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ONZE MISSIE
Synatom ontwikkelt haar activiteiten langs twee assen :

Splijtstof

Synatom is verantwoordelijk voor alle activiteiten die de volledige splijtstofcyclus in België bestrijken, met 
uitzondering van de exploitatie van kerncentrales, die tot de verantwoordelijkheid van ELECTRABEL behoort. In 
die hoedanigheid legt Synatom zich toe op de aankoop van grondstoffen, en is zij actief op de markt voor 
natuurlijk uranium, alsook op deze voor conversie en verrijking van natuurlijk uranium. Voorts is Synatom ook 
verantwoordelijk voor het beheer van bestraalde splijtstof na hun verblijf in de kernreactoren.

Financiële voorzieningen

Synatom is ook een belangrijk financieel dienstverlener. Krachtens de wet van 11 april 2003 is de 
vennootschap immers verantwoordelijk voor de financiële dekking van de ontmantelingskosten van de 
kerncentrales en van de kosten voor het beheer van bestraalde splijtstof in deze kerncentrales. Voorts int 
Synatom, voor rekening van de Belgische Staat, de repartitiebijdrage, ook wel nucleaire rente genoemd, die 
door de Belgische kernexploitanten verschuldigd is.
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ONZE WAARDEN
Veeleisendheid
We laten ons leiden door de hoogste normen. Vanuit onze professionele ingesteldheid bepalen we voor al onze 
activiteiten een efficiënte strategie waarin de beste praktijken zijn opgenomen. We breiden onze knowhow 
voortdurend uit en ontwikkelen pragmatische en kostenverantwoorde oplossingen.

Engagement
We garanderen de exploitanten van de Belgische kerncentrales een verzekerde bevoorrading tegen de beste 
marktvoorwaarden. Ook beheren we de fondsen waarvoor we verantwoordelijk zijn, zowel op korte als op lange 
termijn, in alle transparantie en met de grootste omzichtigheid.

Proactief en alert
We lopen op de evoluties vooruit en leggen een oordeelkundig en snel reactievermogen aan de dag.

Openheid
We investeren in Onderzoek en Ontwikkeling om de meest duurzame oplossingen te kunnen aanbieden. We 
ontwikkelen gezonde en op vertrouwen gestoelde relaties met al onze partners.

SYNATOM

ONZE VISIE
Synatom is ervan overtuigd dat kernenergie een wezenlijk onderdeel van de energiemix zal blijven. Zowel in 
België als in Europa en wereldwijd heeft kernenergie haar plaats in de economische ontwikkelingen van 
morgen die onvermijdelijk naar steeds minder  broeikasgasemissies moeten evolueren.
Het is dan ook de taak van Synatom om de Belgische kerncentrales te verzekeren van splijtstofleveringen op 
lange termijn en tegen de best mogelijke economische voorwaarden. In parallel, verzekert Synatom het veilige 
beheer van de gebruikte splijtstof in alle stadia van de benedenfase van de cyclus.

Zowel wat de voorzieningen voor het beheer van bestraalde splijtstof in de centrales betreft, enerzijds, als wat 
de latere ontmanteling van deze centrales aangaat, anderzijds, is Synatom van oordeel dat het lopende 
onderzoek zal leiden tot belangrijke technologische evoluties.
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Voor Synatom is een relevante langetermijnvisie van cruciaal belang. 
Het betreft een lange termijn die zich vandaag op internationale 
schaal en binnen een context van bewezen klimaatopwarming al 
uitstrekt tot in 2050. Het geheel van de activiteiten van Synatom 
kadert precies binnen dit perspectief. En het jaar 2016 is wat dat 
betreft bijzonder markant geweest. Het afgelopen boekjaar heeft 
Synatom voor zijn drie verantwoordelijkheidsdomeinen strategische 
richtlijnen opgesteld die de toekomst van splijtstof in België voorbe-
reiden.

 CONCRETE 
LANGETERMIJN-
ENGAGEMENTEN

Een precieze doelstelling is een absolute noodzaak 

Eerst en vooral op internationale schaal …

Hier werd de doelstelling eind 2015 tijdens de klimaattop in Parijs (COP21) vastgelegd.

