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Boodschap van Wim De Clercq, Voorzitter, en  
van Robert Leclère, Afgevaardigd bestuurder   
van SYNATOM

Aanhoudende turbulenties

In België heeft 2012 ons andermaal heel wat turbulenties gebracht. We verwijzen 
in dat verband naar de nieuwe beslissing van de Regering om de kernreactoren 
Doel 1 en Doel 2 in 2015 te sluiten en om eenheid 1 van de centrale van Tihange 
tien jaar langer open te houden en dit niettegenstaande een positief advies van 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle over de verlenging van de 
exploitatieperiode met tien jaar voor de drie eenheden.

Eveneens in de loop van dit jaar moesten de eenheden Doel 3 en Tihange 2 
worden stilgelegd na de ontdekking van waterstofindicaties in het materiaal van 
hun reactorvaten.

Het kan niet worden ontkend dat onze activiteiten hiervan een weerslag hebben 
ondervonden, zowel in de boven- als in de benedenfase van de splijtstofcyclus.

Het leven van ondernemingen lijkt in veel op dat van mensen: het is niet altijd rozengeur en 
maneschijn. Dat geldt vooral voor de nucleaire elektriciteitsproductie, een vakgebied dat de 
opdrachten van SYNATOM in grote mate overheerst.

Zo hadden we in ons jaarverslag over 2009 veel aandacht besteed aan het protocolakkoord dat 
destijds was afgesloten tussen de Belgische Staat en de GDF SUEZ Groep over de verlenging van 
de exploitatieduur van de eenheden Tihange 1, Doel 1 en Doel 2. 
Vervolgens stelden we in 2010 in de bovenfase van de splijtstofcyclus vast dat de uraniumprijs 
zich herstelde, een elan dat bruusk werd onderbroken door het ongeval in de centrale van 
Fukushima op 11 maart 2011. Al die gebeurtenissen hebben de activiteiten van onze onderneming 
rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed.

Het einde van alle zekerheden?

In 1992 publiceerde Fukuyama een boek over het einde van de geschiedenis dat al snel een 
wereldwijde bestseller werd. We weten niet of we het einde van de geschiedenis naderen, maar 
het staat daarentegen zo goed als vast dat we het einde van een tijdperk hebben bereikt. Een 
tijdperk waarin ondernemingen in de industriële elektriciteitssector langetermijnbeslissingen in 
een context van haast absolute zekerheid konden nemen. Die wereld is ten onder gegaan aan de 
vrijmaking van de markten en de overdreven subsidiëring van hernieuwbare energiebronnen.

SYNATOM moet zich aan deze “nieuwe wereld” aanpassen en bovendien ook nog rekening 
houden met de specifieke Belgische context en de politieke beslissingen die daaruit voortvloeien.

Hoe kan in die omstandigheden de toekomst worden beheerd, te meer daar we een onderneming 
zijn die met een opdracht van algemeen nut is belast (waarmee bijzondere verplichtingen 
samenhangen), die al haar beslissingen vanuit een langetermijnvisie neemt en die terzelfder tijd 
met handen en voeten aan de evoluties op de internationale markten gebonden is?

Er zijn geen geheimen of mirakeloplossingen. Enkel dit: openstaan voor de wereld, onze 
geavanceerde knowhow van de boven- en benedenfase van de splijtstofcyclus in stand houden, 
op alle voorzienbare evoluties anticiperen en onze competenties duurzaam ontwikkelen. 
 
Kortom, zich opwerpen als professionals die het hoogste prestatieniveau nastreven.
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SYNATOM beheert de volledige splijtstofcyclus voor de Belgische kerncentrales, 
zowel boven- als benedenfase van de nucleaire elektriciteitsproductie. De 
nucleaire elektriciteitsproductie zelf valt onder de bevoegdheid van de 
exploitanten van de productie-eenheden.

SYNATOM blijft eigenaar van de splijtstoffen gedurende de volledige duur van 
de cyclus, ook tijdens hun verblijf in de reactoren. De vennootschap wordt 
voor al haar diensten vergoed door middel van een vergoeding ten laste van 
de nucleaire exploitanten die alle kosten dekt, zowel in de boven- als in de 
benedenfase van de splijtstofcyclus.
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Beheer van de sluiting van Doel 1 en 2 en 
van de onzekerheden rond Doel 3 en Tihange 2 
in een markt die ingrijpende wijzigingen ondergaat

SYNATOM is de exclusieve toeleverancier van uranium voor de Belgische 

kerncentrales. De onderneming beheert de volledige toeleveringsketen,   

de zogeheten bovenfase van de splijtstofcyclus en is in elke schakel van die  

keten aanwezig met het uitvoeren van de volgende operaties:

• de aankoop van uraniumconcentraten (U308) bij producenten over 

 de hele wereld;

• de conversie van uranium in uraniumhexafluoride (UF6);

• de verrijking van UF6. 

Al die markten zijn oligopolistisch en worden door enkele grote ondernemingen 

gedomineerd.

Uranium: strategieën gestuurd door lage prijzen

Ook in 2012 ondervonden de markt voor natuurlijk uranium 
en de conversie- en verrijkingsmarkten nog altijd de impact 
van het ongeval van Fukushima. 

Anderzijds moet de nucleaire industrie afrekenen met nieuwe 
uitdagingen zoals de daling van sommige brandstofprijzen: 
de aardgasprijs in de Verenigde Staten als gevolg van de toe-
genomen schaliegaswinning, en de steenkoolprijs in Europa 
als gevolg van het overaanbod. 

Wat de uraniumproductie betreft, blijft Kazakstan voor het 
vierde opeenvolgende jaar de grootste producent (37% van de 
wereldwijde productie).

In de loop van het jaar heeft de spotprijs voor uranium-
concentraten een dalende tendens vertoond, omwille van 
de wereldwijde daling van de vraag en het overaanbod op 
de markt. Op de langetermijnmarkt hebben de prijzen een 
geringe volatiliteit gekend.

Gelet op het lage prijsniveau in 2012 hebben verschillende 
uraniumproducenten hun investeringsstrategie herzien en 
projecten uitgesteld. Diezelfde lage prijzen hebben sommige 
elektriciteitsproducenten ertoe aangezet om op toekomstige 
aankopen te anticiperen, waardoor er voor 2013 geen grote 
vraag bij laatstgenoemden moet worden verwacht.

Rössing Uranium Mine (Namibië)
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Conversie: weinig investeringen

Wereldwijd bevindt de grootste conversiecapaciteit zich in de 
Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Rusland.

Deze fabrieken, die uraniumconcentraten (U3O8) omzetten 
in uraniumhexafluoride (UF6), kampen nog altijd met krappe 
marges waardoor de nodige investeringen voor hun moder-
nisering worden afgeremd. Deze belangrijke schakel van de 
bovenfase blijft dan ook gevoelig voor mogelijke incidenten.

Bij wijze van voorbeeld kan worden vermeld dat een Ameri-
kaanse conversiefabriek tot sluiting gedwongen werd om zich 
aan de nieuwe normen aan te passen die, na het ongeval van 
Fukushima, eisen dat installaties van dit type aan extreme 
natuurrampen moeten kunnen weerstaan. De heropstart van 
de fabriek is gepland voor 2013.

De langetermijnprijs voor conversie is gedurende 2012 stabiel 
gebleven.

Verrijking: einde van de verrijkingstechnologie 
met gasdiffusie

De grootste verrijkingscapaciteit bevindt zich in de Verenigde 
Staten, Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië, Nederland en 
Duitsland.
 
In 2012 heeft AREVA (Frankrijk) haar verrijkingsfabriek 
EURODIF, waar het procedé van gasdiffusie werd gebruikt, 
na 33 jaar stilgelegd. SYNATOM bezit een deelneming van 
11% in EURODIF. In de Verenigde Staten had USEC de pro-
ductie van haar fabriek voor verrijking door gasdiffusie in 
Paducah met één jaar verlengd, maar in mei 2013 werd de 
fabriek gesloten. Dit bezegelde ook hier het einde van deze 
bijzonder energie-intensieve verrijkingstechnologie 

Het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(EURATOM), ondertekend in maart 1957, heeft laatstgenoemde als opdracht 
gegeven om erover te waken dat alle gebruikers in de Europese Unie regelmatige 
en billijke toegang hebben tot ertsen en nucleaire brandstoffen. Er werd daarvoor 
een Bevoorradingsagentschap opgericht dat een optierecht bezit op ertsen, 
grondstoffen en bijzondere splijtstoffen die op het grondgebied van de lidstaten 
worden geproduceerd, alsook een exclusief recht om bevoorradingscontracten 
te sluiten voor deze producten, al dan niet afkomstig uit de Gemeenschap. 
In de praktijk, en volgens het reglement van het Agentschap, mogen de 
gebruikers echter vrij onderhandelen met de producent van hun keuze. Na 
die onderhandelingen moeten afgesloten leveringscontracten – inclusief 
verrijkingscontracten – ter goedkeuring aan het Agentschap worden voorgelegd.
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De nieuwe verrijkingsfabriek via 
centrifugetechniek “Georges Besse II” 
op de site van Tricastin (Frankrijk)

Maar ook de bouw van nieuwe installaties voor verrijking 
met gascentrifuges (een technologie die gasdiffusie vervangt) 
heeft vertraging opgelopen. De eindgebruikers hebben zich 
echter tegen het risico van een beperkter aanbod ingedekt.

De prijzen (zowel spotprijzen als langetermijnprijzen) zijn 
gedurende het hele jaar 2012 gedaald.

