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SYNATOM beheert de volledige splijtstofcyclus voor de Belgische 
kerncentrales, zowel in de bevoorradingsfase als in de benedenfase, na 
bestraling in de nucleaire productie-eenheden van het land.

In het kader van die opdracht is SYNATOM tijdens de volledige cyclus 
eigenaar van de splijtstof, ook wanneer die in de reactoren is geladen. De 
vennootschap ontvangt voor al haar diensten een “vergoeding” ten laste van 
de kernexploitant die al haar kosten in de bevoorradings- en benedenfase 
dekken.

Sinds 2003 is SYNATOM eveneens verantwoordelijk voor het beheer van de 
voorzieningen voor de ontmantelingskosten van de kerncentrales en voor de 
kosten voor het beheer van de splijtstoffen die in de kerncentrales zijn bestraald.
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Boodschap van Wim De Clercq, 
Voorzitter, en van Robert 
Leclère, Gedelegeerd Bestuurder 
van SYNATOM

In ons jaarverslag 2012 stelden we ons de vraag: hoe 
de toekomst beheren wanneer we in een nieuwe wereld 
leven die door de liberalisering van de energiemarkten 
tot stand is gebracht en wanneer we terzelfder tijd een 
onderneming met een opdracht van algemeen belang zijn 
waarvan alle beslissingen een langetermijnstempel dragen 
en onderworpen zijn aan politieke beslissingen en aan de 
restricties van de internationale markten?

Op het eerste gezicht lijkt dat een hopeloze opgave. 
Toch schreef Charles Taylor, de grote Canadese filosoof, 
al in 1991: “Wie een moderne onderneming leidt, moet 
voortdurend het evenwicht herstellen tussen tegenstrijdige 
vereisten en voortdurend nieuwe oplossingen zoeken 
naarmate het oude evenwicht verdwijnt.”

Wat deze moderne denker over de hedendaagse 
maatschappij vertelde, lijkt ons ook op de onderneming 
SYNATOM van toepassing te zijn.

Toegegeven, onze missies zijn duidelijk omschreven 
en zelfs in wetteksten vastgelegd. De zaken mogen op 
het eerste gezicht dan ook eenvoudig lijken, wanneer er 
althans geen rekening wordt gehouden met de context 
waarin die opdrachten moeten worden uitgevoerd.

Zoals, bijvoorbeeld: wie had het ongeval van Fukushima 
kunnen voorspellen, en de aanhoudende gevolgen ervan 
voor de uraniumproductie, -conversie en –verrijking? Wie 
had de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten kunnen 
voorspellen, en de impact ervan op de uraniumvraag? 
Wie had kunnen voorspellen dat er indicaties van 
waterstofinsluitingen in de reactorvaten van Doel 3 en 
Tihange 2 zouden opduiken, met alle gevolgen van dien 
voor de exploitatie van beide eenheden?

Op de bevoorradingsmarkt is het nog altijd de taak van 
SYNATOM om een optimaal evenwicht tussen bestellingen 
en voorraden te handhaven, daarbij rekening houdend met 
de geprogrammeerde definitieve sluiting van de Belgische 
nucleaire eenheden en de risico’s die met een tijdelijke 
stillegging van enkele van die centrales gepaard gaan.

In de benedenfase van de splijtstofcyclus worden 
de activiteiten van onze vennootschap grotendeels 
gestuurd door een beslissing - de definitieve sluiting 
van Doel 1 en 2 in 2015 – en een niet-beslissing – het 
feitelijke moratorium dat sinds 1993 op de opwerking van 
bestraalde splijtstoffen is ingesteld. Onze taak bestaat er 
hier in om een strategie uit te werken die minstens een 
tijdelijke opslag van de bestraalde splijtstoffen mogelijk 
maakt vóór de aanvang van de ontmanteling van de 
nucleaire eenheden. In overleg met de kernexploitant heeft 
SYNATOM zich tot doel gesteld om binnen een termijn van 
iets meer dan drie jaar alle splijtstoffen uit de koelbekkens 
van de eerste twee eenheden van Doel te verwijderen.

Voorts is SYNATOM, zoals bekend, niet louter een 
industriële marktspeler maar vervult zij ook een belangrijke 
financiële rol bij het beheer van de nucleaire voorzieningen 
voor de behandeling van splijtstoffen en de ontmanteling 
van de kerncentrales.

Rekening houdend met de toenemende thesauriebehoeften 
op korte termijn, blijft het de fundamentele rol van onze 
vennootschap om de voorzieningen verder aan te leggen 
en voorzichtig te beheren, in overeenstemming met de 
wettelijke verplichtingen die zij moet nakomen.
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Robert Leclère 
Gedelegeerd 
Bestuurder 

Wim De Clercq 
Voorzitter

“  Wie een moderne onderneming leidt, moet voortdurend 
het evenwicht herstellen tussen tegenstrijdige vereisten 
en voortdurend nieuwe oplossingen zoeken naarmate 
het oude evenwicht verdwijnt. ”

© Synatom - David Plas
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De bevoorradingsfase van de 
splijtstofcyclus: 
nog altijd Fukushima…
De toeleveringsketen van uranium, of de bevoorradingsfase van 
de splijtstofcyclus, omvat de volgende industriële operaties:

•  de aankoop van uraniumconcentraten (U3O8) bij producenten 
over de hele wereld;

•  de conversie van uraniumconcentraten in uraniumhexafluoride (UF6);
•  de verrijking van UF6.

Vandaag de dag is het onmogelijk te praten over de 
bevoorradingsfase van de splijtstofcyclus zonder te 
verwijzen naar de gevolgen van de aardbeving en 
tsunami die op 11 maart 2011 de oostkust van Japan 
hebben geteisterd. Naast de aanzienlijke menselijke 
en economische tol werd daarbij ook de kerncentrale 
van Fukushima Daiichi zwaar beschadigd, met ernstige 
radioactieve lozingen tot gevolg bovenop de verwoestingen 
veroorzaakt door de aardbeving.

In 2013 waren de gevolgen van dit ongeval nog altijd 
voelbaar: zo bleven de 54 nucleaire eenheden van Japan 
gedurende het hele jaar stilliggen. Ondanks het feit dat de 
nieuwe Japanse regering in december een energiebeleid 
heeft aangenomen dat kernenergie opnieuw een rol 
toebedeelt bij de energiebevoorrading van het land op 
lange termijn, bleef het jaar 2013 gekenmerkt door 
vertragingen en negatieve berichten afkomstig uit Japan.

