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1 nleiding 

Op 3 uktolw1 199CJ Wl'1d lwl voornc111Pn bc•krnd Al.'maakt om, in plaats v:111 op de 
0111spro11h•lqk gl'plan<l<' sh11tmgsd,1t111 11 van r J,11rnari 2004, <lt' t'lektriritt.>ils• 
produtlll' van de kt>rnt·m·q,;1ccemr.il1 Dode\\a.ml ,._.rnoegd Il' ,taken Op 2,<, maait 
l ')')ï wrnl dt· mstall:1111• ah','-'schakl'l<l \'Jll het landeh1k ekktnL1teit~1wl en op t juli 
van d:1t7,•1Jû1• 1a,u ,·Nkbarde de d1n·rt1e G KI\ clr r•lt·ktri<:.itt'ltsproductil' offic1t!cl voor 
t,l't'indigd. [);1,11 mee wc•rd het afbu11wtra1ect v,111 de 1.cntral,• Dodewaard 111gl'ZC't. 

G 1-: 1\ 1s ,01,rnl·me11S d, kt•r 11energi1·n·1111;ile gdasn•rcl b111tt·r I be<lriif t,• sit fü,n, te 
to11sen·,•1t0 11,·11 na c·1·11 w.1ChttiJd van ,10 raar dt finitieftl' orttmantelen. D1' plam1111~ 
1s erop gene hr dP ce11tr;1lv in ioo~ in c't•n toe~land \dil zog('lwt1•11 Veilige lnslu11 1ng 
tt hebben g1•h1acht. Ga,mdl' ht't prou·s zull,0 11 <l,• lwt.lri1faactl\ 1te1ten m omvang 
afnemen. In du verband \\Ord~·n ,·r twe, eorµ;rn sahernonwllltll voorz1e11 

Tijdens dL post-<>pl'1,1lro11t Ie fase w,1.11i11 lwt lwd111I zich 1111 hl·,imh. wordt dE' 
1nstallal11• uit lwd1ijfg,'11011w11 end,· no~ aa11w,•zigt• spli1tstol .JlgevoPrt.1. Dal laatste 
1s ,.111 cniu;1al belang. want 111,·t d1• lwstraald,, spli1t,;rof ,,,r<lw1p t ook lwt overgrote 
tkcl \'all d, 11 dt• ce11lr,t1,, .,anwe,rg,• r.tdmaLII\ it,•1t. Tt>gelqk mt'I de afvo, r van 
splrJlstof w<>rdt•n prou•ss,slt'llll' ll , di1' gt!en llltKlw tnee1 lwhlwn en die 111Pt rclcv;rnt 
z1111 voor (·~·n w1l1gc lwd111f,vn<-rîng, sucn•sswvditk afge~cl1akt•ld en schoo11gemaakl. 
\l,·rvolg,·11s g;1at de h11ttl'11ht·dn1fi;1,•l111,gsfast' 111. D,· uil lwdnjf' genonwn systemen 
\\Orden g,·Jmen<le dî,· p,·1 iode gernnsl·t,Fert.l ,·11 ,erzpg"Jd. h worden bouwkund1gP 
voc>rz1er1111gl'II g,•trotll-11 ,•11 111e11wt· s"tenn-•11 .1a11g1•legd tc1w111de een V1•il1gi: 
lnsluitinµ v:111 de u·r1 11 .i lt• lt' n•all-:1•11·11 Jit g(':-d11kt 1s voor ec-n w;ichttqd van circa 
,10 jaar, w.1,11111 Ót' 1b11 nog 111 <le 111stalla111 ad11t:rgebleven rJ<lioactivitc1t <loor 
nat11urh1k ,·,·1val a.rnzi,·nlijk ;1fnl'~·m1, 
~:1 lwt v,•rst111ke11 ,and,• \\ad1ttqd lwg111t d(· l.ise wa.irin de ccntralt' dcf'i111t1t'f wordt 
t111ln a11t<:-ld t•11 lwt IP1n•i11 gi•schtkt wotdt gc111a.1kt voor nieuwt. doeleinden. vr11 van 
lwperki11g1•11 d11 ver ba11<l houden r11t't de vroegt·rt hl'stemm111g. 

C,,·<lm<'nd,· !wt JJJr 1991' ".,s <lL' bcdr11fsact1v1tt'1l \'OOral gcrîdll op ht't uit bt·drijf 
m·nwn va11 owrhod,g gt'\\orden systt'tlll'LL, de Jfvot•r van ,:plijtstof', lwt ontwerpt•n 
v;111 cf'n Veiltgt Im:luiting en het vombere1den v,111 een w1g11nningaanvraag voor dt' 
i.:epla11de p<'riodt• van bu11e11bcdr1jf.,tdhng t'n \eiligt' lnslu1ti11g (2000 .:o, l) 
.1ls11wdt' d<· \l,Hhtt11d (2.0;,\ 2.0"n) TcgdijkntijJ Ji:t·d dt> sluiting rnn d,· n·ntralr 
z1d1 gc.·ldt•H 111 Je ceruglnpt ndc onw;111µ van hl't pnsoneelsl>t·stand: had G K \/ t'ind 
J,,t'embc-r 1997 nog 1 ~8 111t·dewerk1•r:, i11 vaslt' dienst. t•e11 jaar later waren dat er 
110g 111 \tr\\Jrht wmdt dat <lc daling 111 het .1.111t.1I medt"\H·tk,·rs z.id1 lil dt' 
komend~ JJH'll zal \'OOI IZt•tten. 



Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

en College van Advies 

Gedul'e11dc het ver-;lagja;1r kwam cle Algemene Vergadering va11 Aandeelhouders 
drie 1m1Jl bijeen. Goeclkeu1111~ werd verleenu aa rl de rinanc,ële jaars1ukken 1997 en 
de begrot ing voo1 het Jaar 1999 Ook is er door i.lt.> direcne gerapporteerd ovt>r de 
gang van zake11 mei betrekking tot het veranderingsproces biJ G KN dat na 3 oktober 
1996 is gestarl. 

In 1998 1s er geen .1anleid i11g gewecsL 0111 het College van Advies 111 vergadering 
bi jeen te brengeo. 

Het College van Ad\'1es GKN best:i;it uit de volgende leden: 

de lieer ir. F.E. Oosten<lorp 
ûe heer it. LM.J. van Halderen 
de heer ir. P. Koppen de Neve 
de beer i1. 11.A. Droog 
dl' het'!' ir. J. Hoekst:Ja 
m evrou w A.M. f>e lers 

EZH 
EPO\J 

UNA 
EPZ 
(CKN) voorzitter 
(G I<N) $t'Cretaris 





Algemene beschouwingen 

Januari 1998 : reorganisatie 

Per I lil lllldn 1998 werd de eerste reorgarnsatie in het kader van de afüotiw van het 
b<~drijf doorgevot'rd. Het oude.> en nieuwe GKN-orgarn!,!Tllm. vertonen veel gelijkenis 
q11a struct1.1u1 en a~111ta l funchcs m,iar het aantal format1eplaatsen is in de meuwe 
s ituatie teruggebracht van 15, naar 96. De aanwezigheid van splijtstof in de cenrrale 
is bepalend voor hl.'t fc-it dat de nieuwe organisatie ,•eel overeenkomst vertoont met 
de vori~e. Kr,1chtens de Kernenergiewet(Kew)-vergunning dient, ook nu de centrale 
is gesloten, de zor~ voor de n11clt>aire VC'ili~he-1d en stralenbescherming onverkort 
gehandhaafd te blijven zolang t>r splijtstof op het terrem van de centrale aanwezig is. 
Fn dat laalste bliift nog wel e\'en het ge\'al er zijn nog ongeveer twintig transporten 
nodig om alle bestraalde spliil~tof aî te \Ol'rt'll 