Context van de activiteiten in de bovenfase: 
dubbele onzekerheid voor SYNATOM

De contracten die de vennootschap in de bovenfase van 
de splijtstofcyclus afsluit, moeten aan drie basisvereisten 
voldoen:
• een diversificatie van medecontractanten, omwille van 

redenen van bevoorradingszekerheid;
• langetermijnverbintenissen, omwille van dezelfde reden; 
• flexibiliteit van afnames, om die tot op zekere hoogte te 

kunnen afstemmen op de beheerprogramma’s van de   
productie-eenheden.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat de taak van SYNATOM in 
deze turbulente context er niet eenvoudiger is op geworden. 
Te meer daar SYNATOM met een dubbele onzekerheid wordt 
geconfronteerd: de onzekerheid op de wereldwijde markten, 
zoals hierboven beschreven, en de onzekere toestand in   
België.

In dit verband moet eraan worden herinnerd dat de wet van 
31 januari 2003 voorzag in een geleidelijke uitstap uit kern-
energie voor industriële elektriciteitsproductie. Op basis van 
de rapporten opgesteld in het kader van de studies betref-
fende de verlenging van de exploitatieduur van Doel 1 en 2 
en Tihange 1, had het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle een positief advies gegeven en zich uitgesproken in 
het voordeel van een verlenging van de exploitatieduur met 
tien jaar. Het beperkt Ministercomité van 4 juli 2012 heeft 
evenwel in dat kader beslist de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 
in april 2015 te sluiten en ingestemd met een verlenging van 
de exploitatieduur van eenheid 1 van kerncentrale Tihange 
met tien jaar. 

Ook zal men zich herinneren dat de eenheden Doel 3 en 
Tihange 2 tijdens de laatste zes maanden van 2012 hebben 
stilgelegen na het vaststellen van waterstofindicaties in het 
materiaal van de reactorvaten. Na onderzoek van de tests 
en analyses die door ELECTRABEL, in samenwerking met 
Tractebel Engineering en Laborelec waren uitgevoerd, heeft 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in mei 2013 
toelating voor de heropstart van deze eenheden verleend.

In 2012 heeft de Belgische context SYNATOM belet om een 
strategie voor aankopen tegen lage prijzen uit te voeren, in 
tegenstelling tot andere operatoren. Zodra de exploitatie-
toestand van het Belgische productiepark voldoende is uit-
geklaard, zal de vennootschap opnieuw de opportuniteiten 
kunnen aangrijpen die zich op de markt aanbieden.

Wat de voorraden betreft, volgt SYNATOM de Europese 
aanbevelingen inzake de dekking van jaarlijkse behoeften aan 
verrijkte producten.
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SYNATOM is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van de “benedenfase” van 

de splijtstofcyclus, dat wil zeggen:

• het instaan voor de tijdelijke opslag van bestraalde splijtstoffen in alle veiligheid;

• de opwerking van bestraalde splijtstoffen (met inbegrip van afvalconditionering) 

met het oog op een recyclage van herbruikbare stoffen of hun conditionering 

met het oog op een latere definitieve berging.

De toekomst voorbereiden en de tijdelijke opslag van 
bestraalde splijtstoffen in alle veiligheid verzekeren

Tijdelijke opslag van bestraalde splijtstoffen: 
veiligheid en flexibiliteit voorop

Zodra de bestraalde splijtstof uit het reactorvat ontladen is, 
wordt zij eerst gedurende een periode van 2 tot 10 jaar in 
een koelbekken opgeslagen. Deze bekkens bevinden zich 
in de gebouwen van de kerncentrale en het transport van 
de reactorvaten naar deze bekkens wordt uitgevoerd door 
en onder de verantwoordelijkheid van de exploitant van de 
centrale.

SYNATOM komt pas tussenbeide bij het overbrengen van 
bestraalde splijtstofelementen van deze koelbekkens naar 
een tussentijdse opslagplaats voor langere termijn (droog-
opslag in Doel, onderwateropslag in Tihange). 

Die opslagplaatsen bevinden zich op de terreinen van 
Doel en Tihange en bevatten de bestraalde splijtstofele-
menten van alle eenheden van de betrokken kerncentrale. 

Om zich van die taak te kunnen kwijten, moet 
SYNATOM containers voor droogopslag voor de kern-
centrale Doel aankopen. De leveringstermijnen bedragen 
momenteel drie jaar, zodat SYNATOM zich tijdig van 
een plaats in de productieplanning moet verzekeren. Het 
laden van deze containers verloopt gespreid over verschil-
lende jaren om te kunnen “profiteren” van het natuurlijke 
verval van de thermische belasting en het dosisdebiet. Op 
31 december 2012 bevatte het gebouw voor droogopslag 
82 containers; het is berekend op een maximumcapaciteit 
van 165 containers.

Sluiten van het deksel van een 
container voor droogopslag met 
het oog op de lekdichtheidstesten.
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Op diezelfde datum bevatte het centrale bekken voor tus-
sentijdse opslag van Tihange 2.267 splijtstofelementen. Het 
kan er in totaal 3.720 herbergen. In dit verband moet worden 
opgemerkt dat er in de loop van 2013 een nieuwe transfercon-
tainer voor het vervoer van splijtstofelementen van de koel-
bekkens naar het centrale koelbekken zou moeten worden 
besteld. Deze nieuwe uitrusting zal geen loutere kopie van de 
bestaande container zijn, maar zal rekening houden met de 
ervaringsfeedback van de vorige generatie en aan de techno-
logische evoluties sinds de jaren 90 zijn aangepast.

Ingevolge de beslissing om de eenheden Doel 1 en 2 defini-
tief te sluiten in 2015, heeft SYNATOM zich gebogen over de 
problematiek van het leegmaken van het gemeenschappelijk 
koelbekken (dit zijn gekoppelde eenheden) en het overbren-
gen van de splijtstofelementen naar het gebouw voor droog-
opslag. ELECTRABEL heeft te kennen gegeven dat zij deze 
splijtstofelementen zo spoedig mogelijk na de definitieve stil-
legging naar dit gebouw wil overbrengen. De karakteristieken 
van de splijtstofelementen van de laatste kern verschillen 
evenwel van deze die tot hiertoe werden geladen. Zij hebben 
een kortere tijd in het koelbekken doorgebracht en bijgevolg 
worden zij gekenmerkt door een hoger thermisch restvermo-
gen. Bovendien zal een groot aantal splijtstofelementen in een 
korte tijdsspanne in containers moeten worden geladen. Er 
worden oplossingen bestudeerd om deze nooit eerder gezien 
situatie het hoofd te bieden.

Fase van aankleding en afwerking 
van een container voor droogopslag 
bij de Ateliers de la Meuse.
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Langetermijnbeheer van bestraalde splijtstoffen: 
op zoek naar een beleid 

Opwerking is een eerste optie voor het beheer van bestraalde 
splijtstoffen. Na verschillende jaren afkoeling op de sites 
wordt de bestraalde splijtstof naar een opwerkingsfabriek 
gestuurd. Deze industriële operatie heeft als doel om splijtstof 
terug te winnen die vervolgens, na verrijking, opnieuw in 
eenheden voor elektriciteitsproductie kan worden gebruikt.

De opwerkingsoperaties zijn sinds 1993 aan een morato-
rium onderworpen. Tot op heden werd er 672 ton bestraalde 
splijtstof opgewerkt in het kader van contracten die in de 
jaren 70 met de onderneming AREVA werden afgesloten. Al 
het hoogactieve verglaasde afval werd tussen 2000 en 2007 
naar België teruggebracht. De terugkeer van het middelactief 
gecompacteerd afval is aangevat in 2010. In 2012 werden vier 
transporten georganiseerd en de laatste twee transporten zul-
len in 2013 plaatsvinden. De terugkeer van het middelactief 
verglaasd afval, tot slot, zal tussen 2015 en 2017 in één of twee 
transporten worden georganiseerd.

De tweede optie voor het beheer van bestraalde splijtstoffen 
bestaat in het conditioneren van de splijtstofelementen als 
zodanig, zonder opwerking, met het oog op hun onmiddel-
lijke verwijdering.

In België werd de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte 
Splijtstoffen (NIRAS) door de wet van 8 augustus 1980 belast met het beheer 
van al het radioactief afval op Belgisch grondgebied, tot en met de definitieve 
berging ervan. Deze instelling is operationeel sedert 1982. De NIRAS is bijgevolg 
verantwoordelijk voor de afvaltransporten maar heeft de organisatie ervan 
contractueel aan SYNATOM toevertrouwd. Opmerkelijk daarbij is dat SYNATOM 
gedurende een periode van 50 jaar verplicht is om de NIRAS te vergoeden voor 
bijkomende kosten die deze instelling zou moeten maken als een gevolg van 
verborgen gebreken die onopgemerkt zijn gebleven op het ogenblik dat de 
NIRAS verantwoordelijk voor het afval werd.

De bevestiging, in juli 2012, van de stillegging van Doel 1 en 2 zal 
een impact hebben op de benedenfase van de splijtstofcyclus. 
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Nucleaire voorzieningen en repartitiebijdragen: 
een financiële rol 

De ontmantelingskosten omvatten de kosten voor het stilleggen van de kern-

reactoren, het ontladen van de splijtstoffen, de eigenlijke ontmanteling van de 

gebouwen, het saneren van de sites en het beheer van het radioactief afval dat 

daarbij ontstaat.