Door alle landen werd toen een universele en dwingende overeenkomst goedgekeurd om tegen 2050 de wereldwijde stijging 
van de temperatuur onder 2 graden te houden en daarnaast verregaande inspanningen te leveren om deze stijging tot 
1,5 graad te beperken. De basisregels om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zijn dus vastgelegd. Een van de 
belangrijkste antwoorden is een toegenomen gebruik van koolstofarme energiebronnen (hernieuwbare energie en kernener-
gie) om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen. Nu moet deze overeenkomst nog omgezet worden in 
daden.

En er valt geen tijd te verliezen!

Na 2014 en 2015 betekende ook 2016 opnieuw een – verontrustend – record voor de opwarming van de aarde. De 
temperatuur heeft het pre-industriële gemiddelde met 1,2°C overschreden. 2011 tot 2015 was zelfs de warmste vijfjarige 
periode die sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1880 ooit op aarde werd gemeten. 
Een ander element waarover weinig of niet wordt gesproken, is het koolstofdioxidegehalte (CO

2
) in de atmosfeer dat met 

meer dan 400 deeltjes per miljoen nog nooit zo hoog is geweest als in 2016 en dat exponentieel blijft toenemen.
We staan vandaag aan het begin van een energietransitie die ons niet alleen in België maar wereldwijd in 2050 moet leiden 
naar koolstofneutraliteit. Dit gaat vergezeld van een constante die in alle roadmaps voorkomt, nl. een stijging van het aandeel 
elektriciteit in de wereldwijde energiemix, dat in 2050 bijna 25% zou moeten bedragen in tegenstelling tot 18% vandaag. Dit 
betekent dus een toename van bijna 40%.

Philippe Van Troeye - Voorzitter

« We kunnen ons niet eeuwig de vraag blijven stellen 
hoe onze toekomst eruit zal zien. Het is aan ons die te 
vormen en daar moeten we meteen mee beginnen! »

Boodschap van de Voorzitter 
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… en vervolgens in België  

De uitdaging is dezelfde.

In het kader van de internationale onderhandelingen  wil België, onder de auspiciën van de Verenigde Naties, een ontwikkelings-
strategie gericht op een laag koolstofgehalte uitwerken. Een dergelijke strategie moet kaderen binnen de context van een Europees 
engagement om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te verminderen met 80 tot 95% vergeleken met het niveau van 1990. De 
Europese Commissie heeft haar Energy Roadmap gelanceerd en België moet zo snel mogelijk zijn interfederaal energiepact opstellen. 

De toekomstige energiemix houdt voor ons land drie uitdagingen in, nl. het verminderen van de CO
2
-uitstoot, het drastisch verlagen 

van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het terugschroeven van de commerciële nadelen die de import van energie met 
zich meebrengt.

De beslissingen die in de volgende tien jaar genomen worden, zullen bovendien bepalend zijn om tot een optimaal evenwicht tussen 
drie onlosmakelijk verbonden pijlers te kunnen komen, namelijk bevoorradingszekerheid, toegang tot energie tegen een redelijke prijs 
en respect voor het milieu.

Rekening houdend met de tijd die nodig is om een grondige vernieuwing te bewerkstelligen, is er daarbij maar weinig kans dat de 
beschikbare energiebronnen in 2050 anders zullen zijn dan die van vandaag, of toch wat het respectieve belang ervan betreft.

Het is vandaag dus van cruciaal belang dat de nationale en regionale autoriteiten zich op lange termijn inzetten door voor de komende 
decennia precieze en stabiele richtlijnen op te stellen en ervoor te zorgen dat het aandeel elektriciteit binnen de wereldwijde 
energiemix tijdens de volgende jaren blijft toenemen. 

Synatom moet zich per definitie richten op de lange termijn. Om zijn 
verschillende verantwoordelijkheden ten volle te waarborgen, moet Synatom 
een beroep kunnen doen op structurele elementen die het bedrijf in staat 
stellen zijn doelstellingen te halen tot ver voorbij 2030. In dat opzicht werd 
het jaar 2016 gekenmerkt door concrete verbintenissen, met name voor de 
activiteiten van de benedenfase en binnen het domein van de nucleaire 
voorzieningen. Wat de benedenfase van de splijtstofcyclus betreft, werden 
contracten afgesloten om de levering van containers voor de tussentijdse 
droge opslag van gebruikte splijtstofelementen na 2020 te garanderen. Een 
ander markant element was de significante herziening van de nucleaire 
voorzieningen om op termijn de kosten te dekken van de ontmanteling van de 
kernreactoren en het beheer van de gebruikte splijtstoffen.