Ondank5 een inmiddels sterk verminderde gevaarzetting (alle splijtstofelementen 
zijn verwi jderd uit het reaclOr'-at en staan in hel Splijtslof Opslag Bassin) is in het 
kader ,an <le nucleaire veiligheid nog sleed!- hetzelfde pakket aan voorzorgs
maatregelen van kracht d,11 gnld \Oor dt' centrale in bedrijf. Opmerkelijk gevolg 
hïenan is da l rrwt dil' voorzorgsmaatregelen thans relatief ml•er tijd gemoeid 1s dan 
met de uitvoering ,an de werk7aambedi?n zt:>lf Door funct ies zoveel mogelijk te 
combmc-ren wordt get1,1c:ht hierin een evenwicht te creëren en tegeli1ke1tijd het 
verloop 111 beschikbare men<:kracht op te ,angen 

De 11ieuw1:· G KN-orga11t!-at1e is gestnu.uueerd rond dne secties: Bedii1fsvoenng en 
Onderhoud (BO)_ Bl11tenbt'Jli1fstell1ng en Conservering (BC) en Personele Zaken en 
Ondersteuning (PO). De sectie BO voert alle noodzakelijke activiteiten uil 111 het 
kadc-r v;in <le pos1-oprral!Oll!?le brdiijl'svoering. de sectie BC richt zid1 op de 
activiteiten dte moeten leiden tot de re:ilisal1e van een \'e1lige lnsluitmg, en de sectie 
PO begell"1<lt het all,ouwtrajcct op het gebied van personeelszaken. fl nancien en 
andere onderslrunendc d1e11stc-n-

Wijzigingsvergunning 

Afgezien van een beperkt aantal wi1zigtngen in de Kew-verg1111ni11g en een 
aanpassing van het Veiligheidsrapport. blijft voor de rcsler,e11de bedrijfsperiode• de 
periode tussen de beëindiging van de clektridteitsproductie tol aan het van kracht 
wûrden vêln de nieuwe ve-qnrnning \'Oor buitcmbedrijfstelling. conservering en 
wachttijd v,m d,• ,entrnlt• - lwt \ igerend 1<1amwe1 k \all \lirgunningen vrijwel geli jk. 
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VoM Je nooJ~ak~,lijkC' a:.11q,,1ssinge11 werd op 14 juli 1998 do01 het bevoegd gezag 
..:C'n v. i1z1grngsvergunn111g verleend. <l1e G Ki\ onder andere ontslaat van de in 199-; 
opgrlegde vergunmngsvt>qJlichung om mod1f1cal1es uil te voeren. Da.i111aast hep3alt 
<le w11z.igingsvergi111111ng dat er grC'n nieuwe spl11tstof meer mag worden 
aa11gevocrd. d::it Je nog a:rnwc21ge spll)tstofzo snel als redeli1kcrw1js mogeli1k moel 
worden afgevoerd en dat het vrijmaken v;in kPru(•11<>rg1P niet meer mag 
plaals\'mden. Geconcl11deerd wordt voorts dat door het overbrengen van alle 
spl11tstorelcmente11 w11111 1t de 1eactorkern naar het Splijtstof Opslag Bassin (SOB) 
Pnrst1ge reactiv,te1tso11gcvalle11 en koelmiddelverlic>songe\'alle11 uitgesloten kunnen 
worden geacht. Ongeva llen en ongev.dsgevolgen zoals die in de ongevalsanalyse:. 
(l'SA) 21111 beschouwd. spelen niet langer een rol meer in de veil1gheids
be1-chouwing,.-n. Dl' wannleproductie van de splijtstofdcmt~nten i:, dusdanig 
afgeuomeu dat het optreden v;m hoge lcmperaluren kan worden uiLgtslokn. Dil 
betekent dal het ouge,,dsrisico ut•1 sl<'rk is afgenomen. Op llt'l momt11I dal tie 
:iplijtstor volled1g van lwl tcrrcm van Je (enlrale zaJ zip, verwij<.lercl wnrdt het risico 
voor dl• onig1>vinµ zelfs vrijwel \'t'rwaarlooshaar 

Tegen de verle11mg v~,11 de,~ 1izigi11gs\c>rg11n11ing werden een vertoek lol schorsing 
ingediend e11 l'<'ll beroc·p in~estekl Zowel het vNzoek tot schorsing als hel beroep 
1ijn ûp g oktolwr u)g8 nit>I ontvankt>lijk verklaard 

Sinus ut· centrale niet l;111ge1 worJI Elebruikt ~oor het opwC'kkc.-n van dátnc1teit kan 
(·r ander" wmde11 olllgegaa11 met de imid1ting. [en ,rn11tal 1110C'essy°'temeu heeft 
geen funclit' meer t"ll i" ovedwdig gt·worden. In de 1eo;terencle be<lnifsvoenngs
periode wmden dergelijke <:ysll•nien o;uccC'ssievelijk uit bednif genomen Defi11111cve 
h11ite11hedrijlstelling volgt zod1a <la:u-voo1 vNgunnmg is verkregen. Medio 1999 zal 
daarltw i>e11 wrg1.11111rng:1anvra.1g wordt>n mgedienJ Wl' 1eve11s de conserveiing van 
de centl'Jle t>ll de wathttijd daarna tol omlerwerp heeft. De verwachtmg 1s dat de 
wrg111111ing in kwe"tle begm ioo1 van kwc.ht ka11 zijn en dal op dat moment ook 
alll' lwst1 a;ild,· splijtstof van het terrem van de tk cemr:Jle zal zqn afgevoerd. 

Transporten bestraalde splijtstof 

De planning van GKN 1s i:>rop gPncht 0 11 1 111 liet 1;.iar 2003 de centr.ile 111 ccn staat 
van Vc>1hgc l11~h11ti 11g tP l1C•hhC'11 g<'liracht. Randvoorwaarden zijn een snellt> en 
m1b<•lt•111111c1·de nfvoe1 vJn de in de centrale a;mwezige bestraalde splijtstof. 
elementen naar de opwerkmgsfabriek 111 Sellaûdd (Engeland) en een tijdigt' 
verle11111g van de noodzah•hjke, ,·rgu111tinge11 voor de p~riode van b1uteJ1bedrijl
stt·lling en cnnserv~·ring v,111 de 111stallatie. 

Sinds 1997 011dl'rvind1 het transport va11 ,-plijtstof 11a,1r dt' opwcrkingsrdbriek 
vc1011Jurend vertragmµ dom bdemmeren<le ;1ct1es als g1•volg van een groeiende 
m:1atsd1appelijke Wt>t'l'Sl.111<l. Dw weerstand :.:orgt. zowel in Nederland als in de ons 
omrinf(t-ndr landt'11. ,,001 prnhknw11 op 11itvne1ing~rlivea11. Het aantal n•g1011ak 
nalit111ale 1•11 i11ternatio11ak autoriteiten c:.lal Zt'ggenschap her-.fl gekregen in <le route 
van de transporten is grnol <'11 lwt bereikt'll \JTI de nood7:ikehjke consensu!. verloopt 
cliiardom moelza.m1. 



Toch moet G KN overeenkomstig de voorwaarden van de wijz1gmgsvergunnmg de 
.:1fvoer van bestraalde splijtstofelementen bmnen een bepaalde termijn hebben 
voltooid. Een oploss111g voor deze problemat1ck 1s alleen te vinden in de uitdrnk
keli jke medewerking van de overheid. Daarom heeft GKN een dringend beroep 
gedaan op het bevoegde gezag (de Ministers van V.ROM, EL. SZW en VWS) om 
maatregclC'n te trcfTcn die hel transporteren van bestraalde s plijtstofelementen weer 
mogelijk moete11 maken. 