De voornoemde wet van 2003 heeft eveneens een “Commissie 
voor nucleaire voorzieningen” in het leven geroepen die een 
advies- en controlebevoegdheid heeft voor het aanleggen en 
het beheer van de voorzieningen voor de ontmanteling van 
kerncentrales en het beheer van bestraalde splijtstoffen. Om 
deze Commissie haar opdrachten naar behoren te laten uit-
voeren, moet SYNATOM haar de nodige informatie verschaf-
fen. Zo verstrekt SYNATOM haar om de drie jaar gegevens 
over de basismethodologie voor het aanleggen van voorzie-
ningen, inclusief de onderliggende strategische benadering, 
het ontwikkelingsprogramma, het uitvoeringsprogramma, 
het tijdschema, de raming van de vereiste financiële midde-
len, het bedrag van de uitgaven en de betalingskalender.

Nucleaire voorzieningen: 
een voorzichtig investeringsbeleid

Per 31 december 2012 bedroegen de nucleaire voorzieningen, 
die op de passiefzijde van de balans van SYNATOM zijn 
geboekt, ongeveer 7 miljard euro. Twee derde van dit bedrag 
is bestemd voor het beheer van bestraalde splijtstoffen, het 
resterende derde voor de ontmanteling van de kerncentrales.

Men zal zich nog herinneren dat de Commissie voor nucle-
aire voorzieningen eind 2011 een advies had uitgebracht 
ten gunste van een terugneming van voorzieningen voor de 
ontmanteling van kerncentrales en het beheer van bestraalde 
splijtstoffen. Na beraadslaging heeft de Commissie uitein-
delijk besloten om de hypotheses voor het bepalen van de 
voorzieningen niet te wijzigen en het volgende driejaarlijkse 
herzieningsrapport af te wachten dat in september 2013 moet 
worden voorgelegd.

De wet van 2003 heeft SYNATOM tevens gemachtigd om  
een bedrag gelijk aan maximum 75% van het totaalbedrag 
van de voorzieningen tegen de gangbare marktrente voor 
industriële kredieten aan de nucleaire exploitanten te lenen. 
De kredietwaardigheid van laatstgenoemden wordt regel-
matig geverifieerd en herzien aan de hand van hun ratio 
schuldenlast/eigen vermogen op geconsolideerde basis, en op 
basis van een “credit rating” toegekend door een internatio-
naal gerenommeerd ratingbureau. De resterende 25% mag in 
andere financiële activa worden belegd. Onnodig te zeggen 
dat in dit verband een uiterst voorzichtig investeringsbeleid 
wordt gevoerd. SYNATOM streeft geen maximumrendement 
tegen elke prijs na, maar geeft de voorkeur aan investeringen 
met een minimaal risico op wanbetalers en bijgevolg een 
verzekerd kapitaalbehoud. De vennootschap werkt hiervoor 
samen met verschillende portfoliobeheerders.

Tot slot moet worden onderstreept dat de voornoemde Com-
missie voor nucleaire voorzieningen de bevoegdheid heeft 
om het belegging- en leningbeleid van SYNATOM goed te 
keuren.

De wet van 11 april 2003 heeft SYNATOM opgedragen om in te staan voor   
het dekken van de kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor  
het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.
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Repartitiebijdragen: ontvanger voor de Staat

Elk van die ondernemingen moet een bijdrage betalen naar 
rato van haar aandeel in de nucleaire productie. Deze bij-
drage moet het energiebeleid van het land helpen financieren, 
alsook de Regering voldoende financiële armslag verlenen 
om investeringen op de markt voor elektriciteitsproductie te 
verrichten, de kosten en investeringen op het vlak van kern-
energie te dragen, de bevoorradingszekerheid te versterken, 
de stijgende energieprijzen te bestrijden en, tot slot, de con-
currentie op de energiemarkt te bevorderen in het belang van 
de verbruikers en de industrie.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van SYNATOM 
op het vlak van de repartitiebijdragen kaderen in een ver-
plichting van openbare dienstverlening.

Met betrekking tot de repartitiebijdragen moet worden 
opgemerkt dat SYNATOM feitelijk als ontvanger voor reke-
ning van de Staat optreedt, zonder evenwel over dezelfde 
bevoegdheden te beschikken als andere openbare instanties 
die eenzelfde taak uitvoeren. Dit brengt voor de vennootschap 
bijzondere kosten (prefinanciering) en lasten (beheer, beslech-
ting van eventuele geschillen, …) met zich mee.

Krachtens dezelfde wet is SYNATOM in naam van de Staat bevoegd en 
verantwoordelijk voor de inning van een repartitiebijdrage ten laste van   
de nucleaire exploitanten en elke andere onderneming met een aandeel in   
de industriële elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen. 

Voor 2012 bedroegen de repartitiebijdragen in totaal:
• 250 miljoen euro voor de basisrepartitiebijdrage;
• 299 miljoen euro voor de aanvullende repartitiebijdrage; 
of een totaalbedrag van 549 miljoen euro. SYNATOM heeft 
dit bedrag op 31 december 2012 aan de Belgische Staat over-
gemaakt en het vervolgens eind januari 2013 bij de nucleaire 
producenten gerecupereerd.
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 Yanick BIGAUD 1

 Christiaan DEGROOF 2

 René DELPORTE
 Robert-Olivier LEYSSENS 1

 Valéry PERRIER 2

 Paul RORIVE 
 Philippe VAN TROEYE 
 Jean VAN VYVE Bestuurders

Regeringsvertegenwoordigers 

Mevrouw  Marianne BASECQ 3

Mevrouw  Sophie VAN DE WOESTYNE 4 
De heer  Yves DE GRAEVE 4

Commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door 
de heer Laurent BOXUS 

__________________________________
1 Tot 27 maart 2012
2 Vanaf 27 maart 2012
3 Tot 10 januari 2013
4 Vanaf 10 januari 2013
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Jaarverslag

Dames, Heren,

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire voor-
schriften hebben wij de eer u het jaarverslag van onze ven-
nootschap over haar drieënveertigste boekjaar voor te stellen 
en u de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012 ter 
goedkeuring voor te leggen.

Algemeen

Tijdens het verslagjaar bedroeg de productie van elektriciteit 
uit kernenergie in ons land 38.464 GWh.

In 2012 hebben de Belgische kerncentrales gewerkt met een 
gemiddelde bezettingsgraad van 74,76 %, tegenover 89,23 % 
in 2011.

Aandeelhouders, kapitaal en doel van 
de vennootschap

Het kapitaal van Synatom bedraagt 49,6 miljoen euro, waar-
van ongeveer 25 % volgestort is, en wordt vertegenwoordigd 
door 2 miljoen aandelen op naam. Alle aandelen zijn in han-
den van Electrabel, met uitzondering van één specifiek aan-
deel dat aangehouden wordt door de Belgische Staat en deze 
een aantal bijzondere rechten in de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering van Synatom verleent.

Het doel van Synatom bestaat hoofdzakelijk in het bevoor-
raden van de Belgische kerncentrales met verrijkt uranium, 
het beheren van de benedenfase van de splijtstofcyclus en 
het beheren van de voorzieningen voor de ontmanteling van 
de kerncentrales en voor het beheer van de in deze centrales 
bestraalde splijtstoffen.

Technische en commerciële activiteiten

Bevoorrading met splijtstof
In 2012 werden de activiteiten in de bovenfase van de splijt-
stofcyclus overheerst door onzekerheden, zowel wat de 
toekomst van de Belgische kerncentrales betreft als in de ver-
schillende schakels van de bevoorradingsketen.

Eind 2011 had de Regering aangekondigd dat zij zich in de 
loop van 2012 zou uitspreken over een verlengde exploitatie 
van de oudste nucleaire eenheden Doel 1 en 2, alsook van 
Tihange 1. Op 4 juli 2012 besloot de Regering om de eenhe-
den Doel 1 en Doel 2 definitief te sluiten in 2015 en om het 
kader vast te leggen dat een verlenging van de exploitatieduur 
van Tihange 1 met 10 jaar moet toelaten. Eind 2012 was dit 
kader echter nog altijd niet vastgelegd. Bovendien heeft de 
exploitant van de centrales medio 2012 de eenheden Doel 3 
en Tihange 2 stilgelegd voor een onderzoek van indicaties 
die in het basismateriaal van hun reactorvaten waren vastge-
steld. Begin 2013 liggen deze reactoren nog altijd stil en blijft 
hun heropstart onzeker. In die omstandigheden kunnen wij 
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Beheer van de bestraalde splijtstoffen en het afval
Er wordt voortgegaan met de aanvullende opslag van splijt-
stoffen op het terrein van de centrales.

In Doel zijn zes containers voor droogopslag geladen en 
vervolgens in het gebouw voor tussentijdse opslag geplaatst, 
waarmee het aantal tussentijds opgeslagen containers op 82 
werd gebracht. In Tihange werd dertien maal splijtstof over-
gebracht van de koelbekkens van de nucleaire eenheden 1 en 
2 naar de centrale installatie voor tussentijdse opslag onder 
water.

Nu de definitieve stillegging van de eenheden Doel 1 en Doel 2 
voor 2015 is geprogrammeerd, heeft Synatom zich gebogen 
over de problematiek van het ledigen van hun gemeenschap-
pelijk opslagbekken met bestraalde splijtstof die vervolgens 
naar installaties voor droogopslag zal worden overgebracht. 
Het is de bedoeling van de GDF Suez Groep om deze splijt-
stofelementen zo snel mogelijk na de definitieve stillegging 
veilig te bergen. Deze laatste over te brengen splijtstofele-
menten onderscheiden zich echter van de geladen splijtstofe-
lementen door hun kortere verblijfsduur in het afkoelbassin 
voor bestraalde splijtstof en bijgevolg door een hoger ther-
misch restvermogen. Bovendien zal er een zeer groot aantal 
splijtstofelementen in een korte tijdsspanne in containers 
moeten worden geladen. Er worden oplossingen uitgewerkt 
om deze nieuwe situatie het hoofd te bieden.