Vandaag is Synatom goed afgestemd op de belangrijkste krachtlijnen die het 
energielandschap tussen nu en dertig jaar zullen bepalen. Het bedrijf 
verwacht nog van de autoriteiten dat zij structurele beslissingen nemen om 
een aantal vraagtekens weg te nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
werkingsduur van de Belgische kerncentrales en de definitieve opslag van 
kernafval. Dergelijke beslissingen zouden de operationele visibiliteit van 
Synatom en van andere actoren binnen de sector gevoelig verbeteren. 

Synatom richt zich concreet op de 
toekomst

« Dankzij onze expertise kunnen wij een realistisch toekomstbeeld ontwikkelen dat ons toelaat ver vooruit te 
kijken en tegelijk in de beste omstandigheden 

de onzekerheden die kenmerkend zijn voor ons vak aan te pakken. »   
Robert Leclère  - Afgevaardigd bestuurder

en de Afgevaardigd Bestuurder
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De splijtstofcyclus ...
 in België

De eerste stap in de splijtstofcyclus omvat alle handelingen die nodig zijn om de Belgische kernreactoren te voorzien van 
splijtstof. Het betreft de activiteiten van de bovenfase, waarvan alle handelingen zich in het buitenland afspelen. Na een 
verblijf van 48 tot 54 maanden in de kern van de reactor, worden de elementen definitief verwijderd en als gebruikt of 
uitgeput beschouwd. Vervolgens komt de derde stap, ook wel de benedenfase van de cyclus genoemd, die de 
desactivering, de tussentijdse opslag, de conditionering en de definitieve berging omvat.  Deze verschillende processen 
spelen zich af of zullen zich afspelen (voor wat betreft de definitieve opslag) in België.

De verschillende stappen worden toegelicht op pagina 32.
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Om de bevoorrading van materialen die noodzakelijk zijn voor de fabricage van 
nieuwe splijtstofelementen voor de Belgische kerncentrales Doel en Tihange te 
kunnen waarborgen, is Synatom actief op drie internationale markten: de markt 
van het uraniumconcentraat dat yellow cake wordt genoemd, de markt van de 
conversie en de markt van de verrijking. Deze drie wereldmarkten worden 
gekenmerkt door een beperkt aantal gespecialiseerde leveranciers. 

« De kunst van het beheren van 
voorraden vereist dat voldaan wordt aan 
twee tegenstrijdige eisen: enerzijds moet 

een optimale dienstverlening gegarandeerd 
worden en anderzijds moet de kost voor het 
aanhouden ervan zo laag mogelijk blijven. »

Hendrik de Baenst
Directeur Dienst Bevoorrading

          Gekelderde koersen

In 2016 bereikten de uraniummarkten hun laagste punt in tien jaar tijd. Daar zijn 
meerdere redenen voor, maar de belangrijkste oorzaak is de aanhoudende impact van 
het ongeval te Fukushima. Eind 2016 werden in Japan 3 van de 42 beschikbare 
reactoren opnieuw in gebruik genomen, maar de vraag blijft wanneer de andere 
reactoren opnieuw opgestart zullen worden. Tegelijk heeft China zijn programma voor 
de constructie en ingebruikname van nieuwe centrales op een laag pitje gezet. Is die 
context van lage prijzen geen uitgelezen kans om voorraden aan te leggen? Op het 
eerste gezicht zou men ja kunnen antwoorden, maar toch zijn er heel wat parameters 
die in aanmerking genomen moeten worden en die het kopen heel wat minder 
aantrekkelijk maken.  

          Een minutieuze economische berekening

Synatom analyseert nauwgezet zijn behoeften op korte en middellange termijn, ongeacht de marktsituatie, en houdt daarbij in het achterhoofd dat de wet 
aangaande de geleidelijke uitstap uit kernenergie de sluiting van de zeven Belgische reactoren tussen 2022 en 2025  voorziet. 
Parallel daarmee past Synatom voortdurend zijn voorraden van strategisch belang aan, die meer bepaald kaderen in de internationale best practices 
waarop toezicht wordt gehouden door het Bevoorradingsagentschap van Euratom.