Voorts moet worden verwezen naar de vele politieke 
beslissingen die wereldwijd werden genomen om, naar 
aanleiding van het ongeval van Fukushima, het aandeel 
en zelfs de aanwezigheid van kernenergie in nationale 
energiebeleidsplannen te heroverwegen. Emblematisch in 
dat opzicht was de beslissing van Duitsland in 2011 om 
8 van de 17 operationele kerncentrales te sluiten en om 
tegen 2022 volledig uit kernenergie te stappen.

Uraniummarkt: aanbodzijde gaat 
gebukt onder onzekerheden
Over het algemeen heeft de uraniummarkt het hele jaar 
een depressie doorgemaakt. Heel wat producenten hadden 
gehoopt op een heropleving van de vraag, maar die bleef 
uit.

Naast het eerder aangehaalde Fukushima-effect heeft ook 
de schaliegaswinning in de Verenigde Staten zeker niet 
bijgedragen tot een heropleving van de uraniumvraag, gelet 
op de lage prijzen van deze energiebron. In 2013 werden 
in de Verenigde Staten vier nucleaire eenheden gesloten 
met een totaal opgesteld vermogen van bijna 3 600 MWe, 
en nog andere eenheden worden in hun voortbestaan 
bedreigd door het groeiende aanbod aan schaliegas.

Onnodig te zeggen dat de uraniumprijs in die 
omstandigheden is ingezakt, zowel op de spotmarkt als 
langetermijnmarkt. De reacties van de mijnindustrie bleven 
niet uit en in de loop van het jaar werd de lancering van tal 
van nieuwe projecten uitgesteld. Andere mijnen werden 
gesloten of tijdelijk stilgelegd.

De conversiemarkt slabakt
De conversie van uraniumconcentraat (U3O8) in 
uraniumhexafluoride (UF6) is de feitelijke draaischijf van de 
bevoorradingscyclus.

Ook hier slabakt de markt en kregen de grote westerse 
conversiebedrijven met min of meer grote moeilijkheden 
te maken. Toch werden in de loop van 2013 ook 
enkele goede berichten opgevangen. Zo ontving een 
Amerikaanse conversiefabriek, die als gevolg van striktere 
veiligheidseisen na Fukushima langer dan één jaar 
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gedwongen gesloten was gebleven, in juli 2013 de toelating 
van de Amerikaanse NRC om haar activiteiten opnieuw op 
te starten.

Voorts werd er in november 2013 een nucleair 
samenwerkingsakkoord ondertekend tussen Kazachstan 
en Canada die gezamenlijk ongeveer 200 miljoen USD 
zullen investeren in een nieuw te bouwen conversiefabriek 
in Kazachstan. De productie van deze fabriek zou moeten 
volstaan om 40 nucleaire eenheden van splijtstof te 
voorzien.

Verrijking
Ook op deze markt is een “Fukushima-effect” voelbaar 
en worden de “verrijkers” geconfronteerd met 
capaciteitsoverschotten en dalende prijzen.

Met de sluiting van de Amerikaanse fabriek 
voor uraniumverrijking via gasdiffusie is deze 
technologie definitief opgegeven ten voordele van de 
centrifugetechniek.

“  Een optimaal evenwicht handhaven tussen 
bestellingen en voorraden, rekening houdend met de 
geprogrammeerde definitieve sluiting van de Belgische 
nucleaire eenheden en de risico’s die met een tijdelijke 
stillegging van één van die centrales gepaard gaan. ”

Binnenzicht van de nieuwe 
verrijkingsfabriek via 

centrifugetechniek Georges 
Besse II (Frankrijk) © Areva
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De verrijkingstechniek
In natuurlijke toestand bestaat uranium voor 99,3% uit U238 isotopen 
en voor 0,7% uit U235 isotopen. U235 is de enige splijtbare natuurlijke 
isotoop, of anders uitgedrukt: de kern ervan kan worden gespleten door een 
neutronenbombardement, en precies dat gebeurt ook in een nucleaire reactor. 
Om een kernsplijtingsreactie in een reactor op te wekken, is uranium vereist dat 
voor 3 tot 5% uit U235 isotopen bestaat.

Bij het verrijkingsprocedé wordt het aandeel splijtbare 
isotopen in natuurlijk uranium opgevoerd. Na verrijking van 
natuurlijk uranium verkrijgt men twee producten: verrijkt 

uranium (met de 235 isotoop) en verarmd uranium (aan 
de 235 isotoop). Het aandeel U235 in verarmd uranium 
bedraagt doorgaans 0,2 tot 0,3%.

Uraniumverrijking via gasdiffusie, het oudste procedé, 
verbruikt enorm veel energie. Na de sluiting, in 2013, van 
de laatste Amerikaanse fabriek voor uraniumverrijking 
via gasdiffusie mag deze technologie als definitief 
opgegeven worden beschouwd.

Een derde methode die nog in ontwikkeling is maar 
binnen afzienbare tijd commercieel zou kunnen worden 
ingezet, is verrijking door laserscheiding.

Gascentrifuge is momenteel de meest verspreide 
technologie (Rusland, Verenigde Staten, Nederland, 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, China). Alle 
nieuwe installaties die momenteel ter studie liggen of 
in aanbouw zijn, maken gebruik van deze technologie.

1

3

2
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SYNATOM en de bevoorradingsmarkt
Zoals reeds vermeld in ons jaarverslag van 2012, is 
SYNATOM geconfronteerd met een dubbele onzekerheid, 
enerzijds in verband met de situatie op de wereldmarkten 
en anderzijds in verband met de specifieke situatie in 
België.

De beslissing over de kernuitstap werd bevestigd bij wet 
van 18 december 2013: stillegging van Doel 1 en 2 in 2015 
en van de vijf andere eenheden tussen 2022 en 2025.

Daarnaast werden de eenheden Doel 3 en Tihange 2, 
die in 2012 waren stilgelegd na de vaststelling van 
waterstofinsluitingen in de reactorvaten, in 2013 
heropgestart. Maar na het uitvoeren van bijkomende tests 
waarvan er één niet de resultaten opleverde die de experts 

hadden verwacht, werden deze eenheden eind maart 
2014 uit voorzorg opnieuw stilgelegd, in afwachting van 
bijkomende resultaten.

Hoewel niet alle onzekerheden zijn weggenomen, moet 
Synatom uiteraard rekening houden met genomen 
politieke beslissingen, in de wetenschap dat die achteraf 
nog altijd kunnen worden gewijzigd. In elk geval moet de 
vennootschap tegen het einde van het lopende decennium 
weten welke bevoorradingsstrategie ze moet voeren.

De strategische voorraad waarover SYNATOM momenteel 
beschikt, laat haar toe om in de komende jaren 
voldoende splijtstof te leveren voor de exploitatie van de 
kerncentrales.