In de loop van 2012 werden er vier transporten van gecom-
pacteerd afval georganiseerd. Elk transport had betrekking 
op twee containers die samen 48 vaten van 180 liter bevatten. 
De transporten vanaf de fabriek van Areva in La Hague tot 
het opslaggebouw op de site van Belgoprocess, inclusief de 
overslag op de site in het station van Mol, van treinwagon 
naar vrachtwagenaanhanger, verliepen zonder incidenten.

Onderzoek en ontwikkeling
De door Niras uitgevoerde O&O-werkzaamheden, gefinan-
cierd door Synatom en de belangrijkste producenten van 
radioactief afval, worden voortgezet. Zij zijn hoofdzakelijk 
gericht op de definitieve berging in diepe geologische lagen 
van afval van categorie B en C en van geconditioneerde 
bestraalde splijtstof.

Beheer van de nucleaire voorzieningen

Aanleg van de nucleaire voorzieningen
In uitvoering van de wet van 11 april 2003 betreffende de 
voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kern-

de toekomstige splijtstofbehoeften, die aanzienlijk kunnen 
schommelen, moeilijk inschatten.

De uraniummarkt heeft over 2012 een daling laten opte-
kenen, nog steeds ingevolge de ramp van Fukushima en de 
beslissing van sommige landen om nucleaire eenheden stil 
te leggen. Op de spotmarkt schommelde de uraniumprijs 
in de eerste vijf maanden van het jaar rond de 52 dollar per 
pond U3O8, om vervolgens ononderbroken te dalen tot 40,75 
dollar per pond U3O8 begin november, waarna de prijs weer 
opveerde en tegen het jaareinde op 43,50 dollar per pond 
U3O8 uitkwam. Als gevolg van deze prijsdaling hebben ver-
schillende uraniumproducenten hun investeringsstrategie 
herzien en projecten op de lange baan geschoven. Andere 
gebruikers namen de gelegenheid te baat om zich voor hun 
toekomstige behoeften in te dekken, wat resulteerde in grote 
verschuivingen in de vraag die nog altijd op het aanbod ach-
terblijft. De spelers op deze markt zijn bijgevolg vooral beleg-
gers en traders, en deze situatie zal in 2013 allicht niet veran-
deren, wat ook voor ons opportuniteiten kan opleveren eens 
er zekerheid over de exploitatie van het park is verkregen.

In het conversiesegment was de stillegging van een Ameri-
kaanse conversiefabriek het markantste feit van het voorbije 
jaar. De fabriek werd stilgelegd voor onderhoud en revisie 
met het oog op de uitvoering van verbeteringspunten na een 
veiligheidsevaluatie op basis van post-Fukushima criteria. De 
heropstart van de installatie is gepland voor juni 2013 en de 
stillegging lijkt geen verstorende impact op de markt te heb-
ben na de verkoop van uraniumhexafluoride (UF6) door het 
Amerikaanse Department of Energy. 

In het verrijkingssegment vermelden we vooral de stillegging 
van de fabriek van Eurodif in Pierrelatte (Frankrijk). In de 
Verenigde Staten werd de bouw van nieuwe centrifuge-in-
stallaties uitgesteld. De eindgebruikers hebben zich tegen het 
risico van een beperkter aanbod ingedekt. Bijgevolg werd de 
markt veeleer beïnvloed door een gedaalde vraag dan door 
de impact van uitgestelde projecten. In 2013 zal het akkoord 
tussen de Verenigde Staten en Rusland over de omzetting van 
hoogverrijkt uranium van het bewapeningsprogramma in 
uranium voor vredelievende doeleinden ten einde lopen. De 
effecten daarvan op de verrijkingsprijs zijn echter nog niet 
duidelijk. 
 
Het beheer van deze onzekerheden en het waarborgen van 
de bevoorradingszekerheid vormden de evenwichtsoefening 
die ons het volledige voorbije jaar heeft beziggehouden. Wij 
hopen dat deze onzekerheden in de loop van 2013 zullen wor-
den weggenomen.
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centrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze kerncentrales, heeft Synatom in september 2010 het voor 
de derde driejaarlijkse herzieningsdossier van de nucleaire 
voorzieningen aan de Commissie voor nucleaire voorzienin-
gen voorgelegd. 

Na onderzoek van dit dossier had de Commissie verzocht 
dat Synatom haar twee bijkomende studies zou voorleggen in 
november 2011. Tijdens haar vergadering van 14 december 
2011 had de Commissie haar advies uitgebracht dat leidde tot 
een terugneming van voorzieningen voor de ontmanteling 
van kerncentrales en voor het beheer van bestraalde splijt-
stoffen.

Na het beroep tot nietigverklaring dat de NIRAS begin 2012 
voor de Raad van State had ingediend tegen de beslissing die 
de Commissie voor nucleaire voorzieningen op haar vergade-
ring in december 2011 had genomen, verzocht de Commissie 
voor nucleaire voorzieningen de NIRAS in maart 2012 om 
binnen de 60 dagen een eensluidend advies uit te brengen 
over de twee bijkomende studies die Synatom in november 
2011 had voorgelegd.

Door die omstandigheden heeft Synatom de rekeningen van 
het boekjaar 2011 afgesloten zonder rekening te houden met 
een eventuele terugneming van nucleaire voorzieningen.

In september 2012 heeft de Commissie voor nucleaire voor-
zieningen uiteindelijk besloten om de hypothesen voor het 
vastleggen van voorzieningen niet langer te wijzigen en om 
het volgende driejaarlijks dossier af te wachten dat in septem-
ber 2013 zal worden voorgelegd.

Financiële investering van de fondsen die de tegenwaarde 
vormen van de nucleaire voorzieningen
Het financiële investeringsbeleid met betrekking tot de fond-
sen die de tegenwaarde vormen van de nucleaire voorzienin-
gen werd voortgezet in overeenstemming met de wet van 
11 april 2003. In 2012 heeft Synatom belegd in handelspapie-
ren uitgegeven door de vennootschap ORES voor een bedrag 
van 40 miljoen euro, terugbetaalbaar in mei 2017, en voor een 
bedrag van 40 miljoen euro, terugbetaalbaar in mei 2019.

In oktober 2012 heeft Electrabel eveneens twee schijven van 
een lening aan de vennootschap Sibelga op Synatom overge-
dragen. Deze lening van 82 miljoen euro is terugbetaalbaar in 
jaarlijkse aflossingen tot in december 2026.

Repartitiebijdrage
Krachtens de programmawet van 2008 tot wijziging van de 
wet van 11 april 2003 betreffende de nucleaire voorzieningen 

is Synatom bevoegd en verantwoordelijk voor het innen van 
een repartitiebijdrage ten gunste van de Staat. 

De wet van 27 december 2012 houdende wijzigingen van de 
wet van 11 april 2003 betreffende de nucleaire voorzienin-
gen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het 
beheer van de in deze centrales bestraalde splijtstoffen, heeft 
voor 2012 twee bedragen ten laste van de kernexploitanten 
vastgelegd:

•  Een basisrepartitiebijdage die zoals in de voorgaande jaren 
250 miljoen euro bedraagt;

•  Een nieuwe aanvullende repartitiebijdrage van 350 miljoen 
euro. Op deze aanvullende repartitiebijdrage werden er 
degressieve verminderingen toegekend in functie van de 
gerealiseerde productie, met als resultaat dat de effectief 
verschuldigde aanvullende bijdrage tot een bedrag van 
299,1 miljoen euro werd herleid.

Synatom heeft op 31 december 2012 een totaal bedrag van 
549,1 miljoen euro naar de Rijksbegroting overgemaakt en de 
kernexploitanten in kennis gesteld van het bedrag van hun 
individuele bijdrage, overeenkomstig de instructies vervat in 
de wet.

Alle kernexploitanten hebben hun verschuldigde aandeel op 
datum van 31 januari 2013 aan Synatom terugbetaald.

Afgeleide financiële instrumenten en dekkingsbeleid

In lijn met het beleid van de GDF-Suez Groep gebruikt 
Synatom afgeleide financiële instrumenten, voornamelijk 
voor het afdekken van haar wisselkoersposities voor aan-
kopen uitgedrukt in Amerikaanse dollar.

Geschillen

De programmawet van 2008 tot wijziging van de wet van  
11 april 2003 kent Synatom de bevoegdheid toe voor het 
innen en invorderen van de repartitiebijdrage ten laste van de 
kernexploitanten. Deze wet heeft geleid tot vier geschillen:
 
• Op 29 juni 2009 is Synatom door EDF Luminus gedag-

vaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel op 
grond van het feit dat de repartitiebijdrage ongrondwette-
lijk is en dat Synatom niet bevoegd is deze belasting vast te 
stellen.
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• Op 15 december 2009 is EDF Luminus  door Synatom 
gedagvaard om zich te horen veroordelen tot betaling van 
haar aandeel in de repartitiebijdrage 2009/2010. Pro memo-
rie: het totale bedrag dat EDF Luminus nog verschuldigd is, 
bedraagt 11,6 miljoen euro voor de bijdragen 2009 tot 2010. 