          Contractuele verplichtingen

Om zijn bevoorrading te waarborgen is Synatom langetermijnrelaties aangegaan met zijn leveranciers.  
Ondanks de beperkingen daarvan is Synatom van mening dat de contractuele relaties met de leveranciers de beste garanties bieden. In het algemeen zijn 
de marktspelers gebonden door langetermijncontracten. 
Synatom beschikte in dat opzicht over aanzienlijke voorraden, wat voornamelijk te wijten is aan het stilleggen van de reactoren van Tihange 2 en Doel 3 in 
2014 en 2015.
Rekening houdend met al deze parameters, kunnen we besluiten dat de marktprijzen geen significante impact gehad hebben op de aankopen van 
Synatom in 2016. Deze laatste kaderen op de drie markten eerder in een strategie van aanpassing, niet van speculatie.

De bovenfase van de splijtstofcyclus
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In 2016 werd in meerdere dossiers een significante vooruitgang geboekt. Enerzijds werd het veiligheids-
dossier voor de tweede shuttle te Tihange in maart 2016 ingediend bij het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle, waar het momenteel wordt behandeld. Anderzijds werden in september twee contracten 
ondertekend met respectievelijk de Franse onderneming Areva en de Duitse onderneming GNS (Gesellschaft 
für Nuklear-Service mbH). Deze contracten betreffen de levering van containers, voor de tussentijdse droge 
opslag van gebruikte splijtstofelementen, aan Doel en Tihange.

Het is de permanente doelstelling van het departement om onder alle omstandigheden een 
bevoorrading van grondstoffen te garanderen, in de beste omstandigheden 

en met een optimale contractuele flexibiliteit.

FOCUS 2017

          Voorraden op drie niveaus 

Synatom heeft niet alleen voorraden van uraniumconcentraat, maar ook van natuurlijk en verrijkt uraniumhexafluoride. De waarde van deze laatste post 
is hoger, want het betreft hier de laatste stap vóór de overdracht naar de fabriek die instaat voor de fabricage van de splijtstofelementen. Synatom ziet 
toe op een verantwoord evenwicht tussen deze drie componenten. De kosten kunnen substantieel  zijn in functie van wat men opslaat, van de hoeveel-
heid en van de duur. De invloed van de wisselkoersen kan ook aanzienlijk zijn, wetende dat de meeste aankopen in US dollar worden uitgevoerd, die de 
laatste jaren aanzienlijk in waarde is gestegen ten opzichte van de euro.

          Een tweede shuttle voor de kerncentrale te Tihange

Om de flexibiliteit van de transferoperaties te verbeteren, is Synatom het proces gestart voor het aanschaffen van een tweede shuttle die bestemd is 
voor de transfer van gebruikte splijtstofelementen van de koelbekkens van de eenheden 1 en 2 van de kerncentrale te Tihange naar de gecentra-
liseerde opslag op site. Deze container is een uniek stuk dat moet beantwoorden aan tal van nationale en internationale strenge criteria en 
reglementaire verplichtingen, en aan plaatselijke exploitatievereisten.  In de loop van het boekjaar 2016 werd een belangrijke stap gezet met het 
indienen van het veiligheidsdossier betreffende deze nieuwe container bij de Belgische autoriteiten.   De Amerikaanse fabrikant Holtec en Tractebel 
hebben in het kader van dit dossier gezorgd voor een intensieve optimalisering van het concept om de veiligheid ervan te verbeteren. 

De benedenfase van de splijtstofcyclus

Zowel voor de boven- als de benedenfase van de splijtstofcyclus en de respectieve budgettaire implicaties ervan, moet Synatom in staat 
zijn zich aan te passen aan alle onvoorziene gebeurtenissen die zich binnen zijn activiteitenperimeter voordoen. 
Het betreft hier dan voornamelijk technische gebeurtenissen die de werking van de zeven Belgische kernreactoren kunnen treffen en 
politieke beslissingen die de werkingsduur van de centrales bepalen.

De onzekerheden beheren



7Synatom - Jaarverslag 2016

«Wij zijn klaar om tot ruim na 2030 
een optimaal beheer van gebruikte 

splijtstoffen te garanderen.»