Nieuwe verrijkingsfabriek via 
centrifugetechniek Georges Besse II 
(Frankrijk) © Areva
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Ook het beheer van de “benedenfase” van de splijtstofcyclus behoort tot de 
opdrachten van SYNATOM, dat wil zeggen:

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

•  of 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 benedenfase van  
de splijtstofcyclus

Wat de tijdelijke opslag betreft, moet worden vermeld 
dat de kerncentrales Doel en Tihange een verschillende 
methode hanteren.

In Doel worden bestraalde splijtstoffen in elke eenheid 
in koelbekkens opgeslagen. Eens de splijtstofelementen 
voldoende afgekoeld zijn, worden ze overgebracht in 
containers (droogopslag) die opgesteld staan in een 
centraal gebouw op het terrein van de centrale.

In Tihange worden bestraalde splijtstofelementen 
eveneens in elke eenheid na ontlading uit de reactorkern 
in koelbekkens opgeslagen. Na afkoeling worden ze 
overgebracht naar een centraal bekken in een afzonderlijk 
gebouw op het terrein.

De overbrenging van de splijtstofelementen van de 
individuele koelbekkens naar het centrale bekken gebeurt 
in Tihange met behulp van een transfercontainer. SYNATOM 
heeft besloten om een tweede transfercontainer voor de 
eenheden 1 en 2 aan te kopen.

Voor de kerncentrale Doel vormt de definitieve sluiting van 
Doel 1 en 2 in 2015 een fundamenteel gegeven. Het is de 
bedoeling om alle splijtstofelementen in de koelbekkens 
van deze centrales binnen een termijn van iets meer dan 
drie jaar te verwijderen.

Wat de opwerkingsoperaties van bestraalde splijtstoffen 
betreft, moet worden herinnerd aan het moratorium dat 
al sinds 1993 is ingesteld. Voor de opwerking van onze 
bestraalde splijtstoffen werden in de jaren 70 contracten 
gesloten met de onderneming AREVA. Momenteel is 
al het hoogactief verglaasd afval (dat wil zeggen de 
splijtingsproducten) naar België teruggebracht. De 
terugkeer van het middelactief gecompacteerd afval 
is aangevat in 2010 en de laatste twee transporten 
vonden plaats in 2013. De terugkeer van het middelactief 
verglaasd afval, tot slot, zal vanaf 2017 in verschillende 
transporten worden georganiseerd.

Het beheer van radioactief afval op het Belgische 
grondgebied behoort tot de bevoegdheid van de NIRAS 
(Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte 
Splijtstoffen). SYNATOM financiert een deel van de 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van deze 
instelling, en meer in het bijzonder met betrekking 
tot de definitieve berging van geconditioneerde 
splijtingsproducten en middel- en hoogactief afval in diepe 
en stabiele geologische lagen.
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“  Een strategie uitwerken die een tijdelijke opslag van 
de bestraalde splijtstoffen mogelijk maakt vóór de 
ontmanteling van de nucleaire eenheden. ”

Thermische behandeling van de 
romp van een opslagcontainer voor 
bestraalde splijtstof © Areva
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Nucleaire voorzieningen: 
een financiële rol
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.

De ontmantelingskosten omvatten de kosten voor het 
stilleggen van de kernreactoren, 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 een “Commissie 
voor nucleaire voorzieningen” in het leven geroepen, 
een autonome rechtspersoon die een advies- en 
controlebevoegdheid heeft voor het aanleggen en 
beheren van de voorzieningen voor de ontmanteling van 
kerncentrales en het beheer van bestraalde splijtstoffen.

Nucleaire voorzieningen: 
een voorzichtig beheer
Per 31 december 2013 bedroegen de nucleaire 
voorzieningen, die op de passiefzijde van de balans 
van SYNATOM zijn geboekt, 7,3 miljard EUR waarvan 
ongeveer 60% bestemd is voor het beheer van bestraalde 
splijtstoffen en 40% voor de ontmanteling van de 
kerncentrales.

Op 18 september 2013 heeft SYNATOM het driejaarlijkse 
herzieningsdossier van de voorzieningen voorgelegd aan 
de Commissie voor nucleaire voorzieningen. In haar advies, 
uitgebracht op 18 november 2013, keurde de Commissie 
voor nucleaire voorzieningen het voorgelegde dossier goed, 
wat tot drie aanpassingen heeft geleid:

 ¬ een vermindering van de voorziening voor het beheer 
van bestraalde splijtstoffen;

 ¬ een verhoging van de voorziening voor de ontmanteling 
van de kerncentrales;

 ¬ een daling van het actualisatiepercentage van de 
voorzieningen van 5 naar 4,8%.

Voorziening voor het beheer van bestraalde splijtstoffen

Het beheer van bestraalde splijtstoffen laat twee sterk 
verschillende scenario’s toe, hetzij de opwerking van alle 
bestraalde splijtstoffen, hetzij helemaal geen opwerking 
maar conditionering voor definitieve berging.

In het dossier dat in 2010 aan de Commissie voor nucleaire 
voorzieningen is voorgelegd, werd uitgegaan van een 
scenario van volledige opwerking, vermits dit scenario 
beschouwd werd als de financiële enveloppe waarmee de 
andere mogelijke scenario’s konden worden gedekt.

Sindsdien zijn de hypotheses geëvolueerd en neigt men 
meer naar een gemengd scenario met, in een eerste fase, 
de uitvoering van de optie gedeeltelijke opwerking van 
de bestraalde splijtstoffen, gevolgd door conditionering 
zonder opwerking van de resterende splijtstoffen.

Dit nieuwe “gemengde” scenario beantwoordt aan de 
operationele werkelijkheid – gedeeltelijke opwerking biedt 
een oplossing voor technische problemen voor opslag en 
behandeling van sommige splijtstofelementen – maar 
ook aan de economische realiteit. De intussen bevestigde 
kernuitstap tegen 2025 maakt de optie volledige opwerking 
moeilijk uitvoerbaar voor ons land.

De voorlegging van dit scenario heeft ertoe geleid dat de 
voorziening voor bestraalde splijtstoffen eind 2013 naar 
beneden werd herzien.

Voorziening voor de ontmanteling van de kerncentrales

Electrabel staat in voor de evaluatie van de voorziening 
voor ontmanteling, in samenwerking met een 
gespecialiseerd Duits studiebureau dat ervaringsfeedback 
inbrengt van andere eenheden die momenteel worden 
ontmanteld.

Eind 2013 werd een stijging van de voorzieningen voor 
ontmanteling geboekt.