 Deze beide geschillen werden samengevoegd tot één zaak 
die tijdens de zitting van 6 september 2012 werd gepleit. Op 
12 september 2012 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg 
van Brussel bevestigd dat de repartitiebijdragen die de 
kernexploitanten voor elk jaar verschuldigd zijn, berekend 
worden op basis van gegevens met betrekking tot het jaar 
voorafgaand aan dat jaartal. De Rechtbank heeft eveneens 
geoordeeld dat er geen aanleiding is om de bijdrageverzoe-
ken te schorsen, en evenmin om EDF Luminus in hoofdge-
ding van haar bijdrageschulden kwijt te schelden.

 Per 31 december 2012 had Synatom nog niet beslist om 
beroep aan te tekenen.

 De volgende zitting is vastgelegd op 10 april 2013: bij de 
opening van de debatten zal worden bepaald welke bedra-
gen met de schuld van EDF Luminus overeenstemmen.

• Op 15 december 2009 is Synatom, op gelijkaardige gronden 
als deze aangevoerd door EDF Luminus, door EDF Bel-
gium gedagvaard om voor dezelfde rechtbank te verschij-
nen. De door EDF Luminus en EDF Belgium ingestelde 
rechtsvorderingen strekken ertoe Synatom te laten veroor-
delen tot terugbetaling van het door hen betaalde aandeel 
in de repartitiebijdrage. Deze zaak zal worden bepleit op  
31 oktober 2013.

• Op 8 september 2011 heeft Electrabel zowel de Belgische 
Staat als Synatom gedagvaard voor de fiscale kamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel om terugbetaling 
te verkrijgen van de bedragen die in 2008, 2009 en 2010 uit 
hoofde van de repartitiebijdrage werden betaald. De zaak 
zal worden bepleit op de zittingen van 17 mei 2013 en   
21 juni 2013.

EDF Luminus heeft eveneens beroep aangetekend tegen het 
vonnis van 4 april 2011 dat de eis van Synatom bevestigde tot 
terugbetaling van alle ontleende sommen aan EDF Luminus, 
zijnde ongeveer 63 miljoen euro uit hoofde van het ontbreken 
van de credit rating, zoals bepaald in artikel 14 van de wet 
van 11 april 2003 betreffende de nucleaire voorzieningen. De 
zaak is momenteel hangende voor het Hof van Beroep van 
Brussel.

Raad van Bestuur

De bestuursmandaten van de heren Wim De Clercq,  
Christiaan De Groof, René Delporte en Philippe Van Troeye 
verstrijken na afloop van de statutaire Algemene Vergadering 
van 2013. 

Het mandaat van de Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, 
BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Laurent 
Boxus, verstrijkt eveneens na afloop van de Algemene Ver-
gadering van 2013. De Raad stelt voor om dit mandaat te 
verlengen met een nieuwe termijn van drie jaar tot en met de 
Algemene Vergadering van 2016.

Dankbetuigingen

De Raad van Bestuur wil graag de personeelsleden van de 
vennootschap danken voor de toewijding en het plichtsbesef 
waarvan zij blijk hebben gegeven bij de uitvoering van hun 
taken.
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Jaarrekening

Hierna lichten wij enkele belangrijke posten van de balans en 
de resultatenrekening van het boekjaar toe.

Balans

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen vooral onze deelnemingen 
in Eurodif en, in het kader van ons bevoorradingsbeleid, in 
de Canadese vennootschap Powertech Uranium Corp.
Ingevolge de definitieve sluiting van de verrijkingsfabriek van 
Eurodif in juni 2012 werd besloten om een minderwaarde op 
de volledige deelneming te boeken.
Omwille van de onzekerheid over de toekomst van Power-
tech Uranium Corp. waren we al overgegaan tot de boeking 
van een waardevermindering op de volledige deelneming. 
Volgend op het herfinancieringsakkoord dat op 4 februari 
2011 met Powertech Uranium Corp. werd bereikt, hebben we 
aan al onze leningen verzaakt in ruil voor een betaling van 
12,5 miljoen Canadese dollar en een verbintenis tot betaling 
van 7,5 miljoen Canadese dollar, in contanten of in aande-
len, binnen een termijn van uiterlijk 2 jaar na datum van de 
closing die op 15 maart 2011 werd bereikt. In toepassing van 
dit akkoord heeft Powertech Uranium Corp. het bedrag van 
deze verbintenis in november 2012 omgezet in aandelen tegen 
de overeengekomen koers, wat geleid heeft tot de uitgifte van 
12,5 miljoen aandelen op naam van Synatom.

Vorderingen op meer dan één jaar
Wat de handelsvorderingen betreft, omvat deze post een 
vordering op Electrabel voor het deel van de vergoedingen 
dat betrekking heeft op de bestraalde splijtstoffen, alsook de 
lening aan Electrabel die overeenstemt met de voorzieningen 
voor ontmanteling. Ingevolge het vonnis van de Rechtbank 
van Koophandel, gewezen op 4 april 2011, heeft EDF Luminus 
het totale bedrag van haar lening terugbetaald. Sinds medio 
2005 is een deel van de voorzieningen buiten de kernexploi-
tant belegd, zoals bepaald door de wetgeving inzake de nucle-
aire voorzieningen. Wij hebben een lening aan Elia uitstaan 
waarvan het saldo 454 miljoen euro bedraagt, een lening aan 
Eandis voor een bedrag van 80 miljoen euro, door ORES uit-
gegeven handelspapier ter waarde van 80 miljoen euro en een 
lening aan Sibelga voor 82 miljoen euro.

Vorderingen op ten hoogste één jaar – Handelsvorderingen
Per eind 2012 omvat deze rubriek, naast de kortlopende han-
delsvorderingen, ook een bedrag van 330 miljoen euro dat 
overeenstemt met het deel van de langlopende handelsvorde-
ring op Electrabel dat in 2013 vervalt.

Vorderingen op ten hoogste één jaar – Overige vorderingen
Per eind 2012 omvat deze rubriek hoofdzakelijk de door  
Electrabel, EDF Luminus en EDF Belgium te betalen repar-
titiebijdrage voor 2012, alsook een saldo van 12 miljoen euro 
van de door EDF Luminus en EDF Belgium betwiste reparti-
tiebijdrage voor 2008, 2009, 2010 en 2011.
Deze rubriek omvat eveneens het deel van de lening aan 
Sibelga dat in 2013 vervalt voor een bedrag van 8 miljoen 
euro.

Geldbeleggingen
Deze rubriek omvat, in uitvoering van de wetgeving betref-
fende de nucleaire voorzieningen, de bedragen die nodig 
zijn voor de financiering van de uitgaven in verband met het 
beheer van de bestraalde splijtstoffen voor de komende drie 
werkingsjaren, alsook een deel van het bedrag van de voorzie-
ningen dat buiten de kernexploitanten moet worden belegd.

Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Deze voorzieningen dienen om de kosten voor het beheer van 
de bestraalde splijtstoffen en voor de ontmanteling van de 
kerncentrales te dekken overeenkomstig de bepalingen van 
de wet betreffende de nucleaire voorzieningen. De principes 
voor het aanleggen van deze voorzieningen zijn uiteengezet 
in het bovenstaande punt “Beheer van de nucleaire voorzie-
ningen”.

Schulden op ten hoogste één jaar – Financiële schulden
Teneinde Synatom toe te laten de verplichtingen na te komen 
die haar door de wet betreffende de repartitiebijdrage zijn 
opgelegd, en ingevolge de niet-betaling door EDF Luminus 
en EDF Belgium van de door hen betwiste bedragen van de 
repartitiebijdrage voor de jaren 2009 tot 2011, werd besloten 
om een beroep te doen op een kredietlijn. Deze kredietlijn is 
in september 2012 vervallen zonder mogelijkheid tot verlen-
ging. Electrabel heeft ons dit bedrag van ongeveer 12 miljoen 
euro, interesten inbegrepen, voorgeschoten.

Schulden op ten hoogste één jaar – Overige schulden
Deze rubriek omvat hoofdzakelijk de vooruitbetaling door 
GDF Suez Treasury Management ter financiering van een 
gedeelte van het bedrag dat in het kader van de repartitiebij-
drage voor het jaar 2012 naar de Rijksbegroting moet worden 
overgemaakt.
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Resultaten

Omzet
De omzet omvat voornamelijk de vergoedingen voor de   
terbeschikkingstelling van splijtstoffen voor een bedrag van 
274 miljoen euro.

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Deze post omvat de aankopen van natuurlijk uranium en van 
conversie- en verrijkingsdiensten.

Diensten en diverse goederen
Deze post omvat hoofdzakelijk de kosten die in de loop van 
het boekjaar zijn gemaakt voor het beheer van de bestraalde 
splijtstoffen voor ongeveer 38 miljoen euro, en circa 10 mil-
joen euro voor het O&O-programma betreffende geconditio-
neerd afval.

Financiële opbrengsten
Deze post omvat de interesten op de vorderingen op meer 
dan één jaar en de interesten op de beleggingen in het kader 
van de wet betreffende de nucleaire voorzieningen.

Uitzonderlijke kosten
De uitzonderlijke kosten omvatten de tenlasteneming van   
de geboekte waardevermindering op onze deelneming in 
Eurodif, zijnde 16,8 miljoen euro.

Winst
De jaarrekening van het boekjaar 2012 sluit af met een winst 
van 713.096,33 €, tegenover 912.883,70 € in 2011.

