosten samenh,mgend met het voorgenomen besluit de kerncentrale Dodewaard 
ua afioop van de huidige splijtstofcyclus vervroegd buiten bedrijf te stellen, ziJn 
verantwoord als bijzondere last en bestaan uil. 

aanvulling voor1.1ening shnting centrale (NLG 190,8 mln) 
aanvulling voorziening ontladen bestraalde spli1tst0f (NLG r4,6 mln) 
afschrijving van de boekwaarde ,an materiele vaste activa (NLG 9.2 mln) 

afwaardering splijtstofvoorraad (!\ LG 10.1 mln) 
afkoopverplichtingen 1eg1mover lt:vl!randers (NLG I'J,3 mln) 

Bijzondere baten 

De vergoed1ng door Sep van de kosten samenhangend met het voorgenomen besluit 
de kerncentrale vervroegd buiten bedrijf te stellen, is verantwoord als bijzondere bate. 



Overige gegevens 

Winstbestemming 

De winstbeslt·mn1111g is gl·r~eld in artikel z3 en 24 \'<lil dP !-tatutc•ll. 
De tl·kst d;i,ma11 luidt: 

Artikel 23 
t. ren laslt' van dt• w111st zoals die bli1kt uit d1· door de algemene verga<lt'rmg 

vastgestelde\\ inst- en wrliesn kenmg worden gehracht. 
a. wevoegingf'rl aan rc~erws voorzover deze door de WC't zijn vereic:t, 
b reservenngl 11 die door d«• 1.hrectw onder goedkeunng van de algemene 

verg.1<l<•nng worclt'n nodig geoord<'eld. 
2. Een tekon mag slechts Len lastt· ,an de door de wet voorgeschreven reserves 

worden gedelgd voorzover <le wet dat toest:ial. 
3. 111•1 na t<>epass111g van het vor<'nstaande rl'sterende be<l1ag van de wmst staat 

ter beschikking ,;m dt" algemene vergadering; u itkeringen kunnl'n sk'<'hts 
worden gedaan inet 111ad1t11e111ing van lwl bepa,d<lt> in .:irtikel 24. 

Arlikd 24 
1. Dt' vennootschap kan slechts 111tkenngen dol·n voor1.0H~r haar eigen vermogen 

grott:r is d.m het bcdt.1g ,an het gt>slorte k.ipitaal vermeerderd met de reserves 
die krachtens dr wet rnocte11 wordt>n aangehouden 

" Dl' vennootschap k.in 1ussen111ds u1tkeringl'll doen mits rnel 111achtncm111g 
van lwl in lid r hep;1aldc 

Accountantsverklaring 

Oprlracht 

Wij h1 bhen de jaam•kenmg rq96 ,an~\. GK\J lt" ,\rnhem gecontrolet>rd. 
De Jaarrekening is opgeste ld onder ver;mtwoordelijkhr1d van de leiding van de 
\~•nnootschap. Het 1s onz1 ,erantwoor<lch1khud een accountantsvrrklaring inzJkl· 
de ja,1nek<·11i11g te ,t'rslrt>kken. 

Werkzaamheden 

Onz1· controle> is vcmcht mern·nkomst1g alge meen a,111vaardl richtlijnen rnet 
betrekking tot \:OJ1l1ole-opdrach1u1. Volgens deze nchtlt1nc•n dient onze ro11trolr 
zodanig te worden gepland en uttgev1wrd. dat een re<leh1ke mate ,an zckc>rhe1d 
wordt verk1c•ge11 dat de jaarrekening get•n ou1uisthcd('n van matc>nC'cl l>clang bl'~at. 
r en comrole ornv,11 onder 111ee1 t'l'l1 on<lNzoek door middel v:rn dcdwaarnemingen 
van 1nformalle te1 onderbou\\11 g van dl bt>dragen en de toehcht111gcn in d.:
Jaarrekcning. T('vens omval ee11 rnnl roll· f't'n lwoordl'lmg ViJ II de gmndsl:igen voo1 

financ1èile verslaggcv111g dtt' bij het opmaken van dt> jaarrek(•ning z11n IO<'gepast rn 
van belangn1ke schattingl'n <lil' <ll le1d111g van dt> wnnootschap daarbij hC'rft 
~wm,1akt, alsrnPdC' t'<'n <:"vall1atir van hc·I algt>lwl,• bf'dd van dl' jaarreken111g. W11 z11n 