Financieel beheer van de nucleaire voorzieningen

Artikel 14, § 6 van de wet van 11 april 2003 legt SYNATOM 
de verplichting op om steeds over voldoende fondsen – in 
de vorm van geldbeleggingen of liquide middelen – te 
beschikken voor de financiering van de uitgaven in verband 
met de ontmanteling en het beheer van bestraalde 
splijtstoffen voor de drie volgende werkjaren. SYNATOM 
moet de beschikbaarheid van deze middelen kunnen 
aantonen ten aanzien van de Commissie voor nucleaire 
voorzieningen.

Voorzichtigheidshalve streeft SYNATOM allereerst naar 
het behoud van het kapitaal in haar beheer. De betrokken 
bedragen worden uitsluitend belegd in kwaliteitsobligaties.

Tot slot werden de voorzieningen voor ontmanteling in 
2013 voor het eerst aangesproken in het kader van de 
definitieve stillegging van Doel 1 en 2 in 2015.
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Repartitiebijdragen: 
ontvanger voor rekening 
van de Staat
Krachtens de wet van 2003 is SYNATOM ook in naam van de Belgische Staat 
bevoegd en verantwoordelijk voor de inning van de repartitiebijdrage ten laste 
van de kernexploitanten, alsook van een aanvullende repartitiebijdrage ten 
laste van dezelfde belastingplichtigen.

Ingevolge de wijzigingen die in december 2013 in de 
voornoemde wet van 11 april 2003 zijn aangebracht, 
werd de repartitiebijdrage met 12,48% verminderd om 
rekening te houden met de stillegging van de eenheden 

Doel 3 en Tihange 2 in 2012. Bijgevolg heeft SYNATOM 
een totaalbedrag van 481,1 miljoen EUR aan de Belgische 
Staat overgemaakt.

Kerncentrale Doel, Electrabel GDF Suez  
Foto Frank Goethals
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1 Tot 10 januari 2013 
2 Vanaf 10 januari 2013

Raad van Bestuur
De heren  Wim DE CLERCQ (Voorzitter) 

Robert LECLÈRE (Gedelegeerd bestuurder) 
Marc BEYENS 
Christiaan DEGROOF 
René DELPORTE 
Valéry PERRIER 
Paul RORIVE 
Philippe VAN TROEYE 
Jean VAN VYVE (Bestuurders)

Regeringsvertegenwoordigers
Dames  Marianne BASECQ1 

Sophie VAN DE WOESTYNE2

De heer Yves DE GRAEVE2

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

Bestuurs- en controleorganen
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Jaarverslag
Dames, Heren,
In overeenstemming met de wettelijke en statutaire voorschriften hebben wij 
de eer u het jaarverslag van onze vennootschap over haar vierenveertigste 
boekjaar voor te stellen en u de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 
ter goedkeuring voor te leggen.

Algemeen
Tijdens het verslagjaar bedroeg de productie van 
elektriciteit uit kernenergie in ons land 40.625 GWh.

In 2013 hebben de Belgische kerncentrales gewerkt met 
een gemiddelde bezettingsgraad van 78,2%, tegenover 
74,8% in 2012.

Aandeelhouders, kapitaal en doel van 
de vennootschap
Het kapitaal van SYNATOM bedraagt 49,6 miljoen 
EUR, waarvan ongeveer 25% volstort is, en wordt 
vertegenwoordigd door 2 miljoen aandelen op naam. Alle 
aandelen zijn in handen van Electrabel, met uitzondering 
van één specifiek aandeel 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 
bevoorraden 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

Zoals in de voorgaande jaren werden onze activiteiten in 
2013 overheerst door onzekerheden, zowel op de markt 
als bij de exploitatie van de nucleaire eenheden van het 
Belgische productiepark.

De onzekerheden met betrekking tot de exploitatie van 
de nucleaire eenheden hadden vooral te maken met de 
twijfels rond de heropstartdatum van de eenheden Doel 3 
en Tihange 2 en de verlenging van de exploitatie van 

Tihange 1 na 40 bedrijfsjaren. Al die onzekerheden werden 
in 2013 weggenomen en nu kunnen we ons eindelijk op 
de toekomst concentreren, ook al moeten we rekening 
houden met de beslissing van een definitieve kernuitstap. 
Behoudens onvoorziene omstandigheden blijven onze 
behoeften voor de komende jaren ongewijzigd.

In dat kader hebben we ons bevoorradingsbeleid zoals 
in het verleden voortgezet. Dit beleid is gebaseerd op 
een diversificatie van bevoorradingsbronnen en streeft 
naar het aanhouden van een strategische voorraad, 
in overeenstemming met de aanbevelingen van het 
Bevoorradingsagentschap van Euratom.

Waar we 2012 hadden afgesloten met een bijzonder 
grote voorraad als gevolg van de langdurige en niet-
geprogrammeerde stillegging van Doel 3 en Tihange 2, 
konden we in 2013 voordeel halen uit een gunstige markt 
om onze strategische voorraad op peil te houden.

De gevolgen van de ramp van Fukushima van 11 maart 
2011 laten zich nog altijd op de markt voelen. De 
stillegging van centrales in Japan en Duitsland en de 
vertraging in nieuwe bouwprojecten, op een ogenblik dat 
de meeste marktspelers volop een expansiebeleid voerden 
om van de gunstige vooruitzichten te profiteren, hebben 
ertoe geleid dat er vandaag nog altijd een overaanbod 
bestaat, zowel aan natuurlijk uranium als op het vlak van 
verrijkingsdiensten.

Op de spotmarkt is de uraniumprijs gedaald van 
43,50 USD/lb tot 34,50 USD/lb en is de indicator voor 
langetermijncontracten teruggevallen van 56 USD/lb 
naar 50 USD/lb. Op de verrijkingsmarkt is de daling nog 
spectaculairder geweest. Op de spotmarkt is de prijs 
voor verrijkingsdiensten met 17,5% gedaald en op de 
langetermijnmarkt bedraagt de prijsdaling 15,5%.

SYNATOM heeft in 2013 haar strategische investering 
in Powertech stopgezet en aan een investeringsfonds 
overgedragen.
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De bevoorradingsportfolio en de strategische voorraad die 
Synatom bezit, laten haar toe om in de komende jaren over 
voldoende splijtstof voor de exploitatie van de centrales te 
beschikken.

Beheer van de bestraalde splijtstoffen en het afval

Er wordt voortgegaan met de aanvullende opslag van 
splijtstoffen op het terrein van de centrales.

In Doel zijn drie containers voor droogopslag geladen 
en vervolgens in het gebouw voor tussentijdse opslag 
geplaatst, waarmee het aantal tussentijds opgeslagen 
containers op 85 werd gebracht.