Gebeurtenissen na balansdatum en vooruitzichten

De hypothesen voor het aanleggen van de voorzieningen 
houden rekening met alle bestaande of voorziene milieuver-
plichtingen die worden opgelegd door de Europese, nationale 
of gewestelijke regelgeving. Indien in de toekomst een aanvul-
lende wetgeving van kracht wordt, kunnen de geraamde kosten 
die als basis dienen voor de berekeningen, variëren. Synatom 
heeft evenwel geen kennis van mogelijke ontwikkelingen in 
de regelgeving die de voorziene bedragen aanzienlijk zouden 
kunnen beïnvloeden.

De Staatssecretaris voor Energie heeft een uitrustingsplan 
voorgesteld voor nieuwe en gediversifieerde productiemiddelen 
voor energie dat de elektriciteitsvoorziening van het land op 
korte, middellange en lange termijn op geloofwaardige wijze 

moet verzekeren. Op basis van de voorstellen die in dat plan 
zijn vervat, heeft de regering in juli 2012 besloten om de eenhe-
den Doel 1 en Doel 2 definitief stil te leggen in 2015 en om het 
kader vast te leggen dat een verlenging van de exploitatieduur 
van de centrale Tihange 1 met 10 jaar mogelijk moet maken. 
Deze beslissing werd echter nog niet in een wet geconcreti-
seerd. 

In die context werden de voorzieningen per 31 december 2012 
vastgesteld met inachtneming van het huidige contractuele en 
wettelijke kader dat de exploitatieduur van de nucleaire eenhe-
den op 40 jaar vastlegt.
 
In het kader van de overhandiging van het driejaarlijkse revi-
siedossier aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen in 
september 2013 zal Synatom een grondige studie wijden aan 
de weerslag van een dergelijke verlenging van de levensduur 
op de voorzieningen voor ontmanteling en voor het beheer van 
de benedencyclus van de splijtstof. Een eventuele aanpassing 
van de voorzieningen zal worden geboekt zodra de beslissing 
van de regering bij wet is vastgelegd en na de goedkeuring van 
het driejaarlijkse dossier door de Commissie voor nucleaire 
voorzieningen die tijdens het laatste kwartaal van 2013 wordt 
verwacht.

Indien de stillegging van de eenheden Doel 3 en Tihange 2 zou 
worden bevestigd, zal Synatom eveneens de gevolgen van die 
gebeurtenis bestuderen, zowel voor onze uraniumbevoorra-
ding als voor de voorzieningen voor de ontmanteling van de 
kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze kerncentrales. 

 
Aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2013, die zich zal 
uitspreken over de jaarrekening 2012, wordt voorgesteld om 
een dividend van 1,35 euro per volledig volgestort aandeel uit 
te keren.

Behoudens belangrijke onvoorziene gebeurtenissen zal de 
winst van het lopende boekjaar Synatom moeten toelaten om 
in 2014 een dividend voor 2013 van dezelfde grootteorde uit te 
keren.

Wij voorzien geen andere noemenswaardige omstandigheden 
die de toekomstige evolutie van de vennootschap wezenlijk 
zouden kunnen beïnvloeden.

Sint-Lambrechts-Woluwe, 28 maart 2013
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Verslag van de commissaris

Verslag van de commissaris over de jaarrekening 
van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 
gericht tot de algemene vergadering van aandeelhouders

Aan de aandeelhouders

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit in het kader van 
het mandaat van commissaris dat ons werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de 
jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Belgische Maatschappij voor 
Kernbrandstoffen Synatom NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, opgesteld 
op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een 
balanstotaal van 7.609.183 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst 
van het boekjaar van 713 (000) EUR.
 
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, implementeren en in stand 
houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van 
de jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of 
van fouten, bevat, het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels, en het maken van 
boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen 
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt 
georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter 
verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en 
toelichtingen. De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling 
welke een inschatting omvat van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij 
rekening met de bestaande interne controle van de vennootschap met betrekking tot het opstellen 
en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste 
werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit van de interne controle 
van de vennootschap te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels, 
de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de 
voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van 
bestuur en van de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden 
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.
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Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 een getrouw beeld van het 
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met 
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 

Bijkomende vermeldingen 

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het 
Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
raad van bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te 
nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

• Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met 
de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, 
alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde 
feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte 
gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij 
beschikken in het kader van ons mandaat.

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd 
overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften.

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de 
statuten of het Wetboek van Vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking 
van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de 
wettelijke en statutaire bepalingen. 

Diegem, 29 maart 2013

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Laurent Boxus
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Balans
 
        

Per 31 december (in duizenden euro) 

ACTIVA  2012 2011

Materiële vaste activa  22  30
 
 Meubilair en rollend materieel  22  30

Financiële vaste activa  1  16.834

 Ondernemingen waarmee een deelnemings-
 verhouding bestaat
  Deelnemingen  0  16.833
 Andere financiële vaste activa
  Vorderingen en borgtochten in contanten  1  1

Vorderingen op meer dan één jaar  5.518.611  5.190.367

 Handelsvorderingen  4.831.031  4.656.722
 Overige vorderingen  687.580  533.645

Voorraden en bestellingen in uitvoering  495.322  429.526

 Voorraden
  Goederen in bewerking  495.322  429.264
  Vooruitbetalingen  0  262

Vorderingen op ten hoogste één jaar  842.225  536.271

 Handelsvorderingen  343.550  274.695
 Overige vorderingen  498.675  261.576

Geldbeleggingen  747.115  743.477

 Overige beleggingen  747.115  743.477

Liquide middelen  52  6

Overlopende rekeningen  5.835  3.830

TOTAAL DER ACTIVA  7.609.183  6.920.341
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PASSIVA  2012 2011

Kapitaal   12.453  12.453

 Geplaatst kapitaal  49.600  49.600
 Niet-opgevraagd kapitaal (-)  37.147  37.147

Uitgiftepremies  141  141

Reserves   1.584  1.548

 Wettelijke reserve  1.533  1.497
 Onbeschikbare reserves
  Andere  14  14
 Belastingvrije reserves  37  37

Overgedragen winst  7  6

Voorzieningen en uitgestelde belastingen  6.930.706  6.546.538

 Voorzieningen voor risico’s en kosten  6.930.706  6.546.538

Schulden op ten hoogste één jaar  658.582  353.553

 Financiële schulden
  Kredietinstellingen   0  11.873
 Handelsschulden
  Leveranciers  159.061  86.292
 Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en 
 sociale lasten
  Belastingen  7.623  254.237
  Bezoldigingen en sociale lasten  326  283
 Overige schulden  491.572  868

Overlopende rekeningen  5.710  6.102

TOTAAL DER PASSIVA  7.609.183  6.920.341
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Resultatenrekening

Per 31 december (in duizenden euro)

    2012 2011

Bedrijfsopbrengsten  340.710  279.978 
 Omzet   274.614  264.311 
 Voorraad goederen in bewerking, gereed product 
  en bestellingen in uitvoering (toename + ; afname -)   66.058  15.629
 Andere bedrijfsopbrengsten   38  38

Bedrijfskosten  650.287  595.255 
 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen   213.530  162.784
 Diensten en diverse goederen   50.432  37.604
 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen   2.147  2.067
 Afschrijvingen en waardeverminderingen op   8  12
  oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa   
 Voorzieningen voor risico’s en kosten   384.168  392.787
  (toevoegingen + ; terugnemingen -)
 Andere bedrijfskosten   2  1

Bedrijfswinst (verlies)  -309.577  -315.277 
   
Financiële opbrengsten  327.860  308.931
 Opbrengsten uit financiële vaste activa   0  1.017
 Opbrengsten uit vlottende activa   327.860  307.914

Financiële kosten  737  361
 Kosten van schulden   505  191
 Andere financiële kosten   232  170

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening 
vóór belastingen   17.546  -6.707

Uitzonderlijke opbrengsten  0  9.036
 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke  0  9.036
       risico's en kosten

Uitzonderlijke kosten  16.833  1.416
 Waardeverminderingen op financiële vaste activa  16.833  1.416

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen  713  913

Belastingen op het resultaat  0  0

Winst (verlies) van het boekjaar  713  913

Te bestemmen winst van het boekjaar  713  913
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Resultaatverwerking
 
        

 (in duizenden euro) 

    2012 2011

Te bestemmen winst   719  920

 Te bestemmen winst van het boekjaar   713  913 
 Overgedragen winst van het vorige boekjaar   6  7

Toevoeging aan het eigen vermogen   35  46

 Aan de wettelijke reserve   35  46

Over te dragen winst (verlies)   7  6

Uit te keren winst   677  868

 Vergoeding van het kapitaal   677  868
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Toelichting
 
        

 (in duizenden euro) 

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA 

  Meubilair en 
  rollend 
 AANSCHAFFINGSWAARDE materieel
   
Per einde van het vorige boekjaar 220
Mutaties van het boekjaar:  

Per einde van het boekjaar 220

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Per einde van het vorige boekjaar 190
Mutaties van het boekjaar:   
 Geboekt 8 
Per einde van het boekjaar 198

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  22

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

 Ondernemingen

  met deel-
  nemings-
ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING verhouding andere
DEELNEMINGEN EN AANDELEN  
Aanschaffingswaarde 28.345 - 
Mutaties van het boekjaar:  
 Verworven van derden  1.250
Per einde van het boekjaar 29.595

Waardeverminderingen per einde van het vorige 
boekjaar 11.512
Mutaties van het boekjaar: 
 Geboekt 16.833 -
 Verworven van derden  1.250
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 29.595 -
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar - -

VORDERINGEN
Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar - 1

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar - 1
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OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) 

    Boekjaar Vorig boekjaar
OVERIGE GELDBELEGGINGEN  
  
Aandelen  520.000 520.000
 Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde 
 bedrag  520.000 520.000