Parlementaire discussie 

Op grond van in het verleden )?enomen regeringsbesluiten is het beleid va11 de 
Elektriciteit?ssector gericht op opwerken van besh'aalde splijtstofelementen gevolgd 
door eindberging van de afvabtofîe11 en ltergebrui.k van splijtstof. Op 11 maart 1998 
debatteerde de Tweede Kamer opnieuw over de voor- en nadelen van opwerken van 
bestraalde splijL-;tof versus de dirt:>d<> berging ervan. Het Kamerdebat resulteerde i11 
ef'n gezamenlijke motie van PvdA. D'66 en VVD waarin deze politieke partijen de 
regcnng verzochte-11 clie contacten te leggen, die een nauwkeurig beeld van de 
mogelijkheden en consequenties van een wi1ziging 111 het gevoerde beleid zouden 
kunnen opleveren. De motie werJ aangenomen. De Minister van Economische 
Zaken zegde toe de desbetreffende acties onmiddellijk in gang te zullen zetten. 
maar vetklaarde tegelijkertijd geen aanleiding te zien om het huidige beleid te 
wijz.igen en dlls gel:'n stappen tl:' zullen ondl:'rnemen om de opwerkingsroute te 
belemmeren. In deze context stond de weg voor het transporteren van bestTaalde 
spli1tstof ope11. Desondanks verstreek hel jaar 1998 zonder dat een dergelijk 
transpo1t daadwerkel11k doorgang kon vmden. 
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Bedrijfsvoering en Onderhoud (BO) 

Organisatie 

Per januari 1998 21111 ;ille technische disciplines die 1mg nodig ZJID in de resterende 
bednjfsvoenngspenode bi1 de sectie Bedri1fsvoering en Onderhoud ondergebracht. 
De bezett111gsgra::i<l van de grot>pen binnen de secue is ,iangepast aan hel 
vcnrnndercndc werkaanbod. Zo liep de om\'aag van de Wachtgrocp terng van 50 
naar 27 formatieplaatsen. terwijl de onderhoudsgroep tenigging van 39 naar 19 
fom1at1epl;iatsen. De overdrad1t van een aantal overbodige systemen aan de sectie 
Bu1tenbednjfstelling 1•11 ConsC:'rvenng (BC) en een verschuiving ,•an bepaalde 
werkzaamheden naat de dagdienst rnaaktc11 het mogelijk om de minimale 
Wachtploegbezetting 111 de loop ,·an het jaar tenig te brengen naar twee in plaats van 
drie personen per wacht. 

Onderho11dsactiviteilen 

De sectie HO droeg dil jaar vijftien van een veertigtal overbodig geworden S)'Stemen 
over aan de sec1ie BC voor gestn1ch1reerde uitbedrijfname. de resterende 
vijfentwintig systemen werden in afwachting van huu overdracht in aangepaste 
vorm bedreven en onderhouden. Alle nog l>enodigde geklasseerde systemen werden 
op de gebruikelijke manier en strikt in overeenstemming met de regelgeving 
geïnspecteerd en onderhouden. 

Ook gedurende de posl-opetationele fase 1s een verzorgd aanzien van de centnle 
belangrijk. Daarom heeft hel reguliere onderhoud van terrein en gebouwen 
voortdurend de Jan<lacllt. In 1998 werden de bewalcingsloge en een aa ntal 
kantoornumten gerenoveerd en opnieuw ingericht en verhuisde de 
Bedrijfs) lulpVedentng (BI IV) van een box op het terrein naar een vaste locatie 
bmnen tle gebouwen. Ook gebouwen en terrem werden extra onder handen 
genomen m de vorm van respectteveltjk bunenschilderwerk en nieuwe beplanting. 

Il 



Inte rmitte rend bedri jf 

Melde bei:rnd1g111g van de proclucti(' 1 n 1997 verdween O<>k de behoeft,, aan 
koc-lwatf'r voor hel proces win PlPktricite1tsopwekkmg. Hd koelwater werd echlt>r 
ook gebnukt om de conc:e11trat 1c aan radioactÎl'W stofren m h,~t afvalwater Ie 
verlagen en clnt laa tstt.: 1nod ook 111 de hmd1g.· bedrijfsvoeringsfa»e nog slr<'ds 
gebeuren. 111 principe zoudt"n vo11r ii::clere lozing \an arvalv. atei de k(lc-lwaterpompt'll 
111 bedri1r moeten worden genomen. Deze grotl' pompen hebben een hoog 
!'11erg1everbrmk. Om dit verhnnk te bC'1wrke11 is dt- lozingsfrequentie van afval,.\aler 
verlaagd door tk· opslagcapacite1t voo, het te loi'C'l1 water aanmerkelijk te vergroten 

(twee opslagtauk,, m<'l ,'t'11 ~olume v,rn 120 m t·lk vervangen 1n1 dr vrneg1::-r 

beschikharl:' 3om') Z() kan worden V(1lstaJ11 mt>I cin . .i vw, lozingen per jaar en <loet 
ook de energid1ehntft...- om dit> lozingen 11il te vot>rt>n zich slechts vil'r keer per 1aa1 
voor. Dit maakt lwt mogelijk om i rilt.>rmiltere11d bedrijf te voeren met de mad1111c
tra11sfonnatc>1. waardmll t:en b,•langriike kostl';'11beperkinj! (gt:>en nulla.stverlit•ze11 
Tlll'N) \\Ordl gert•;1list>vrd. 

1 niet m nte, end lied ri j fvoeren ka Il ook \\ ord~'n toC'gepast bi I het koelen van spll)tstof. 
De \\ilrnltt'-Jfgifle van dt. 111 het SOB opgeslagf'tl splijtstofolerne11te.11 is zo laag dat 
dt- noodzailk tnl koele n v.1 11 he-l bass111wate1 g,>i;taag v(•rm1 ndert. Eind 199X was het 
111.t,11 <'l'llS per maand nodig 0111 lwt koelwatersysteem h1ervom gedmende een dag 
in l:wclri1f t\' 11t>111e11. l11rermilh'l"l'llU bt>dn1fvot're11 biedt hier een oplossmg die 
111111der 111spectie~ e11 ~1!1<lt'rh011J vert>isl l'll dus ko'ilenbcsparend werkt. 

Transporten v-dn radioac tief afval 

GPuu1·c•11cJC' 199& werde11 14 stub 1000-lircr bctonco1 1tamers met gecementeerd nat 
r;1d1oactief al val en 10(, stuks 100-liter vati>r1 111et pe1 sbaar radio:ictii.>f afv:11 na:1r <le 
COVR/\ NV ;1fgC'vocrd. 

Voorts werd er in r99:S een 111c11wc• 1000-lttci betoncontainer gekwalificcl·rd voo, 
hf'l verpak.ken \311 radioa.ctwf afval. Het beton v:111 deze co11l::tît1er is samenge~telu 
uit ccmcnt, zand grint en magnetiet (een i jzerhoudend mineraal). Door magnetiet 
aan het mengsel toe IL' voegen wordt et>n hog\èrt' ;ifsrhennfactor gereaJist:erd. 
waardoor per co11ta i11er nwe1 activ1tc1t kan worden verpakt. Zo kan hel aantal te 
gebrn1kc11 ,011t:rna.'1s worden bcpr·rkt en een kosl<:nrl~dttllie worden bt>reikt. 