\-an mening dat onze co1111ole een de11gddijk1· grondslag vormt voor ons oordeel 

Oordc•cl 

Wij zijn van oordct'I dat de jaarrekening ,•en gl'lrouw bPeld ~eeft van de grootte en 
dC' samenstelling van h(·t vcrmogc>n op p d<'i.:t·mbcr 1996 en van hrt resultaat owr 
1996 in ovet censlèm mi 11µ 1 nel alge11wt·11 aa11v,1a r<ll· gronds!Jgen voor financid<' 
verslagg('\;ing en voldoet aan dt wettc•lqkt' hrpalingl'II inzakt· de j;iarrekenmg zoals 
opgt'nomen in Tik! 9 BW2.. 

Arnlwm, 2 april 1997 



Gebruikte afkortingen 

\B\VR 
AI.WR 

ARHO 

BIM 
BHV 
czv 
DNC 

DTN 
EPON 

EPR 

EPRI 

1:.r'I 

ESli\\'R 
CZH 
GL 

GKN 
GUP 
\.1 ER 

Ol'A 
PBC 

PC! 

PllV 
PINK 

PSP 
Pos 
RIi.: 

SBWR 

Sep 
fPFG 
U"JA 

USC 
Wvo 

Aclvancc-cl Boilmg-\\ Jter Rl•aclor 
Advancl'd Light W:.itc-1 Rt>actor 
A rbeicbomsta ndight den 
Bt>dri1fs I ntc11w M 1licuzorg 
Bt•drij!s HulpVcrle11mg 
Ch,•rnisch Zuurstof Verhnuk 
D11td1 Nucie.ir Con~ort1um 
Dvsdnollo Tecnolog1ro Nuclear 
nv F.lt!ktnciteits Prod11kt1emaatschapp11 Oost- en 
Noor<l-l\cderland 
I uropC'an Prrssu.risrcl-\Vat<'r Reactor 
rl,..ctril. Powt>r Resl'arch I nst1tute 
nv Elt"ktt iciteitsproduktiemaatschapp!J Zu1d-Neclnland 
F11ropt>an Simplified Boiling-'water Ri?actor 
nv FIPkt1 iciteitshe<ln1f Zu1cl-Holland 
Gvnt'1al Llectm. 
nv Gc1lll'C'nschappeiljke Kt>rnenerg1ece11 lr:1le Nederland 
GKI\ L pgradt Pr0il'CI 
M 1lieu-eITect R;i pport 
Organ,satorisl he, Pt'rsonelt' en A<lmi n1straueve (voor7ieningen) 
l'rn1ec1 Buitenbedrqfstelling en Conservering 
Prowct Communicat1~' en lnformatievoorz1cnirrg 
Proiect I h11d1gt~ Vergunning 
l'rogra111ma lno;tandhomling t-.ucl~aire Kompetcntie 
l'ro1ect Sociaal Plan 
l'ro1ecl GI<N 1997-2003 
R1s1Co lnvenwnsat1e <'n Eval11atlt' 
Si111plifwd Boil111g-Watl'r R~actor 
Il\ Sanwnwerkl'nde <:lect1icite11s pro<l11ktieb<'drijwn 
Tw111ning Program E11ginrcri11g Crm1 p 
m Energ1<>prodLLktit be<ln1f U I\A (Utrecht. '.oord-Holland 
<'tl A111stt>rda111) 
Ut1ht} Steenng Comm1ttee 
Wl'l vr1011trem1g111g opper. laktc·watei 



Colofon 

Uitgave'. 
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Vormgt>\ i ng: 
Ge1.i1·d Wagt·n1,111,- KNU, V1•lr 

Fot()grafk 
Dil'k Rr,1uwers. A, 11111:111 

Druk: 

Roos l'll Roos dmkk,,rs b.v" A111h,•111 
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