Vastrentende effecten 217.175 211.216
 waarvan uitgegeven door kredietinstellingen 4.600 2.500

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 9.940 12.261
 Met een resterende looptijd of opzegtermijn van  
 hoogstens één maand 9.940 12.261

OVERLOPENDE REKENINGEN
 
 Te ontvangen niet-vervallen interesten 5.631
 Diverse overlopende rekeningen 204
    5.835

DEELNEMINGEN EN AANDELEN IN ANDERE VENNOOTSCHAPPEN 

Hieronder worden vermeld de vennootschappen waarin de onderneming een deelneming bezit

Naam en zetel Aangehouden  Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening
 maatschappelijke rechten
    Jaarrekening per Eigen vermogen Nettoresultaat
 rechtstreeks dochters
 
 Aantal  % %     in duizenden EURO
 
EURODIF 1.111.112 11,1 - 31/12/2011 63.459 (-) 482.223
S.A. naar Frans recht
33, rue La Fayette 
75442 PARIS CEDEX 09 
France
      in duizenden USD
POWERTECH 
URANIUM CORP. 23.390 18,6 - 31/12/2011 46.821 4.404
Buitenlandse 
vennootschap
Suite 1205 
West Pender Street 789 
V6HC-1H2 Vancouver
Canada
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Geplaatst kapitaal
 Per einde van het vorige boekjaar  49.600
  
Per einde van het boekjaar  49.600 

Samenstelling van het kapitaal
 Soorten aandelen: - Gewone aandelen: 2 000 000
 2 000 000 nominatieve aandelen

NIET-GESTORT KAPITAAL

Aandeelhouders die nog moeten volstorten (niet-opgevraagd kapitaal)
 ELECTRABEL  37.147

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
 ELECTRABEL 1.999.999 aandelen
 Belgische Staat              1 aandeel
  
 Totaal  2.000.000 aandelen

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN 

Bestraalde brandstof en beheer van het opwerkingsafval  4.471.028
Ontmanteling kerncentrales  2.459.678 
     6.930.706

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) 

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, 
BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen
 Vervallen belastingschulden  -
 Niet-vervallen belastingschulden  7.623
 Geraamde belastingschulden  -
     7.623
Bezoldigingen en sociale lasten
 Vervallen schulden ten aanzien van de RSZ  -
 Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  326
     326
OVERLOPENDE REKENINGEN 
 Te regulariseren vergoedingen  5.597 
 Overige overlopende rekeningen  113
     5.710
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BEDRIJFSRESULTATEN 

    Boekjaar Vorig boekjaar
BEDRIJFSOPBRENGSTEN  

Netto - omzet  
 Vergoedingen voor terbeschikkingstelling splijtstoffen 273.977 263.239 
  Overige 637 1.072
    274.614 264.311
  
BEDRIJFSKOSTEN  

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister  
 Totaal aantal op de afsluitingsdatum 18 19
 Gemiddeld personeelsbestand berekend in 
 voltijdse equivalenten 18,5 19,2
 Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren 30.788 30.544
  
Personeelskosten   
 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 1.538 1.472
 Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen 447 427
 Patronale premies voor bovenwettelijke 
 verzekeringen 83 91
 Andere personeelskosten 79 77
    2.147 2.067

Voorzieningen voor risico’s en kosten  
 Toevoegingen 422.175 418.977
 Bestedingen en terugnemingen (-) 38.007 (-) 26.190
    384.168 392.787

Andere bedrijfskosten  
 Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 2 1
 Andere  - -
    2 1

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming
gestelde personen  
 Totaal aantal op de afsluitingsdatum 4 3
 Gemiddeld aantal berekend in voltijdse 
 equivalenten 4 3,1
 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 7.040 5.244
 Kosten voor de onderneming 1.354 763
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN 

    Boekjaar Vorig boekjaar
FINANCIËLE RESULTATEN  
 
Andere financiële kosten   
 Bankkosten en commissies 232 170
 

BELASTINGEN EN TAKSEN 

    Boekjaar Vorig boekjaar
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar  7
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen 
en voorheffingen (-) 7

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de 
winst vóór belastingen en de geraamde belastbare winst
 Verworpen uitgaven 60
 Waardevermindering op deelneming 16.833
 Gebruik van fiscale verliezen (-) 17.607

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN 
BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

De belasting over de toegevoegde waarde in rekening 
gebracht   
 Aan de onderneming (aftrekbaar) 4.569 3.621
 Door de onderneming 57.557 55.607
    
De ingehouden bedragen ten laste van derden bij 
wijze van   
 Bedrijfsvoorheffing 555 536

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

ANDERE VERPLICHTINGEN
In de nucleaire sector zijn er contracten voor aankoop en diensten voor uraniumconcentraten, 
conversie en verrijking enerzijds, en voor het beheer van de benedenfase van de splijtstofcyclus, 
anderzijds.
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET    
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 

 Verbonden ondernemingen Ondernemingen waarmee
  een deelnemingsverhouding
   bestaat

  Boekjaar Vorig boekjaar Boekjaar Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA    
Deelnemingen - - - 16.833
Overige vorderingen   - -
  - - - 16.833

VORDERINGEN    
Op meer dan één jaar 4.791.031 4.626.722 - -
Op hoogstens één jaar 821.695 486.444 16 16
  5.612.726 5.113.166 16 16

SCHULDEN    
Op hoogstens één jaar 490.951 273 28.118 49.379
  490.951 273 28.118 49.379

FINANCIËLE RESULTATEN    
Opbrengsten uit 
vlottende activa 304.912 282.224 

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDER BELANGRIJKE VERPLICHTEN
Op het einde van het jaar heeft de onderneming een factoringcontract afgesloten voor 70 mil-
joen euro ter financiering van een deel  van de repartitiebijdrage die op 31 december 2012 aan 
de Belgische Staat moest worden betaald maar waarvoor de belastingplichtigen een uitstel van 
betaling hadden tot 31 januari 2013.

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF 
OVERLEVINGSPENSIOEN
De personeelsleden genieten van een inkomenswaarborg met betrekking tot het rust- en 
overlevingspensioen gebaseerd op hun anciënniteit in dienst van de maatschappij en/of in 
dienst van verbonden ondernemingen en op hun bezoldiging bij het einde van hun loopbaan.

Om de verbintenissen voortvloeiend uit deze waarborgen na te komen, stort de maatschappij 
bijdragen bij voormelde ondernemingen en bij hun pensioenfonds en heeft zij een groeps-
verzekeringscontract afgesloten. 
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET: 

A.  BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS
 Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening, 
 toegekende pensioenen, aan bestuurders en zaakvoerders: 30 (905) EUR.

B.  DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ(ZIJ) VERBONDEN IS(ZIJN) 
 Bezoldiging van de commissaris(sen): 39 (000) EUR

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN  
BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Bij afwezigheid van wettelijke criteria die het mogelijk maken 
om belangrijke transacties met verbonden partijen buiten nor-
male marktvoorwaarden te inventariseren, werd geen enkele 
transactie opgenomen in deze bijlage.

Ter informatie en uit oogpunt van transparantie, wordt het 
geheel van belangrijke transacties met verbonden partijen 
(andere dan deze met ondernemingen die (quasi) volledig door 
de groep waartoe wij behoren worden aangehouden) hieronder 
vermeld.

EURODIF
Eurodif is een Franse onderneming in dewelke Synatom een 
minderheidsdeelneming aanhoudt van 11,11 %. 

Opgericht in 1973, is zij eigenaar van een verrijkingsfabriek 
voor uranium middels het gasdiffusieprocedé waarvan zij de 
exploitatie heeft toevertrouwd aan haar 100 %-dochter Eurodif 
Production.

Synatom heeft bij Eurodif verrijkingsdiensten voor uranium 
aangekocht voor een bedrag van 57 miljoen euro.

POWERTECH URANIUM Corp.
Powertech Uranium Corp. is een Canadese onderneming 
waarin Synatom een deelneming van 18,6 % aanhoudt.

Powertech Uranium Corp. is een onderneming in ontwikkeling, 
die actief is in de exploitatie van mineralen. Zij heeft de mijn-
rechten verworven voor het ontwikkelen en exploiteren via een 
100 %-filiaal, Powertech USA, van twee vergevorderde projecten 
voor uraniumproductie in de USA door middel van een zeer 
economisch en milieuvriendelijk in-situ uitlogingsprocedé. 
Powertech heeft eveneens rechten op andere projecten in de 
USA waarvan de reserves nog dienen gedefinieerd te worden. 

Ingevolge de herfinancieringsoperatie van de schuld van Power-
tech (ongeveer 25 miljoen Canadese dollar) gesloten in begin 

2011, heeft Powertech 12,5 miljoen Canadese dollar terugbe-
taald. Zij heeft zich ook verbonden om 7,5 miljoen Canadese 
dollar te betalen, in speciën of in aandelen, naar keuze van 
Powertech, uiterlijk binnen een termijn van 2 jaar. In ruil heeft 
Synatom verzaakt aan al zijn leningen, verbintenissen, rechten 
en verplichtingen die tussen hen bestonden.

In uitvoering van dit akkoord, heeft Powertech het bedrag van 
deze verbintenis in november 2012 omgezet in aandelen, aan de 
koers zoals overeengekomen in dit akkoord, hetzij 12,5 miljoen 
aandelen op naam van Synatom.

EANDIS
Eandis is het onafhankelijk bedrijf dat de exploitatietaken en 
de openbaredienstverplichtingen voor elektriciteit en aardgas 
uitvoert in naam en voor rekening van de Vlaamse distributie-
netbeheerders.