Stralingscontrole 

Aangezien zich gl'lll a,t1vik1le11 voordl·dt:n t1ie veel str.ilingsdo!-1S vO<H het 
personeel 111hielden w~s Je 1aa1<losis in 1998 la:.ig: 153 mill isievert voor eigen t-11 
ingehuurd pecsont'el 11.>nn1c 11 1)(, i11di,iduc·l(· doses bleven <1 lk ruim binnen <le 

<loor <li.- owrhc1<l gt'Slt•ldP limieten. 

o,, lmi11ge11 v;rn r.1dillacticv~ stoffen rlJar lilt ht en \\Jter zijn m Je post-operanoaelc 
f.1se va11z.-lf~pwke11d laäg. Bq het v,,itenen van <le ~1jz1gu1gsvergutuJ1ng (m('di{) 
1998) pastt• Je 0Vt'Tlw1<l <lC' low1g~lirirn.•te11 ;JJn aan de nieuwe be<lriJfssituat1c door 
dat? lC' \'('I lagen. Otik aan Je Vl't l,,,1gJt> luniNen !wen G KN ruiins,hoots voldaan 



K wa I i tei tszorg 

De aa11pa,s111g van procedures en h,rndboeken \'OOr <lc: post-operationele fase die 111 
1997 was gestart, werd heg111 1998 afgerond. In de audits die in mei e11 november 
van dit \'E'lslagjaar werden gd\Oudl'11 werden vrijwel geen tekortkomingen 
geconslall'N<l. Dl' m1lk•11111umkwest1c wc-rd in projec:l\'orm opgepakt e 11 
gei11venta11seercl. rr \,erden gl'en ,1gni11G1nte problemen gesignaleerd en er is alle 
reden om a.111 te ne1mm dat G KN ,t'lfs m het geval dat toeleveram:1ers tekort 
zoud('ll scl1wten. <le owrstap llJar de volgende l"euw problecmloo~ zal maken 

Arbo-zorg 

De rC'organ1s:llle ,a11 1 1,111u,111 k-id<ll' ondl·r andere tot het onderbrl·ngen va11 de 
werbaa111he<le11 van de- voor111alige B!."dri1f.,Vt•ihgheidsCommiss1e (BVC) bij een 
111euwc wei kgrocp Kwaliteit. \rbo l'll \.1ilit>u (KAM). che ondersteunmg verleent aan 
de lntl•rne Ve1hghC>1ds Com1111ssie Dode\1,1ard (IVCD.) 

De wt•rkzaa111hcdt·n dil' 111 1998 11t'rde11 111tgevoe1d hadden voorna111eli1k het 

karakter van h·ad1tionel'I onderhoud Daardoor was er geen sprake van ac11vile1ten 
met een \·erhoogd Arbo r1s1rn. Alle nog openst,i:rndc a,mdachtspunten van de eind 
c996 gcm.takte R1~ico-l11ve11t,111sat1l c-11 -F\'ah1atie (R I E,1 werden afgerond en er 
werd 1•en asbesl-111\entans.alll' gemaakt Voorts werd er beleid geformuleerd en 
geaccepteerd met betrekking tot roken. akohol en het gebruik van bepaalde 
medu.11nen op het \H·rk lmplc-mentalle van <lat beleid \olgt in 1999. 

Milieu 

Over(·enkomstig de K~·w-vergunmng van 4 1u111 1995 worden mil1eu-onde1werpen 
~eadrl•~--eerd in t'l'n apart M ihl"u-1aarversl 1g. 

1· ~"',t; ~ , ==~--,.-, 
• ---~--w•ktn.J •I ~ J 

l J l ,. 



Buitenbedrijfätelling en Conservering (BC) 

Dt sectie HC: lOordinn 1 • ,ilk adl\ 1teite11 di1• lwlrt"kk111g lwbhc:>tt op lwt Olll\\erp. dt• 
verg1111nmg.i,1t1vraa!a! ,·11 dt> vonilwrr1d111g nmr J, bouw •.in i:,·n \ledigt lnslu1tmg. 
Uit l'fficië11 l1l·•ovenvt·gi11ge1111111 lÎL' &ctivi1rite11 111 d1, e1<:c prownen ondl'rp,ebr.icht. 
De \OOrtgang ,an d1· prnwck11 \\,1s dus<la11ig dal GK1\ naar wrv.achtmg nlt'd10 
1999 dt' 11ood:,,;1kdijkt' verg11111 11g;1.~ll\ t :lh<'II voor bu1te11bednjfstell111g. 
t:ollSl'rYt'rllll-\ (111 Jr vrn m van N'll Vr1hge lnsh11t111g) en w::irhllqd bn i11d1e11en. 
l ll<'rn" rnlgt 1•,·11 J..oll ow171Llil ,.111 Je 111 191)8 lll'rl'ikll' rc~u lt~ren 

Project UitBcdrijfname Systemen (P UBS) 

B.·1;i11 199X ,, .. rd g,·,t.1rt llld 1,1'1 1111 bcdrqt 11t"men \illl ,,nkeh overbodig ge,,orJ,·n 
systt•tllt>n dil' daanm· wt rdcn 011dt•1verdl'cl<l 111 log1sc.h gl:'gto,·peerde duster-; van 
vqf syste111t•11 t'lk [en cl11s1e1 hulp,yste111t·11 van d..: 1urb11w kw;im als rerste a.111 d1• 
ht 111 I I\.i h,•pruev111g 1•11 , astst,·lling van de noodzakl'I jke procedures kunUt.>11 in d1 
loop ,an 199X vqfl1e11 van de ,·r1•1-11g daanoor m ;i,tllnlt'rking konwndr sy"te111en 
:m11cl,'1 p10hlr•,•m 1111 l>ednjf worden gc111111wn 

Project Ontwerp Ve ilige lm,l11i t ing (POVI) 

E,•11 111 1997 dom dl co111hinati1 l'\IS. Kf.\l1\ ,·11 Gl\ 'J ont,\tkkl'ld tech111sch concept 
wnd 111 dl' loup van 199~ dooi 1·1•11 111gt>1111•111sleJ111, 111 ck "J \ I- P7 u1tg,·wcrkt tol 
b.ts1so11twt>1p. Dit nnt\,,•rp is in dt·tt·mlwr 199X aan d\' toez1d11ho11dern.ll' O\"erhe1d 
g,•pn•sentel'rd. 

Project Milie u-elîcctrapportagc e n Verg unningaa n vraag (PMER) 

In 110,emlwr 1997 ,,;1s dl' St;H111ot tie ,,>m t•en /\1il1t·11 Effect Rapporl (MlR) 111 lwt 
bd,·r ,·a11 d,· wrg111111111gad11, 1d..t1-' voor h<'I 111stellt.•11 tn bedn1,r11 va11 een V1•1hgt 
lnshtiling n:i.ir c.h: owilwu.l w·wnden. 111 augu,w,; 1998 wrrdt·11 de nchlli111~11 voor 
lwt maken va11 dil MI R ,an b,-,01·gd gezag 0111\ang, n en kon worden lwgo1uu.•11 
1111·1 l1t>I srhr 1j,l'1t t'f\'.111 . De opc.l1.1dll ~001 ht>t opstl'llt·n van lwt :VIER 1s ,erl1·,·nd 
.1.111 K Ftvf A Il, . 

De gt>rtOl'IIIUl' \t'rg111111111gaa11waag zal. naast het M LR. ,erg,,it'l<l gaan van ,·..:n 
Vt.:11ighei<lsr,1pport (h,•r dl' co111nurt•n van vorm en mhoud ,.111 d1• vt:rsd1tllt>ndt: 
vt>114111111111gsdouinw11t,•11 \111dt voorover!<-•µ plaats nwt dt.'" deslwtre!fontk 1werhed<'11 
o~ lwspr,·k111ge11 hw10H·1\\aren1111d 1991-. nog 11iu .1fqerond 



Project Dodewaard Inventaris Systeem (PDIS) 

Er is t>e11 11wentaris.itie per ruimte gemaakt van alle daarin aanwezige materialen 
naar gewicht en materi:ialsoort (onder vermelding van de relevante 
slralingstechnîsche gegevens). De resuhaten zijn vastgelegd in een relationele 
database. Deze databa,;e is inm1ddrls zover gereed dat daaruit alle voor 
veiligheidsanalysr~ benodigde informatie kan worden geput over stralings111veaus. 
besmettingen en de male wm activering van materialen rond de reactorkern. 