Luc Janssen
Directeur Back end 
Nuclear Fuel Cycle

       Het project « Containers post-2020 »

Het betreft hier beslist een project van erg grote omvang. In het licht van de verzadiging van de huidige opslagfaciliteiten is het de bedoeling tegen 
2022 te beschikken over containers voor tussentijdse droge opslag die beantwoorden aan de meest geavanceerde veiligheidsvereisten. Het betreft 
een project dat tegelijk de toekomstige behoeften van de sites van Doel en Tihange dekt en dat meer dan een decennium zal omvatten. 

Na de kwalificatiefase van mogelijke leveranciers, uitgevoerd in 2015, heeft Synatom, in nauw overleg met Tractebel en de centrales van Doel en 
Tihange, een nauwkeurig lastenkohier opgesteld met daarin de technisch-commerciële en de conceptuele aspecten, evenals de details met 
betrekking tot de planning en licensing. 

Gezien de omvang van het order werd besloten een bestelling te plaatsen bij twee fabrikanten met een internationaal erkende expertise. Zo werden 
in september 2016 twee contracten gesloten met respectievelijk de Franse onderneming AREVA en de Duitse onderneming GNS. Deze contracten 
betreffen de ontwikkeling, het ontwerp en het opstellen van de veiligheidsdossiers die vereist worden door de controle-instanties en uiteraard ook 
de levering van de containers. 

Het veiligheidsdossier is van kapitaal belang aangezien dit de strengste veiligheidscriteria in aanmerking neemt en bovendien ook de toekenning 
van de gebruikslicentie bepaalt. 

Bovendien werd er bijzondere aandacht besteed aan de flexibiliteit van beide contracten, wat het mogelijk moet maken rekening te houden met elke 
significante evolutie van de planning en context. 
Tegelijk lopen de dossiers met betrekking tot de constructie van de gebouwen voor bijkomende droge opslag op de sites van Doel en Tihange 
gestaag verder. In deze nieuwe gecentraliseerde gebouwen zullen de containers die besteld werden bij AREVA en GNS op lange termijn opgeslagen 
worden.

           Het langetermijnbeheer van gebruikte splijtstoffen

De Belgische overheid heeft in het kader van de Europese richtlijn van EURATOM met betrekking tot een veilig en verantwoord beheer van gebruikte 
splijtstoffen en radioactief afval de eerste editie van het Nationale Programma aangaande het beheer van gebruikte splijtstoffen en radioactief afval 
opgesteld. Dit programma werd opgesteld door een comité dat, overeenkomstig de wet, bestaat uit vertegenwoordigers van de Federale Overheids-
dienst verantwoordelijk voor Energie, van de NIRAS en van Synatom. Deze eerste editie omvat meer bepaald « de stand van zaken met betrekking 
tot het beheer van gebruikte splijtstoffen en radioactief afval, vanaf de productie ervan tot en met de fase die volgt op de sluiting van de opslag-
installaties ».
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« Door de aanhoudend lage koersen zien wij 
ons, mits akkoord van de autoriteiten, 
genoodzaakt onze beleggingspolitiek 

grondig te herzien. »

Dominique Ghislain
Chief Financial Officer

Naast de aankoop van de grondstoffen die nodig zijn voor de fabricage van de nieuwe splijtstofelementen die uitgevoerd worden 
door het departement Bevoorrading en de investeringen die gerealiseerd worden door het departement Back end voor het 
garanderen van de tussentijdse opslag van gebruikte splijtstoffen, is Synatom ook verantwoordelijk voor het aanleggen van 
voorzieningen voor het op termijn dekken van de kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de gebruikte 
splijtstofelementen. 

Wat deze voorzieningen betreft, werden in 2016 door zowel de Commissie voor nucleaire voorzieningen als Synatom belangrijke 
en vergaande stappen ondernomen voor het aanpassen van deze voorzieningen door het kiezen van een uiterst voorzichtige 
actualisatievoet.

Er zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de voorbereiding en realisatie van de repatriëring van het 
laatste afval, afkomstig van de historische opwerkingscontracten, naar Belgoprocess. 