Synatom heeft aan Eandis een lening toegekend van 80 miljoen 
euro voor een duur van 5 jaar. Deze lening vervalt in 2014.

ORES
ORES is de enige operator, verantwoordelijk voor het geheel van 
de beheers- en exploitatietaken voor het distributienetwerk voor 
elektriciteit en aardgas in naam en voor rekening van de Waalse 
distributienetbeheerders.

Synatom heeft voor een bedrag van 80 miljoen euro ingeschre-
ven op handelspapier uitgegeven door ORES. Deze vervallen in 
2017 en 2019.

SIBELGA
Sibelga is de enige distributienetbeheerder van elektriciteit en 
aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

In oktober 2012 heeft Electrabel twee schijven van een lening 
aan de vennootschap Sibelga op Synatom overgedragen. Deze 
lening van 82 miljoen euro is terugbetaalbaar in jaarlijkse aflos-
singen tot in december 2026.
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WAARDERINGSREGELS

OPRICHTINGSKOSTEN
De oprichtingskosten worden ten laste genomen in het boek-
jaar waarin ze worden gemaakt.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde
De materiële vaste activa worden tegen hun aanschaffings-
prijs, kost- of inbrengprijs aan de actiefzijde van de balans 
geboekt. 

Bijkomende kosten
De bijkomende kosten die met investeringen gepaard gaan, 
worden opgenomen in de aanschaffingswaarde van de 
betrokken materiële vaste activa. 
Ze worden afgeschreven aan hetzelfde ritme als de installaties 
waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen
De materiële vaste activa worden afgeschreven vanaf de 
datum van inbedrijfstelling.  Voor wat betreft het meubilair 
en rollend materieel stemt deze datum meestal overeen met 
de aanschaffingsdatum.
De toevoegingen worden berekend op basis van de lineaire 
methode en volgende afschrijvingspercentages:
- Meubilair: 10 %
- Bureaumateriaal: 20 %
- Tweedehands materiaal: 33,33 %
- Verbouwingen: over de duur van de huurovereenkomst.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen
De deelnemingen, aandelen en deelbewijzen van niet-gecon-
solideerde ondernemingen worden tegen hun aanschaffings- 
of inbrengwaarde aan de actiefzijde van de balans geboekt, 
exclusief de bijkomende kosten en na aftrek van de eventueel 
nog  te storten bedragen.

Aan het einde van elk boekjaar wordt elk effect afzonderlijk 
gewaardeerd in functie van de situatie, de rentabiliteit of de 
vooruitzichten van de betrokken onderneming. De waarde-
ringsmethode wordt objectief gekozen, waarbij met de aard 
en de kenmerken van het betrokken effect rekening wordt 
gehouden. In de meeste gevallen wordt voor de netto-actief-
waarde gekozen, of voor de marktwaarde indien die lager dan 
de netto-actiefwaarde ligt. Het aangenomen waarderingscri-

terium voor een effect wordt systematisch gebruikt van het 
ene op het andere boekjaar, behalve indien de omstandig-
heden  het rechtvaardigen, in welk geval dit speciaal in de 
toelichting wordt vermeld.

Mocht uit deze waardering een duurzame ontwaarding blij-
ken ten opzichte van de boekwaarde, dan wordt op de effec-
ten een waardevermindering toegepast die gelijk is aan het 
duurzame gedeelte van de vastgestelde minderwaarde. 

Een uitzonderlijke terugneming van waardevermindering 
kan worden verricht indien er een duurzame meerwaarde 
wordt vastgesteld op de effecten waarop eerder een waarde-
vermindering werd uitgevoerd. Met uitzondering van dit 
geval wordt er nooit tot een herwaardering van effecten over-
gegaan, zelfs indien er bij de waardering van effecten duur-
zame meerwaarden aan het licht zouden komen.

Bij de financiële vaste activa geboekte vorderingen
De bij de financiële vaste activa geboekte vorderingen wor-
den tegen hun nominale waarde opgenomen. Vastrentende 
effecten worden tegen hun aanschaffingswaarde geboekt. 
Indien de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van die vor-
deringen of effecten op hun vervaldag onzeker blijkt of in het 
gedrang is gekomen, worden ze ten belope van het overeen-
komstige bedrag aan een waardevermindering onderworpen.

VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR EN OP TEN 
HOOGSTE ÉÉN JAAR
Deze vorderingen worden tegen hun nominale waarde 
geboekt en zijn het voorwerp van waardeverminderingen 
indien hun volledige of gedeeltelijke terugbetaling op de ver-
valdag onzeker blijkt of in het gedrang is gekomen.

In het geval van een faillissement of concordaat worden de 
niet betaalde vorderingen automatisch als dubieus beschouwd 
en wordt onmiddellijk een waardevermindering op hun totale 
nettowaarde (exclusief BTW) toegepast. Ook op andere vor-
deringen kunnen waardeverminderingen worden toegepast 
die aan elk afzonderlijk geval zijn aangepast.

VOORRADEN
Brandstofvoorraden
De brandstoffen en andere grondstoffen worden aan de 
actiefzijde geboekt tegen hun aanschaffingswaarde die, naast 
de aankoopprijs, ook bijkomende kosten zoals niet terugvor-
derbare belastingen en eventuele transportkosten omvat.
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De voorraden worden bij het afsluiten van de boekhoudkun-
dige periode gewaardeerd op basis van de gewogen gemid-
delde prijs. Er worden waardeverminderingen geboekt indien 
de marktprijs lager dan de netto-boekwaarde blijkt te zijn.

DE BELEGGINGEN
Vastrentende effecten
De vastrentende effecten worden gewaardeerd op basis van 
hun actuarieel rendement berekend op het ogenblik van de 
aankoop.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
Bij het afsluiten van elk boekjaar onderzoekt de raad van 
bestuur van de onderneming, die zich hierover voorzichtig, 
oprecht en te goeder trouw uitspreekt, welke voorzieningen 
moeten worden gevormd ter dekking van alle voorziene 
risico’s of eventuele verliezen die tijdens het boekjaar of de 
voorgaande boekjaren zijn ontstaan.

Voorzieningen voor ontmanteling
Kerncentrales: de dekking van de kosten verbonden met de 
ontmanteling van de kerncentrales wordt verzekerd door 
het aanleggen van provisies op het passief van de balans en 
dit alles onder controle van de Commissie voor nucleaire 
voorzieningen opgericht door de wet van 11 april 2003. Zij 
stemmen overeen met de geactualiseerde waarde van de beste 
raming van de toekomstige kosten van stillegging, ontmante-
ling en sanering van de kerncentrales.

Voorzieningen voor het beheer van bestraalde splijtstoffen
De dekking van de toekomstige kosten met betrekking tot 
opslag, opwerking en berging van de bestraalde splijtstoffen 
in de kerncentrales (benedenfase van de cyclus) wordt ver-
zekerd door het aanleggen van provisies op het passief van 
de balans en dit alles onder controle van de Commissie voor 
nucleaire voorzieningen opgericht door de wet van 11 april 
2003. Zij worden bepaald op basis van een gemiddelde een-
heidsprijs berekend op basis van de geactualiseerde waarde 
van de beste raming van de kosten die overeenstemmen met 
het geheel van verbruikte hoeveelheden gedurende de exploi-
tatietijd van de kerncentrales.

SCHULDEN
De schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN 
VERPLICHTINGEN
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
worden vermeld in de toelichting, naar soort, voor de nomi-
nale waarde van de verplichting zoals vermeld in het contract 
of, bij gebrek daaraan, voor hun geraamde waarde. De rech-
ten en verplichtingen die niet kunnen worden becijferd, wor-
den pro memorie vermeld.

VERRICHTINGEN, TEGOEDEN EN VERPLICHTINGEN IN 
VREEMDE VALUTA
De courante verrichtingen in vreemde valuta worden geboekt 
tegen de geldende wisselkoers op de datum van verrichting. 
In het geval van termijndekking worden de betrokken posten 
van de activa of passiva tegen de dekkingskoers gewaardeerd.

De niet-monetaire activa en passiva (deze omvatten hoofdza-
kelijk de oprichtingskosten, de materiële en immateriële vaste 
activa, de deelnemingen en de voorraden) worden behouden 
tegen de historische koersen; die waarde dient als grondslag 
voor de berekening van de afschrijvingen en de eventuele 
waardeverminderingen (zie hoger).

De wisselkoersverschillen die bij de realisatie van monetaire 
activa en passiva (vorderingen, leningen en schulden) worden 
vastgesteld, worden rechtstreeks in de resultatenrekening 
opgenomen.

De overgemaakte voorschotten worden, afhankelijk van 
hun bestemming, als monetaire of niet-monetaire activa 
beschouwd.

Bij het afsluiten van het boekjaar worden de belangrijkste 
monetaire posten in vreemde valuta geherwaardeerd op basis 
van de geldende wisselkoersen op de afsluitingsdatum van de 
rekeningen, met uitzondering van de posten die het voorwerp 
van een specifieke dekking uitmaken en waarop de dekkings-
koersen van toepassing zijn. De netto omrekeningsverschil-
len per vreemde munteenheid die naar aanleiding daarvan 
worden vastgesteld, worden in de overlopende rekeningen 
geboekt indien het een latente winst betreft of ten laste geno-
men van de resultatenrekening indien het een latent verlies 
betreft. De omrekeningsverschillen die op de beschikbare 
waarden worden vastgesteld, worden in het resultaat opgeno-
men, ook wanneer het om een winst gaat.
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