Overige activiteiten 

In opdracht van GKN 1s een studie uitgevoerd naar de mogelijkheid tot 
clecontammeren van systemen. Een tweede opdracht betrof een studie naar de 
mogelijkhc1d tot afvoer naar COVRA van gebruikte regelbladen door deze in kleine 
stukken te knippen en vervolgens als rad1oact1ef afval te verpakken. Beide studies 
zi1n gereed en de resultaten kunnen tijdens cle buitenbedrii rstellingsperiode worden 
toegepast. 

Daarnaast 1s e.r een project "Historisch Archier· gestart. De maatschappelijke 
relevantil.' van de centrale Dodewaard rechtvaan.ligt een verantwoorde arch ivenng 
van het historh,ch documentat1em.11t..:riaal dat op termijn beschikbaar komt. In 
samenwerking mei hel Rîiksarchier Gelderland zijn e, dil verslag1aar een 
selectielijst en een bewerkingsplan opgesteld aan de hand waarvan documenten 
geselecteerd en bewerkt zullen worden voor overbrenging naar dit Rijksarchief. 
Het bewerkingsproce'- zal circa lWt'e jaar vergen. 

r5 





Personeel en Organisatie 

Alle activiteiten op het gebied van personeel e-11 organisalle ziJn ondergebracht in de 
sectie r>erso11cle Zaken en Ondersteu11111g. In deze ~eche zijn tevens fi11anc1ële 
zaken. inforrnnt1evoor21e11ing en nutomatisenng en algemeen secretariaat 
ondergebracht. 

Beleid 

Hf't beleid dat G K ~ vo~)rsta:1-1 betekent opereren op twee tegengestelde fronten 
Immers om de ccnt1 al(' vei lig t(' blijven bedrijven moet gest1:eefd worden naar hel 
behou<l van voldoende gekwalificeerd personeel. Andemjds vraagt de zorg voo1 het 
personeelsbelang juist om stimulering van de uitstroom van medewerkers. Een 
voortdurend spanningsveld is het logischf.> gevolg van deze situatie. De leemten die 
in 1998 in de orga11isa tie ontstonden door het vertrek van medewerkers konden 
deels dooi herverdeling van t:iken. deels door het combineren van functies en deels 
dooi het 111huren van c.lt"rdt>n worden opgevangen. 

Arbeidsvoorwaarden 

Met mgang van 1 111111998 is de ENB-CAO gesplitst 111 een deel 1. ook wel raam
CAO genoemd, en ee11 deel ll. Deze operatie is geschied om aansluiting vnn scctor
CAO's mogeliik te makt.>n. De ENB-raam-CAO geld! voor elke onderneming 
aange~lotl'11 bij dl' Werkgeversve1en1g111g Energie- en Nntsbedrijven. Omdat G KN 
va11 Lt11 het verleden geen sector-CAO kent, geldt>n naast de raam-CAO de afspraken 
dit> zi1n neergelegd in dc•el Il Wil\ dc ENB-CAO en dt' van toepai;sing zi jnde 
bednjfs-CAO. 



Premiesparen en loonsparen 

Door hel vertrek van medewerkers llit de orE!a11is,1li<' is hel danlal deelnemers aan dl' 
regelmgc 11 afgenomen. Voor de premiespaarregeling hanteenlc de'.' organisatie een 
max1111ale premie van NLG lll,1.- op jaarba~is; v1,01 de loonspaarregeling gold het 
maximaal toeg<'stane sp:iarbedraf). v;in NI G 1670,- p<"r 1aar. 

Studie en Opleiding 

In 19l)8 madl-.le maar ,·<'.·11 rnedewt'rke1 gebruik va11 de CAO-inud1ekostemegel111g. 
Deze rcgfc'ling biedt t>l"n tegernot>tkom111g 111 stuclit>k<>sten van 75%. Daarnaast werd 
een aanta l ûpleidiHgen toi:gekl'nd in l!Pl kader v.in de per!mneelm1obihtcit, m<'t 1wl 
doel de ka 11~e11 op de arbeidsmarkt van de desbetreffend.- medewerkers te vergroten. 
De koslc>n hiervoor kwamen gt'hl·l·I fen last(' van G KJ\. 

Overwerk 

Hel aantal ov,;>rwerku ren bt:clrneg dit 1aar 1183. Va11 deze uren werden er 526 

uilbt>taald met toe:dagpemmt:igcs volgens de overwerkregding, he t overige deel is i11 

vrije lijd omgezet. 

Personeel van derden 

ln 1998 werd personeel van derden ingehu11rd voor een totaal van 
l lTCa 24.000 ll r eil. 

Afbouw personeelsbestand 

Gedurcndi.: het 1aar 1998 h<>bheu i11 totaal 27 medewerkt'rs <lè GK'.\l-orga1matie 
verlalc11. Acht van hen gingen gedurende lit't verslagjaar mei (vcrvrot·g<l) pensioen 
en ne~entien a::im,Jard<lè11 een dk11stverband c-ldcrs. Van de per dl?Cember 
reskre11de 111 pt'i s011eel~lt•cl1:11 waren er 84 werkzaam in de formatie, rn:i:uct:c>n c>r 
12 gt'bruik van ~ n seniort'nregeling volgens het Sociaal Plan en 7oc.hten er 15 onder 
Je hoede va11 het Mobiliteits-.:entrum G KJ\ n<1ar een passeude werkknng ciders. Een 
groot deel van dcie laatslt' c:iteg,~rie medewNkcrs is gedetacheerd. 

Mobilite it 

Op 20 januari vond UP ofüc.iclL· openrng plaats van het Mobilitensccntrum GKN. 
Tijdens drze bijeenkomst kreeg de voornaamste doelgroep. de bovenformatier 
gewordtm meuewerkers tl.ie gingen werken aan werk'. nadere uitleg over de 
begele1d1ngsmog1'h1kheden v:in het Mob1lite11sce11trnm. Een van de m.strumenten 
die werden mg<'zel 0111 de doelgroep Ja11 een nieuwe wer kkring Le helpen. was 
delat hr>ring met 11itzid1t op een vaste baa1 1. 1 n de loop vun 1998 werden 
versch1llendP medewctkcrs vanu it G KN gedetacheerd. zowel binnen als buiten dt> 
s:ector. ln veel gevallen heelt d,t gcrcsn ltccrd 111 ,:en vaste ,1:i11s lellmg bi j de nieuwe 
werkgever. 

Naast boven formatieve nwdewerke!'s W<:'r<len ~edurendc 1998 ook al dii,> 
lllC'dc>wcrkcrs in de for ma he. die op tenniin bovenformatief zullen worden en hun 
camer<' h11ikn c, KN zullen moctt•n voortzei ten, actier bc>11ade1d voor een 
kennismakingsgesprek mei de kiding \ ,111 het f\1lobiliteitsre11tn11n. 