In Tihange werd dertien maal splijtstof overgebracht van 
het koelbekken van de nucleaire eenheid 2 naar de centrale 
installatie voor tussentijdse opslag onder water, of in totaal 
156 bestraalde splijtstofelementen. Deze overbrengingen 
werden uitgevoerd met de TN17T container. Om over 
een alternatieve oplossing voor deze overbrengingen te 
beschikken, werd een tweede container besteld. Deze zal 
voor overbrengingen vanuit Tihange 1 en 2 worden ingezet. 
Om in de tussentijd onvoorziene omstandigheden met 
de huidige container op te vangen, is er voorzien in een 
noodoplossing waarbij desgevallend een andere container 
kan worden gehuurd.

In het kader van de definitieve stillegging van de eenheden 
Doel 1 en Doel 2 die voor 2015 is geprogrammeerd, heeft 
Synatom maatregelen genomen voor het ledigen van hun 
gemeenschappelijk opslagbekken met bestraalde splijtstof 
in een vrij korte tijdspanne. Het is de bedoeling om deze 
splijtstofelementen zo snel mogelijk na de definitieve 
stillegging veilig op te slaan. Deze laatste over te brengen 
splijtstofelementen onderscheiden zich echter van de 
geladen splijtstofelementen door hun kortere verblijfsduur 
in het afkoelbekken voor bestraalde splijtstof en bijgevolg 
door een hoger thermisch restvermogen. Om deze situatie 
het hoofd te kunnen bieden, werd al een grote bestelling 
van opslagcontainers geplaatst.

In de loop van 2013 werden er twee transporten van 
gecompacteerd 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 verliepen zonder incidenten.

Met het laatste transport van 2013 heeft Synatom 
haar repatriëringscampagne van gecompacteerd afval 
afgesloten. Een laatste repatriëringscampagne van 
verglaasd middelactief afval is gepland voor 2017. 
Daarmee zal een einde komen aan de retourtransporten 
van afval uit de opwerking van bestraalde splijtstof die in 
het kader van opwerkingscontracten uit het verleden naar 
La Hague werden verzonden.

Onderzoek en ontwikkeling

De door NIRAS uitgevoerde R&D-werkzaamheden, 
gefinancierd door SYNATOM en de belangrijkste 
producenten van radioactief afval, worden voortgezet. Zij 

zijn hoofdzakelijk gericht op de definitieve berging in diepe 
geologische lagen van middel- en hoogactief afval en van 
geconditioneerde bestraalde splijtstof.

Na de voorstelling van het Afvalplan van de NIRAS, en 
ondanks het uitblijven van een principebeslissing van de 
Regering over de geologische berging van radioactief afval 
in Belgische kleilagen, wordt het onderzoek in die richting 
voortgezet. Tussen de NIRAS en de afvalproducenten, 
waaronder SYNATOM, is overeengekomen dat, mocht 
de principebeslissing grondig verschillen van het 
referentiescenario, de partijen overleg zullen plegen om de 
gevolgen van die beslissing te bestuderen.

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 kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen 
bestraald in deze kerncentrales, heeft SYNATOM op 
18 september 2013 de vierde bijwerking van het 
driejaarlijkse herzieningsdossier van de nucleaire 
voorzieningen aan de Commissie voor nucleaire 
voorzieningen voorgelegd.

Het advies van de Commissie voor nucleaire voorzieningen 
werd op 18 november 2013 overhandigd.

Het nieuwe goedgekeurde dossier bevat de volgende 
wijzigingen:

 ¬ Vermindering, met ingang van 31 december 2012, van 
de voorziening voor het beheer van de benedencyclus 
met 498,8 miljoen EUR;

 ¬ Verhoging, met ingang van 31 december 2012, van de 
voorziening voor de ontmanteling van de kerncentrales 
met 465,7 miljoen EUR;

 ¬ Neerwaartse herziening van het 
actualiseringspercentage van 5% naar 4,8%.

Repartitiebijdrage

Sinds 2008 is SYNATOM bevoegd en verantwoordelijk voor 
het innen van een repartitiebijdrage ten gunste van de 
Staat.

De wet van 27 december 2013 houdende wijziging 
van de wet van 11 april 2003 betreffende de nucleaire 
voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales 
en voor het beheer van de in deze centrales bestraalde 
splijtstoffen, heeft voor 2013 twee bedragen ten laste van 
de kernexploitanten vastgelegd:

 ¬ Een basisrepartitiebijdage die met 12,48% werd 
verminderd om rekening te houden met de stillegging 
van Doel 3 en Tihange 2 in 2012, of een totaalbedrag 
van 218,8 miljoen EUR;

 ¬ Een aanvullende repartitiebijdrage die eveneens met 
12,48% werd verminderd, of een totaalbedrag van 
262,3 miljoen EUR.

14 SYNATOM - JAARVERSLAG 2013



SYNATOM heeft op 31 december 2013 een totaalbedrag 
van 481,1 miljoen EUR aan 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 2014 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 
aankopen uitgedrukt in Amerikaanse dollar.

Geschillen
Sinds 2008 is SYNATOM de bevoegdheid toegewezen voor 
het innen en invorderen van de repartitiebijdrage ten 
laste van de kernexploitanten. Deze wet heeft aanleiding 
gegeven tot verschillende geschillen.

Wat de geschillen betreft tussen SYNATOM en EDF Luminus 
en EDF Belgium over het referentiejaar voor de berekening 
van de respectieve aandelen in de repartitiebijdrage, 
heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel op 
12 september 2012 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. Synatom heeft 
een nieuwe verdeling van de bijdragen berekend. De 
verschuldigde en uitstaande bedragen werden in juni 2013 
betaald en ontvangen. Deze geschillen worden bijgevolg als 
afgesloten beschouwd.

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 Rechtbank heeft op 30 september 2013 een 
tussenarrest geveld en de heropening van de debatten 
bevolen op de zitting van 11 februari 2014.

EDF Luminus heeft 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 EUR, 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 zal op 19 maart 2014 
voor het Hof van Beroep te Brussel worden gepleit.

Raad van bestuur
Het bestuursmandaat van de heer Paul Rorive verstrijkt na 
afloop van de statutaire Algemene Vergadering van 2014.

Kwijting
Conform artikel 554 van het Wetboek van 
Vennootschappen, vragen wij aan de Algemene 
Vergadering om kwijting te verlenen aan de bestuurders en 
de commissaris binnen de perken van genoemde wetten.

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 onze deelneming in 
Eurodif. Na de definitieve sluiting van de verrijkingsfabriek 
van Eurodif in juni 2012 werd besloten om een 
minderwaarde op de volledige deelneming te boeken.

Al onze aandelen in Powertech werden in november 
2013 verkocht. Aangezien er al een minderwaarde op de 
volledige deelneming was geboekt, ging deze verkoop 
gepaard met een terugneming van waardevermindering 
van 1,6 miljoen EUR die bij de uitzonderlijke opbrengsten is 
ondergebracht.