FOCUS 2017

           De nucleaire voorzieningen

Synatom heeft het statuut van kernprovisievennootschap. De onderne-
ming is dus als enige verantwoordelijk voor het aanleggen van de 
voorzieningen voor de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en 
voor het beheer van splijtstoffen bestraald  in deze centrales.

De twee componenten worden gelijkmatig beïnvloed door de actualisatie-
voet. De Commissie voor nucleaire voorzieningen was in 2016 van mening 
dat de actualisatievoet van de voorzieningen progressief à la baisse moest 
worden herzien. Dit proces brengt automatisch een toename van de 
voorzieningen met zich mee. Om die reden bedroeg het totaal van de twee 
voorzieningen eind 2016 bijna 9,2 miljard euro tegenover iets meer dan 
8 miljard euro in 2015. De actualisatievoet van 4,2% die in 2016 in 
aanmerking werd genomen, zal in 2017 en 2018 respectievelijk dalen tot 
3,85% en 3,50%.  

          Een duidelijke aanwezigheid op het vlak van onderzoek en ontwikkeling

Synatom draagt eveneens bij aan het budget voor onderzoek en ontwikkeling van NIRAS. In 2016 bedroeg de bijdrage 11 miljoen euro. Een van 
de belangrijkste onderzoeken die momenteel door de NIRAS wordt gevoerd is het PRACLAY-opwarmingsexperiment. Dit experiment werd 
gestart in 2015 en moet het mogelijk maken voor wetenschappers om middels simulatie de impact van warmtegenererend radioactief afval op 
een diepe kleilaag te evalueren. De resultaten die in 2016 voor het tweede werkingsjaar van de tien voorziene jaren werden opgetekend, komen 
overeen met de aanvankelijke inschattingen.

Financieel beheer
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Kort en bondig - Hoe worden deze voorzieningen berekend?

Elke drie jaar voert Synatom een nieuwe evaluatie uit van zowel de ontmantelingskosten als van de kosten met 
betrekking tot het beheer van bestraalde splijtstoffen. De economische situatie, technologische vooruitgang en 
evoluties van de reglementeringen kunnen de kostprijs aanzienlijk beïnvloeden. Door zich op die verschillende 
elementen te baseren, kan de Commissie voor nucleaire voorzieningen de bedragen ramen die vandaag voorzien 
moeten worden om er zeker van te zijn de toekomstige kosten te kunnen dekken. 

Het boekjaar 2017 zal ten volle benut worden om onze portefeuille te diversifiëren en tegelijk alle 
voorzorgsmaatregelen te treffen om de risico’s die gepaard gaan met meer dynamische en 

gediversifieerde beleggingen te beheersen. 

FOCUS 2017

          De repartitiebijdrage

De repartitiebijdrage maakte in 2016 het voorwerp uit van een nieuwe wetgeving. Er wordt nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de drie 
reactoren waarvan de werkingsduur met tien jaar werd verlengd (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) en de vier andere reactoren van het Belgische 
nucleaire landschap (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3). 
Synatom blijft wat die vier eenheden betreft voor rekening van de Belgische staat de repartitiebijdrage innen, die in 2016 forfaitair 130 miljoen euro 
bedroeg.

Tabel met de voorzieningen  (in miljard euro)

Ontmanteling

Beheer van gebruikte splijtstoffen

Jaar                                                       2015                    2016

TOTAAL                                                   8,0                        9,2



RAAD VAN BESTUUR

De heren Wim DE CLERCQ (tot 19 september 2016)

 Philippe VAN TROEYE   Voorzitters

 Robert LECLÈRE    Afgevaardigd bestuurder

 Jan BARTAK 
 Marc BEYENS
 Christiaan DE GROOF (tot 25 januari 2016)

 René DELPORTE
 Thierry SAEGEMAN (vanaf 17 november 2016)

 Dimitri STROOBANTS   Bestuurders
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Bestuurs- en controleorganen

REGERINGSVERTEGENWOORDIGERS

De heer Yves DE GRAEVE 
De heer Martial PARDOEN 

COMMISSARIS

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

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

Dankbetuiging
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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 zevenenveer-
tigste boekjaar te presenteren en u de jaarrekening per 31 december 2016 ter goedkeuring voor te leggen.

Algemeen

Tijdens het verslagjaar bedroeg de productie van elektriciteit uit kernenergie in ons land 44 425 GWh.