Formatie en bezetting 

Personeelsformatie (per 31 dcce111l>er) 

Formatieplaatsen 
Bezett ing'" 

Aantal mt:dewerkf•rs (per ; 1 decembe r) 

Binnen de iimnal1e 

Buite11 de fom1atiC' 
V.'.'uurl!uw 

15:Jang1 ,1 regdmg 
\'{•'akmd mw ,wrk· (mubil11e1t~i:mtnm1) 

Verdeling van personeel over de afdeli ngen 

1995 

153 
145 

8 

1995 

7 

1996 

r53 
147 

-6 

4 

1097 

1'ï3 

135 

-18 

1997 

2 

1998 

96 
84 

- l 2 

l.l 

Ij 

l let personeelsbestand tel1 111 pt'rS<Jneelsleden. De, vroiaw~·n en 106 mannen zijn 
als "olgt oYer ,J.:. oqzanisaLie verdeeld· 

Fonnati<• 
l)1rectie en Bedriifaleiding 
Stafdie11~te11 4 
Sectie Bedrijlsvoe1 ing en Onderhoud 5G 
Sectie Pt;>rsont:'!e Zak<'n ,•11 Ondersteun111g 11 

Srctie Bt1ite11lwdrijlstdlrng en Conservf'ring 12 

Boven de formatie 
Senior,•megel111g 12 

Werkend .-1a11 wE"rl-. (MohilileitS{entrum) r5 

TotJal u 1 

19 



Leeflijdsopbouw (per 31 decembe r) 

Leefti jdsgroc·p 1995 1996 1997 1998 
Binnen de Buiten de 

formatie formatie 

< 20 0 0 0 0 0 

20-24 0 0 0 0 0 

25-29 5 5 2 0 0 

30-34 16 15 12 5 3 
35-39 .,--, 30 26 10 5 
40-44 ~-- , ,--, 2. 3 Il 4 
45-49 2.6 2.4 2.0 r8 3 
50-54 26 26 30 28 0 

55-59 1.4 2..1 20 12 12 

> Go 2 5 0 0 

Totaal l 'n 152 r38 84 27 

Gemiddelde leeftijd man/vrouw (per 31 december) 

1995 1997 

M V M V 

44.0 !9,4 47,7 4o,2. 



Personeelskosten (x NLG r ooo) 

Personeelsverloop per jaar in procenten 

Aantal 
Jaar medewerker~ 

1995 153 
1996 15i 
1997 138 
1998 r 1 1 

Aantal vertrokken medewerkers in 1998 

Nieuwe ba:in 

FU R/ Pensioc11 

Totaal 

2. 1 

19 
8 

Vertrokken 

9 
7 

14 
27 

1997 

17.618 

Percentage 

5.8% 
4.6% 
9.2% 

19,6% 



~ .. 
l
: . . ' 

Ziekteverzuim 

Het zicktevcrzuam over 1998 bedroeg 4.7%. 
De ontw1kkel111g ovel' de argelope11 1aren geeft het volgende beeld: 

Ziekteverzuim 111 procenten 

Duur verzuim 

o · 7 dagen 
8 • 42 dagen 

> 42 dagen 

Totaal 

1995 

4,1 3,7 

1997 

Aantal 
verzuimdagen 

op jaarbasis 

1997 1998 

735 
ro62 

888 

2685 2073 

Ook ten opzichte van vorige jaren ka11 gesteld worden dal hel ziekteverzuim laag is. 
me! name als men bede11kt dat ongeveer de helft van de verzrnmdagen is toe te 

schrijven .ian la11gd11rig ziekteverzuim (> 42 dagen). 



Verslag overleg met de Ondernemingsraad 

D<· va rele ondt·rnt·ming,r,1a<l van N V G Kl\ wt•rd op 6 1am1ari 1998 gcïnst:ilkcrd 
en '" ,ils volg! :-ame11gt'st..-ld: 

l\,i,HTI 

J.W Al<lw, 

AT fod,el1t1a1111 
A.E Mocking 
Tli J t\ 1el--

R. Roos 
C. Sp,ians 
B rran,en 

rli.F :\1 van J l11lll'11-Ho11w1•1 

f-u11d1t· in OR 

lid 
Georgam~t'erd 

Ab\·aKal)() 
rnrn;,i1te1 (101 ~7 oktob<:1 11198) Ab\·aKabo 
s1·n~•1an~ Cl-0 

l1J 

lnJ 
l1<l (tot I Jebrua11 1996) 
l1<l (hJ van:il I fi.•hruan H)C)8, 

VOOl7lllC'r VJll,1r27 oktolwt 19()8) 

t11l t georganiseerd 
i\b\'aKaho 
\'M H P-N 

.1111bll'li1k Sl't rt'lans CFO 

Op 2"' oktobt•r 199S Jroq,: i\.T. l!,rkt•lmann Ól' ,oor;,illt>rshanwr ov,•r aan 
Il. rr,111se11. 

De nntkme1111n11sraad hl'l'll m 19,)8 J1..ht maal ,,nga<lerJ 1:11 daar n:ia,t adll 
overlr•gv1•rga<ll't I ngPn irwt tk dm·, tlt gt•hnmlt 11 
Dt· OR bl:'11verde ;,1cl1 111 1q1J8 ,o(n,11 vonr t·t.•n nwt:'r di1rcll' vor111 van communicaue 
tus,,•n d1rccl1t• ut medcw,·rkt.•rs v.111 CK\ Tt dt•ns een ,wrkconft·rl'fllle 11wt de 
d1rf'Llll' op 2.5 111aart werd hcslott 11 tol hel '>t,11te11 van een Slne laagd1empehge 
gro1•pc;bqee11ko,nste11 tusst.'n nwdl'\WI kt:rs en clir..:cne die dl' naam IN DIALOOG 
mcekrel'g. O"ert'1·11kom-.t1g dt: g..-lnntccrdt: tin niule worden <le nwdt·werkrrs 
mgedt•dd 111 w11l1•keurigc g1oept·11 ,·an ma\1111,1.il 16 dt•l'lnc·mers. dtt: n separate 
sess1<'s red1tst1L'l'ks ,an <lt• direcli•· ,•xtra 111torm.1lie Olll\'a11gcn O\'er de voornaa111ste 
act1\'1leitc11 van G KN D1'1•lt1.111w is vrithlqvend t'll dl• medc·werkrrs worden 111 di• 
gek·gl·nlwid gt•stdd om t1jd,1 s dt> st>ss1c.s, ragl'n lf' stt>llt•n. De <'f'r-;lt reeks 1:,.. 

DIAI.OOG -s,•,,ws vond pl,1als 111,st'II I en 15 111f'i t'll ir december ,olg<l< rt'tks 
lWl'l' 

Daarn.iasl \Vt'rd de llodigt· ,t:tnllarht hcstrrJ aan het i11tcns1vcn'n van het Lontad 
met <IL adtterh,111 door versd1illt nJ,• v.,•rkgdm•<len tl cn•crcn w.1::irb111nen twee 
OR-1,•<len pn \\l'l'kl.;l'lm'd i"Î\ h arttl'I inspamh·n om de wnksrf'er lt• p~ilrn t·n 
mogd11ke J..111·lp1111le11 Ie 111v(•11t;ms,·1t'll Vomts had 111 11,9'i de 111tvocring v;in llt't 
Sol ual Plan opnieu,, <l1· .1.111dadll v;1n de OR u1 stemdt> hi1 in nwt lwt bt•lt>1ds 
voorslt•l met lw1n·kk1t1g lot r<lken, ,Llrnhol en lwt gebnnk ,·an dnigs (bepaakk· 
medtl ij11e11) op lll't WC'rk. 