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. Sinds medio 2005 is een 
deel van de voorzieningen buiten de kernexploitant belegd, 
zoals bepaald door de wetgeving inzake de nucleaire 
voorzieningen. Wij hebben een lening aan Elia uitstaan 
waarvan het saldo 454 miljoen EUR bedraagt, door Ores 
uitgegeven handelspapier ter waarde van 80 miljoen EUR 
en een lening aan Sibelga voor 66 miljoen EUR.

Vorderingen op ten hoogste één jaar – Handelsvorderingen

Per eind 2013 omvat deze rubriek, naast de kortlopende 
handelsvorderingen, ook een bedrag van 346 miljoen 
EUR dat overeenstemt met het deel van de langlopende 
handelsvordering op Electrabel dat in 2014 vervalt.

Vorderingen op ten hoogste één jaar – Overige vorderingen

Per eind 2013 omvat deze rubriek hoofdzakelijk de door 
Electrabel, EDF Luminus en EDF Belgium te betalen 
repartitiebijdrage voor 2013.

Het saldo van 12 miljoen EUR van de door EDF Luminus en 
EDF Belgium betwiste repartitiebijdrage voor 2008, 2009, 
2010 en 2011, werd gecorrigeerd in functie van de nieuwe 
verdeelsleutel en in de loop van 2013 aan de diverse 
producenten geherfactureerd of gecrediteerd.

Deze rubriek omvat eveneens de lening van 80 miljoen 
EUR aan Eandis die in 2014 vervalt, en het deel van de 
lening aan Sibelga dat in 2014 vervalt voor een bedrag van 
8 miljoen EUR.

Geldbeleggingen

Deze rubriek omvat, in uitvoering van de wetgeving 
betreffende 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 voorzieningen 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 voorzieningen”.

Schulden op ten hoogste één jaar – Overige schulden

Zoals in 2012 omvat deze rubriek hoofdzakelijk de 
vooruitbetaling door GDF Suez Treasury Management ter 
financiering van een gedeelte van het bedrag dat in het 
kader van de repartitiebijdrage voor het jaar 2013 naar de 
Rijksbegroting moet worden overgemaakt.

Resultaten
Omzet

De omzet omvat voornamelijk de vergoedingen voor de 
terbeschikkingstelling van splijtstoffen voor een bedrag 
van 243 miljoen EUR. Hij werd aanzienlijk beïnvloed door de 
langdurige stillegging van de centrales Doel 3 en Tihange 2 
in 2013 (de heropstart van beide eenheden vond pas begin 
juni plaats).

Hij omvat eveneens de rechtzettingen van de voorzieningen 
voor het beheer van bestraalde splijtstoffen (terugbetaling 
van 498,8 miljoen EUR) en voor de ontmanteling van de 
kerncentrales (bijkomende factuur van 465,7 miljoen EUR) 
ingevolge het advies dat de Commissie voor nucleaire 
voorzieningen met betrekking tot het driejaarlijkse 
herzieningsdossier van de nucleaire voorzieningen had 
uitgebracht.

16 SYNATOM - JAARVERSLAG 2013



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 bestraalde 
splijtstoffen voor ongeveer 30 miljoen EUR, en circa 
12 miljoen EUR voor het O&O-programma van de NIRAS.

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 opbrengsten

Deze rubriek omvat de terugneming van 
waardevermindering op de deelneming in Powertech na de 
verkoop van de aandelen die in deze onderneming waren 
aangehouden.

Winst

De jaarrekening van het boekjaar 2013 sluit af met een 
winst van 691.857,00 EUR, tegenover 713.096,33 EUR 
in 2012.

Gebeurtenissen na balansdatum en 
vooruitzichten
De hypothesen voor het aanleggen van de voorzieningen 
houden rekening met alle bestaande of voorziene 
milieuverplichtingen die worden opgelegd door de 
europese, nationale of gewestelijke regelgeving. Indien in 
de toekomst een aanvullende 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 beslissing van de Regering om de levensduur van 
Tihange 1 te verlengen, werd geconcretiseerd door 
de wet van 18 december 2013 tot wijziging van de 
wet van 31 januari 2003 op de geleidelijke uitstap uit 
kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en 
tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende 
de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van 
de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen 
bestraald in deze kerncentrales. In haar advies over 

het driejaarlijkse herzieningsdossier van de nucleaire 
voorzieningen, ingediend op 18 september 2013, heeft 
de Commissie voor nucleaire voorzieningen verzocht om 
tegen uiterlijk eind juni 2014 een gedetailleerd dossier 
over de ontmantelingskosten in te dienen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de exploitatieverlenging van 
Tihange 1. Inderdaad, het ingediende dossier bevatte een 
puur financiële raming, die een extrapolatie was van het 
wettelijke scenario op het ogenblik van indiening van het 
dossier, met name de stillegging van Tihange 1 in 2015.

Desgevallend zal het bedrag van de gevormde 
voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales 
worden aangepast in functie van de resultaten van deze 
studie.

Bij de heropstart van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2, 
werd samen met de nucleaire veiligheidsautoriteiten 
(FANC) overeengekomen om een bijkomend 
testprogramma uit te voeren om het gedrag van de 
reactorvaten met waterstofinsluitsels te evalueren op 
lange termijn. Van alle uitgevoerde testen, is er één 
test waarvan de resultaten niet conform zijn met de 
verwachtingen van de experten. Als voorzorgsmaatregel 
en in afwachting van bijkomende resultaten, werd beslist 
om de geplande stops van de twee reactoren te vervroegen 
naar 26 maart 2014.

SYNATOM zal desgevallend de impact op haar 
bevoorradingspolitiek en –strategie van de kerncentrales 
beoordelen.

Op de Algemene Vergadering van 14 mei 2014, die zich zal 
uitspreken over de jaarrekening 2013, wordt voorgesteld 
om een bedrag van 34.593,00 EUR te doteren aan de 
wettelijke reserve en om een dividend van 1,31 EUR per 
volledig volgestort aandeel uit te keren, hetzij een totaal 
van 656.965,00 EUR. Het saldo van de winst van het 
boekjaar, hetzij 299,00 EUR, wordt toegewezen aan de over 
te dragen winst.