Jaarrekening 

De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: 

Balans per 31 december 1998 
Winst• en verliesrekening over het 1aar 1998 
Algemene toelichting 
Toelichting op de balans per 31 december 1998 

• Toelicht111g op de wmst- en verliesrekening over bet iaar T998 

Aan de Jaarrekening zijn toegevoegd: 

• Overige gegevens 



N .V . Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

Balans per 3r december 1998 

(x NLG 1.000) 

Activa 1998 1997 

Va$te activa 

Matrrièle vast<' activa 

terreinen 624 626 

624 626 

Fi11a11ciele vaste activa 

deelneming 2.400 2.400 

vorderingen 400.424 400-589 

overige effecten 19 19 

402.8.13 403.008 

Vlollende activa 

Vord,ring,11 

te verrekenen n1et Sep 14.110 22.195 

belastingen cm premies soci3le 
verzekeringen 22 46 
overlopende 3ctiva 580 1.004 

14.712 23·245 

Liquide 111iddde11 18.358 16.719 

436.537 443.598 



(x NLG 1.000) 

Passiva 1998 1997 

figi,11 i•amog<"n 

g1·stort Pll opgpvraagd kapitaal 128 1.18 

\'()(ll"Z 1(111/lgnt 

voorzum111g ontladen best, :,aldt 
splijlstof 144.406 14r 004 

voon.1en111g sluilmg ce11tiail· 289.998 2.99 969 
- - --

434.404 +f0.973 

Kartlop.-,1dr ,;.· /11,/J,·11 

sdrnldcn aan len·rancie1s 1.213 1 ~ï7 
ovedupendr passi,a 792 1.1.l.0 

z.005 2 -497 



N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

Winst- en verliesrekening over het jaar 1998 

(x NLC. 1.000) 

1998 r997 

8ednffilosto1 

uvenge bcdri1fskosle11 -1.902 -852 

-1.902 -852 

Bi:drifferemlraa1 1.902 852 

Fmc111.:1d~ bau,, rn lasrt:11 

1 entebatl'll ût950 30.034 

1entcl~!';!t'll - 30.852 - w.886 
. 1.90:i. -85~ 

R~1ûtaat 



Algemene Loelichting 

Aard van de bedrijfsactiviteite n 

Df' Vennootschap is opgericht op i. tebniari 1965 t;-n heen ten duel hel <;lichten rn 
exploiteren van <le eerste Nederlandse kernenergiecentl'ale, met hel oogmerk de 
Nederlandse elektrinteitsprodukl1ebedn1,eu in de gelegenheid Le stellen praktische 
ervaring en keunis op Le doen Len aa11iien \311 de opwekking van elekhische energie 
door middel van kernsplijting al'<mede alle h~m<lelingen dit> daarmede verband 
houden in de ruimste zin van het woord 

De vennootschap is uit hoofde van haar doelstelli11g een openbaar nutsbedrijf en 
was als zoc.lan1g 101 en mrt 1997 sub1ec1ief vrijgesteld van venuoo1~chapsbelastmg m 
Nedel'lamL Vanaf J januari 1998 is zij bel;1stingplich11g voor de ve11nootschaps
belasling. Volgens de nu 111 behandeh11g zijnde voorstellen zal invoenng gefaseerd 
plaalsvmden e11 de bC'lash11gdrt1k gedurC'nde r998 naar verwaduing nihil z.iJn. 
De vennootschap maakt deel 1111 van een fiscale eenheid met St>p. 

Alle a:indelcn 111 de vennootschap worden sinds 26 oktober r989 gehouden door 
N.V. Samenwerkende elektriciteits-produktiebcdrijven (Sep). 

J n maart r997 is de productie melde knnenerg1ecentrale Dodewaard beëindigd en 
de centrale vervroegd buiten bedrijf gesteld. Ingevolge een met Sep gesloten 
samenwerkingsovereenkomst za l de vennootschap zorgdragen voor 
bmtenbedrijfstellmg t.>11 conserveriJ.4! v:111 de kernenergiecentrale Dodewaard. De 
kosten daa1van lrnnnen ten laste van de voorziening worden gebraci1L 

Grondslagen voor de waa·rder ing van activa en passiva 

Algemeen 

Naar aa11leiding van de vervroegde builenbedriifstell ing van de centralc worclc11 
vanaf 1996 de volgende waarderingsgrondslagen toegepast: 

De materiële vaste activa zijn vou1 hun volledige boekwaarde afgeschreven. met 
uitzondering van de grond. waarop niet afgeschreven wordt. 
De voorzieningen worden gebaseerd op de conlanle waarde van de totale 
verplirhtingen samenhangend met dt' opwerking van de splijtstof en de sluiting 
van de cen trale 

Voor zover 11le1 anJC'rs is vermeld zijn de voorzieuingen en de schulden opgenomen 
tegen nominale waa1dt>. 
De 111 de voorz1elllng on1laden bestraalde splijtstof opgenomen verplichtingen 1n 
vreemde valut:.i worden in verband mel het langlopend karakter gev.<aardeerd tegen 
de gemiddelde emd.kocrs van de laatste drie ja.ren. 
Overige activa en passiva in vreemde valuta zqn omgerekend tegen de koersen per 
balansdatum. Optredende koersverschlllen worden 111 de voonaening ontladen 
bcstra,1lde splijt"Stof" verwerkt. 

Fimmciële. vaste activa 

De deelneming, groot 30% in het kapitaal van de Centrale Orgamsatie voor 
Ra<l.io-actief Afval (COVRA) N.V" is gewaardeerd te~cn de verkrijgingsprijs. 



Vc>Of'Zlt'lllflg,•11 

De 011der dit hoofd opgenomen voorzit'ninge11 zijn gevormd voor verplichtingen en 
risico's. die :;;ame11hange11 met de activiteiten va11 de kerncenuale en zijn gebasl.'erd 
op de inzichten zoals die zich op balan!,clat11111 voordoen. 

De voorziening ontlauen bestraalde splijtstofbelrefl hel tra11sporL. de opslag e11 

opwerking van bestraalde: gplijtslof en transport, opslag en eindberging van afval 

,•oor de op balansclatull\ ontladrn hoeveelheid splijtstof. verminderd met de terzake 
reeds betaald\! bedragen. 
De kosten worde.11 bepaJl<l op grtl!ld van daartoe strekkende overeenkomsten en van 
r:11rnngen waarbij dl? toeko1mt1gl' verplichungen contant worden gemaakt. 

De voorziening sluiting cemrale is getroffen voor de na beëind1gmg va11 de 
productie van elekmsdw energie te maken kosten van buitenbedri1fstelling en 
amoveri11g van de centraJe. alsmede voor de doorlopende prrsonc-els- en externe 
kosten. 
De koslen worden bcpa..ild op grond van ram ingen waarbij de toekom s tige kosten 
contant worden gemaakt 

Grondslagen voor de bepaling van het resull.aat 

Algemeen 

111 <lt> rentelasten 1s g~cakulet'rdr rl'llll' ten gunste van de voorzieningen begrepen. 



Toelichting op de balans per 31 december 1998 

(x NLG 1.000) 

Materiële vaste activa 

De resterende boekwaarde belr<'fl dt' aansc:haflingswaarde van hel leHein waarop dl.' 
centrale te DodewaMd 1s gevestigd In 1998 is een klein deel van hel terrein 
verkoch1 :ian hei polderd1slnc1 Bcl uwc. 

Financiële vaste activa 

Vorderingen 

DeeJnerning 

De vennootschap neemt voor 30% deel ui de Centrale Organisalie voor Rad10-artief
afval (COVRA) N.V. tot een bedrag va n NLG 2, ,i mln . De gegevens betreffende de 
deelneming zijn b1i het Handelsregister te Arnhe 111 ter inzage gelegd. 

Vorderinge n 

Bt'sch ih.bare midJekn van de H·nnootschap z..ijn belegd in een lening aan de N.V. 
Sep. groot NLG 400 mln (1997' NLG IJOO m ln) met een vaste rentc- van 7%. 

Tevl'ns zijn de aan personeelsleden vt>n;treklt> geldleningen voor de aankoop van 
eigen woningen opgenomen. 

1998 1997 

saldo per I ja 11ua1î 400.589 200.642 
verslTekt + +- 200.015 
afloss111ge11 16 5 68 

400.424 400.589 

Voorsltands 1s geen vast afloi:si11gsschema overeengekomt"n. Geraamd wordt d.tt in 
1999 op d<' lening aan Sep ca. \ILG 30 mln za l wor<len afgelost. 

Overige effecte n 

0 (• verrnootsd1ap heelt voor een bedrag van 19.000 gulden belangen in NI RA 
L.imited pk . 

Tt> verrekenen mei Sep 

saldo per I jauuan 
in rekening gebracht aan Sep 
vei rekend met Sep 
tot'gevo•··gtl a:m de lening aa11 Sep 

saldo per 3,1 <lect>t11bP1 

~ 98 

22.195 
+ 

8.085 

14.110 

1997 

247.129 
+ 

24·934 
-200.000 

22.195 

Liquide middelen 

De l1ciu1de middelen hebben ondermeer betrekking op ee11 deposito va n NLG 19.0 
mln dal ter zekerheidstell ing var, betaling aan BNFL pk wordt aangehouden. 
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(x NLG 1.000) 

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Gestort en opgevraagd kapitaal 

Het maatschappelijk en geplaatst kapitaal is volgestorl en bestaat uit 17ro aandelen 
van 75 gulden nominaal. 

Voorziening ontladen bestraalde splijtstof 

saldo per I januari 
toevoeging ten laste van de 
winst• en verliesrekening 
onttr~kklngen 

saldo per 31 december 

+ 

1998 

141.004 

9.870 
6-468 

144.406 

1997 

r36-424 

+ 9.550 
- 4.97o 

r,p.004 

De toevoeging vmdl plaats voor gecalculeerde rente ten laste van de financiële 
resultaten. 
De onttrekkingen bet.l'etfen contractuele betalingen inzake transport, opslag en 

opwerking va11 best.raaide splijtstof en opslag van afval. De begrote betalingen voor 
L999 belopen circa NLG 26 mln, waarbij verplichtingen in vreemde valuta zijn 
gewaardeerd tegen de koers op balansdatum. 

Voorziening voor sluiting centrale 

saldo per 1 januari 
toevoeging len laste van de winsl• verliesrekening 
onttrekking 

saldo per 3i december 

299.969 
+ 20.982 
- 30.953 

289.998 

304.810 
+ 21.336 
- 26.177 

De voorziening .is voor de amoveri.ngskosten gebaseerd op het in 1994 door het 
Duitse bureau NIS lngenieurgeseUschaft mbl-1 uitgevoerde onderzoek naar de te 
verwachten amoveringskosten uitgaande van amoverlng van de centrale 40 jaar na 
beëindiging van de exploitatie. 
Toevoeging van de gecalculeerde rente vindl plaats ten laste van de flnai1eiële 
l'esullaten. 
De onttl'ekkingen hebben met name betrekking op doorlopende exploitatiekosten. 
De begrote betalingen voor 1999 belopen circa NLG 44 mln. 



Bedr ijfs lasten 

Toelichting op de winst- en verliesrekening 
over het jaar 1998 

(x NLG 1.000) 

Personeelskosten 

De personeelskosten ku nncn als volgt worden gespccilkeercl: 

snlarisscn 
sociale las1('n 
pensioenlas1en 
overige pers<mt·t'lsko:-lt'n 

onttrekking ten laste van <le voorziening 

s luit111g ce11lrale 

12.563 
1.160 
1.366 

457 

Het gem1clddde aantal werknemers m het boekjaar bedroeg 124 (i997: 145). 

Overige bcdrijrskoslen 

De ove-rige bcdn1fskostcn bestaan uil het saldo van de• aan de voorziening 
toegerekende rente en de ontva11gen rente. 

1997 

14.993 
8jl 

1366 
388 

Financiële baten en lasten 

Rentebate n 

De rentebaten hebben m et name betrekkmg op de onder linancit>le vaste activa 
opgenomen vorderingen l"'l1 de vordering op Sep. 

Rentelasten 

Hienn zijn begrepen dl;' toevOt;"!lingen va11 rente aan de vo0rz l1~ningen Len bedrage 
van NLG 30.9 mln (199T NLG 30.9 mln). 

33 



Overige gegevens 

Wins lbestemming 

l>c winstbestemminl! is ~t:tt·gt·IJ in ani kei .L3 en 2.4 v:rn <lt: statuten. De tekst 
1.faJ1,.m lu iJt. 

Artike l 2$ 

Teu laste va11 Je winst zoals <lie blijkt 1t1t de <loot dl' algenwnr vcrgaûeri11g 
\aslgesleldè \\ inst• Pit w, lles1ek,·11ing wordl'lt gebracht 
a. 1<)c-voeg1nge11 aa11 rest'rves vnon:over deu door de W<'l zijn vereist: 
b rt'Serveringrn die Jmn Ul' dirf'clie onder goedkeurmg van de algemene 

,ergac.lenng worJl:'n nodig geocndet>ld. 
2. Een tekort 11lag s ln:hts lt>ll laste van de dotll de wet voorgesdu·even reserves 

worden gedelgd voorzovN dl' Wf'I dal toest:1;it. 
3 1 lt>t na loepassmg \ '311 (l('t \'Orenstaaucle restcrendl.' bedrag van de wrnsl staat ter 

besthikkmg van de a lgemene vergad(•ring; uitke1111gen kunnen slechts worden 
g1.·da,111 met machlnemmg v:rn liet bepaalde m artikel ::1+ 

Artikf'I 2.4 

1. De vennootschap kan slechts 11 1t-kcn11gen doen voorzover haar eigen vcnnogen 
groter is dan het bedrag vJn h(•l gestorte kapita,11 vennccr<lc-r<l met dt: rest'rves 
d ie kracht<'11S de wC'l moeten worden aangcbouden. 

z. Dt- \C: llllootschap kan m~sc-nti1ds uitkt>ii11ge11 doen mits met 111achl11<'.lllin!? van 
lwt 111 lid r bepaalde. 

Account~nlsverklaring 

Opdracht 
Wij h<"bhl'n de i::iarrekening 1998 VJII N V. Gl<N te Arnhem gecon lrolrC'rd. 
D..- jaauekening 1s opg,:,stt>ld 011d1•r verantwoordelijkheid van dl' leiding va11 de 
vç•nnootschap. Het is nnw \erantwmm.wlijkhe-id l.'t?n accou 11tantsverkldring în1.ak,• 
de jaarrrkr11i11g te vt:'rsl rekken 

Werkzaamheden 
Onzt' c:nnlrole is vf'! nd 1t 1.w1'n·r11kom~tig .1lgt•111ec,n aanw1arde nchtlijneu met 
betrekking tot con lrcM-opdrachte1 1. Volgens deze rithtlip11.m dient onze conlrole 
zodanig te wCl1 den gcpla11d Pil uttgrvot>rd. Jat een redelijke 111ate van zekerheid 
word! verkr.:g,m dat de 1aam·kC'niJ1g geeu 011juistlwde11 van matel'ieeJ belang bevat. 
Een co11ll eik onwat 011t1,,1 mePr Peil on<lcr,oc·k dooi middel van deelw:iarnem1ngen 
v;in inlormat1f' 1e1 011tlerbouwi11g v-1n dC' beclr;1ge11 t>n dl'.' toel1cht111gen 111 de 
jaanckeuiug. 1 t'\'CllS 0111val een controle ern lwoordelmg van de gron dslagen voor 
!Jn;inudr vcrslaggt>v111~ die bq hrt opmaken van de 1aarreken111g zijn toegepast en 
van bf'langriJke schattingen dl(' de leidmg van de vennootschap daarbij heeft 
gemaakt. alsmede een cvalualle van het algehele beeld va n de iaarrekernng. Wij zijn 
van men111g dat onze conh·ole een deugddiikc grondslag ,orrnt voor ons oordeel. 

Oordet'I 

Wq ziin va n omdeel da t de 1aarrckc11mg een ~t'trouw beeJd geeft van Je grootte en 
de samenstellmg \'Jn het vermogen op 31 december 1998 en van hd resu ltaat over 
1998 in overeenstem ming nwt algemeen ~1anvaarde grond slagen voor financiëlt> 
versl~geving en voldoet aart de wellelijke b,•palingen inzake de jaarrekening zo.ib 
opgenomen 111 Titel C) B\v 2. 

Pric.ewaterhouseCoopl'rs l\ V 
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