Behoudens belangrijke onvoorziene gebeurtenissen zal 
de winst van het lopende boekjaar SYNATOM moeten 
toelaten om in 2015 een dividend voor 2014 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, 27 maart 2014
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Verslag van de commissaris 
over de jaarrekening
Verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2013 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 2013, 
opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal 
van 7.816.363 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening 
afsluit met een winst van het boekjaar van 692 (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 2013 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, 28 maart 2014

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door Laurent Boxus
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Balans
Per 31 december 2013 (in duizenden EUR)

ACTIVA 2013 2012

Materiële vaste activa 15 22

Meubilair en rollend materieel 15 22

Financiële vaste activa 1 1

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

 - Deelnemingen pm pm

Andere financiële vaste activa

 - Aandelen 1 1

Vorderingen op meer dan één jaar 5.647.269 5.518.611

Handelsvorderingen 4.997.634 4.831.031

Overige vorderingen 649.635 687.580

Voorraden en bestellingen in uitvoering 479.811 495.322

Voorraden

 - Goederen in bewerking 479.811 495.322

Vorderingen op ten hoogste één jaar 864.555 842.225

Handelsvorderingen 347.396 343.550

Overige vorderingen 517.159 498.675

Geldbeleggingen 819.517 747.115

Overige beleggingen 819.517 747.115

Liquide middelen 789 52

Overlopende rekeningen 4.406 5.835

TOTAAL DER ACTIVA 7.816.363 7.609.183

20 SYNATOM - JAARVERSLAG 2013



PASSIVA 2013 2012

Kapitaal 12.453 12.453

Geplaatst kapitaal 49.600 49.600

Niet-opgevraagd kapitaal (-) 37.147 37.147

Uitgiftepremies 141 141

Reserves 1.619 1.584

Wettelijke reserve 1.568 1.533

Onbeschikbare reserves

- Andere 14 14

Belastingvrije reserves 37 37

Overgedragen winst 7 7

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 7.293.982 6.930.706

Voorzieningen voor risico's en kosten 7.293.982 6.930.706

Schulden op ten hoogste één jaar 503.980 658.582

Handelsschulden

- Leveranciers 81.287 159.061

Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

- Belastingen 112 7.623

- Bezoldigingen en sociale lasten 215 326

Overige schulden 422.366 491.572

Overlopende rekeningen 4.181 5.710

TOTAAL DER PASSIVA 7.816.363 7.609.183
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Resultatenrekening

2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 196.832 340.710

Omzet 212.274 274.614

Voorraad goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in 
uitvoering (toename +; afname -)

-15.510 66.058

Andere bedrijfsopbrengsten 68 38

Bedrijfskosten 528.707 650.287

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 117.881 213.530

Diensten en diverse goederen 45.477 50.432

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2.064 2.147

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,  
op immateriële en materiële vaste activa

7 8

Voorzieningen voor risico's en kosten  
(toevoegingen +; terugnemingen -)

363.276 384.168

Andere bedrijfskosten 2 2

Bedrijfswinst(verlies) -331.875 -309.577

Financiële opbrengsten 331.439 327.860

Opbrengsten uit financiële vaste activa 0 0

Opbrengsten uit vlottende activa 331.439 327.860

Financiële kosten 469 737

Kosten van schulden 355 505

Andere financiële kosten 114 232

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -905 17.546

Uitzonderlijke opbrengsten 1.597 0

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 1.597 0

Uitzonderlijke kosten 0 16.833

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 0 16.833

Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen 692 713

Belastingen op het resultaat 0 0

Winst (verlies) van het boekjaar 692 713

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 692 713

(in duizenden EUR)
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RESULTAATVERWERKING 2013 2012

Te bestemmen winst 699 719

Te bestemmen winst van het boekjaar 692 713

Overgedragen winst van het vorige boekjaar 7 6

Toevoeging aan het eigen vermogen 35 35

Aan de wettelijke reserve 35 35

Over te dragen winst (verlies) 7 7

Uit te keren winst 657 677

Vergoeding van het kapitaal 657 677
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Toelichting 

Staat van de materiële vaste activa

Meubilair en rollend materieel

Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 220

Per einde van het boekjaar 220

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar 198

Mutaties van het boekjaar:

Geboekt 7

Per einde van het boekjaar 205

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 15

Staat van de financiële vaste activa

Ondernemingen

met deelnemings-
verhouding

andere

Ondernemingen met deelnemingsverhouding deelnemingen en 
aandelen

Aanschaffingswaarde 29.595

Mutaties van het boekjaar:

 Overdrachten en buitengebruikstellingen 12.762

Per einde van het boekjaar 16.833

Waardeverminderingen per einde van het vorige boekjaar 29.595

Mutaties van het boekjaar:

 Teruggenomen 1.597 -

 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 11.165

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 16.833 -

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 0 -

Vorderingen

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar - 1

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar - 1

(in duizenden EUR)
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Deelnemingen en aandelen in andere vennootschappen
Hieronder worden vermeld de vennootschappen waarin de onderneming een deelneming bezit

Naam en zetel Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare 
jaarrekening

rechtstreeks 
(Aantal)

rechtstreeks 
(%)

dochters (%) Jaarrekening 
per

Eigen 
vermogen 
(in duizenden 
EUR)

Netto-
resultaat 
(in duizenden 
EUR)

Eurodif 
S.A. naar Frans recht 
Tour Areva 
1, place Jean Millier 
92400 Courbevoie 
FRANCE

1.111.112 11,1 - 31/12/2012 96.051 32.592

Overige geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa)

2013 2012

Overige geldbeleggingen

Aandelen 620.000 520.000

Boekwaarde verhoogd met 
het niet-opgevraagde bedrag

620.000 520.000

Vastrentende effecten 159.649 217.175

waarvan uitgegeven door kredietinstellingen 2.100 4.600

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 39.868 9.940

Met een resterende looptijd of opzegtermijn 
van hoogstens één maand

39.868 9.940

Overlopende rekeningen

Te ontvangen niet-vervallen interesten 4.406

4.406
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Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur

Maatschappelijk kapitaal 2013

Geplaatst kapitaal

Per einde van het vorige boekjaar 49.600

Per einde van het boekjaar 49.600

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen:

- nominatieve aandelen: 2.000.000

Niet-gestort kapitaal 2013

Aandeelhouders die nog moeten volstorten (niet-opgevraagd kapitaal)

Electrabel 37.147

Aandeelhoudersstructuur

Electrabel 1.999.999 aandelen

Belgische Staat 1 aandeel

2.000.000 aandelen

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

2013

Bestraalde brandstof en beheer van het opwerkingsafval 4.228.155

Ontmanteling kerncentrales 3.065.827

7.293.982
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Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva)

Schulden met betrekking tot belastingen,  
bezoldigingen en sociale lasten

2013

Belastingen

Vervallen belastingschulden -

Niet-vervallen belastingschulden 112

Geraamde belastingschulden -

112

Bezoldigingen en sociale lasten

Vervallen schulden ten aanzien van de RSZ -

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 215

215

Overlopende rekeningen 

Te regulariseren vergoedingen 4.029

Overige overlopende rekeningen 152

4.181
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Bedrijfsresultaten

2013 2012

Bedrijfsopbrengsten

Netto - omzet

Vergoedingen voor terbeschikkingstelling splijtstoffen 244.362 273.977

Aanpassing nucleaire voorzieningen (-) 33.121 -

Overige 1.033 637

212.274 274.614

Bedrijfskosten

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 16 18

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 16,6 18,5

Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren 27.496 30.788

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 1.472 1.538

Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen 449 447

Patronale premies voor bovenwettelijke verzekeringen 93 83

Andere personeelskosten 50 79

2.064 2.147

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen 891.985 422.175

Bestedingen en terugnemingen (-) 528.709 (-) 38.007

363.276 384.168

Andere bedrijfskosten

Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 2 2

Andere - -

2 2

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 3 4

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 3,7 4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 6.555 7.040

Kosten voor de onderneming 1.008 1.354
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Financiële en uitzonderlijke resultaten

2013 2012

Financiële resultaten

Andere financiële kosten 

Bankkosten en commissies 114 232

Belastingen en taksen

2013 2012

Belastingen op het resultaat

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór 
belastingen en de geraamde belastbare winst

Verworpen uitgaven 60

Terugneming waardevermindering (-) 1.441

Belastingen op de toegevoegde waarde en 
belastingen ten laste van derden

De belasting over de toegevoegde waarde in rekening gebracht

Aan de onderneming (aftrekbaar) 4.053 4.569

Door de onderneming 54.034 57.557

De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van

Bedrijfsvoorheffing 559 555

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Andere verplichtingen
In de nucleaire sector zijn er contracten voor aankoop en diensten voor de uraniumconcentraten, de conversie en de 
verrijking enerzijds, en voor het beheer van de benedenfase van de splijtstofcyclus, anderzijds.

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 groepsverzekeringscontract afgesloten.
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Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met 
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Verbonden ondernemingen Ondernemingen waarmee 
een deelnemingsverhouding 

bestaat

2013 2012 2013 2012

Financiële vaste activa

Deelnemingen - - pm pm

Andere vorderingen - -

Vorderingen

Op meer dan één jaar 4.997.634 4.791.031 - -

Op hoogstens één jaar 767.709 821.695 7 16

5.765.343 5.612.726 7 16

Schulden

Op hoogstens één jaar 422.703 490.951 - 28.118

422.703 490.951 - 28.118

Financiële resultaten

Opbrengsten uit vlottende activa 309.894 304.912

Transacties met verbonden 
partijen buiten normale 
marktvoorwaarden
Bij afwezigheid van wettelijke criteria die het mogelijk 
maken om belangrijke transacties met verbonden partijen 
buiten normale 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.

Daar de verrijkingsfabriek definitief werd stilgelegd in juni 
2012, hebben wij geen belangrijke transacties meer met 
Eurodif.

Eandis
Eandis is een onafhankelijk bedrijf dat de exploitatietaken 
en de openbare dienstverplichtingen voor elektriciteit en 
aardgas uitvoert in naam en voor rekening van sommige 
Vlaamse distributienetbeheerders.

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

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

SYNATOM heeft voor een bedrag van 80 miljoen EUR 
ingeschreven op handelspapier uitgegeven door Ores. Deze 
vervallen in 2017 en 2019.
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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, met een uitstaand saldo van 
74 miljoen EUR, is terugbetaalbaar in jaarlijkse aflossingen 
tot in december 2026.

Financiële betrekkingen met:
A. Bestuurders en zaakvoerders

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten 
laste van de resultatenrekening, toegekende pensioenen, 
aan bestuurders en zaakvoerders: 31 (914) EUR.

B. De commissaris(sen) en de personen met wie hij(zij) 
verbonden is(zijn)

Bezoldiging van de commissaris(sen): 39 (000) EUR.

Waarderingsregels

Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden ten laste genomen in het 
boekjaar waarin ze worden gemaakt.

Materiële vaste activa
Aanschaffingswaarde

De materiële vaste activa worden tegen hun 
aanschaffingsprijs, 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-
geconsolideerde 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 
waarderingsmethode 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-actiefwaarde gekozen, of voor de marktwaarde 
indien die lager dan de netto-actiefwaarde ligt. Het 
aangenomen waarderingscriterium voor een effect wordt 
systematisch gebruikt van het ene op het andere boekjaar, 
behalve indien de omstandigheden het rechtvaardigen, in 
welk geval dit speciaal in de toelichting wordt vermeld.

Mocht uit deze waardering een duurzame ontwaarding 
blijken ten opzichte van de boekwaarde, dan wordt op 
de effecten 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 
waardevermindering werd uitgevoerd. Met uitzondering van 
dit geval wordt er nooit tot een herwaardering van effecten 
overgegaan, zelfs indien er bij de waardering van effecten 
duurzame meerwaarden aan het licht zouden komen.

Bij de financiële vaste activa geboekte vorderingen

De bij de financiële vaste activa geboekte 
vorderingen worden tegen hun nominale waarde 
opgenomen. Vastrentende effecten worden tegen hun 
aanschaffingswaarde geboekt. Indien de volledige of 
gedeeltelijke terugbetaling van die vorderingen of effecten 
op hun vervaldag onzeker blijkt of in het gedrang is 
gekomen, worden ze ten belope van het overeenkomstige 
bedrag aan een waardevermindering onderworpen.
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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 
vervaldag 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 er onmiddellijk een 
waardevermindering op hun totale nettowaarde (exclusief 
BTW) toegepast. Ook op andere vorderingen 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 
terugvorderbare belastingen en eventuele transportkosten 
omvat.

De voorraden worden bij het afsluiten van de 
boekhoudkundige periode gewaardeerd op basis 
van de gewogen gemiddelde 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, 
ontmanteling 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 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 worden bepaald op 
basis van een gemiddelde eenheidsprijs berekend op 
basis van de geactualiseerde waarde van de beste raming 
van de kosten die overeenstemmen met het geheel van 
verbruikte hoeveelheden gedurende de exploitatietijd 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 
nominale waarde van de verplichting zoals vermeld in 
het contract of, bij gebrek daaraan, voor hun geraamde 
waarde. De rechten en verplichtingen die niet kunnen 
worden becijferd, worden 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 
hoofdzakelijk 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 dekkingskoersen van 
toepassing zijn. De netto omrekeningsverschillen per 
vreemde munteenheid die naar aanleiding daarvan worden 
vastgesteld, worden in de overlopende rekeningen geboekt 
indien het een latente winst betreft of ten laste genomen 
van de resultatenrekening indien het een latent verlies 
betreft. De omrekeningsverschillen die op de beschikbare 
waarden worden vastgesteld, worden in het resultaat 
opgenomen, ook wanneer het om een winst gaat.
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