In 2016 hebben de Belgische kerncentrales gewerkt met een gemiddelde bezettingsgraad van 79,4%, tegenover 50,3% in 2015.

Dit opvallende verschil is toe te schrijven aan de langdurige onbeschikbaarheid van verschillende nucleaire eenheden in 2015. De reactoren van 
Doel 3 en Tihange 2 hebben namelijk vrijwel het hele jaar lang stilgelegen ten gevolge van onderzoeken naar de reactorvaten, terwijl Doel 1 en Doel 2 
in wachtstand geschakeld werden in afwachting van de vervulling van alle vereiste voorwaarden voor de verlenging van hun exploitatieduur. Al deze 
eenheden konden pas eind december 2015 heropgestart worden.

Aandeelhouders, kapitaal en doel van de vennootschap

Het kapitaal van SYNATOM bedraagt 49,6 miljoen euro, waarvan ongeveer 25% volgestort 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 beneden-
fase 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 

Na de heraansluiting van het gehele nucleaire park op het net sinds eind 2015 heeft Synatom haar bevoorradingsbeleid voor de volgende jaren 
herzien op basis van de criteria die in het verleden hun waarde bewezen hebben: de diversificatie van de bevoorradingsbronnen en het aanhouden van 
een strategische voorraad in overeenstemming met de aanbevelingen van het Voorzieningsagentschap van Euratom.

Voor de zekerheid van een wettelijk kader dat de werking tot 50 jaar van de installaties van Doel 1 en 2 bevestigt, was het echter wachten tot de 
stemming in het Parlement op het einde van het jaar.

Zes jaar na de ramp van Fukushima laten de gevolgen hiervan zich nog altijd op de markt gevoelen. Vandaag bestaat er nog altijd een overaanbod, 
zowel aan natuurlijk uranium als op het vlak van verrijkingsdiensten. Deze toestand zal op korte termijn niet veranderen, hoewel sommige produ-
centen hun productie hebben teruggeschroefd door bedrijfsvestigingen stil te leggen of nieuwe projecten uit te stellen.

De prijs van uraniumconcentraat is het hele jaar 2016 door blijven dalen, met een lichte heropleving aan het jaareinde. De prijs daalde van 34,65 $/lb 
eind januari tot 17,75 $/lb eind november en sloot het jaar af met 20,25 $/lb. De langetermijnprijs daalde van 44 $/lb tot 30 $/lb.

Zowel de spot- als langetermijnprijzen van de verrijkingsdiensten hebben de prijsdaling voortgezet die in 2014 begonnen was. De spotprijs van 
verrijkingsdiensten daalde van 61 $/ESA rond het jaarbegin naar 47 $/ESA tegen het jaareinde, terwijl de langetermijnprijs van 70 $/ESA naar 
53 $/ESA evolueerde.



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.

Op 6 december 2016 heeft Synatom met het akkoord van de andere aandeelhouders haar deelname in de verrijkingsfabriek 
Eurodif (Frankrijk) afgestoten. De fabriek ligt definitief stil sinds juni 2012.

Beheer van de verbruikte splijtstoffen en het afval

SYNATOM verzekert, in nauwe samenwerking met ELECTRABEL, een veilig en verantwoordelijk opslagbeheer van verbruikte splijtstofelementen op 
het terrein van de centrales.

In de loop van 2016 zijn vijf containers voor droogopslag geladen en vervolgens in het gebouw voor tussentijdse opslag ‘SCG’ in Doel geplaatst, 
waarmee het totale aantal containers op 98 werd gebracht.

In Tihange hebben slechts vijf overbrengingen van splijtstof van het koelbekken van de nucleaire eenheid 3 naar de centrale installatie voor tussen-
tijdse opslag onder water ‘DE’ kunnen plaatsvinden, voor een totaal van 60 verbruikte splijtstofelementen. De tien resterende overbrengingen van de 
oorspronkelijk voor 2016 geplande vijftien zijn ten gevolge daarvan uitgesteld tot 2017.

Om vooruit te lopen op de verzadiging van de installaties voor tussentijdse opslag van verbruikte splijtstof, zowel in Doel als in Tihange, wordt de 
ontwerpstudie voor een nieuw gebouw voor droogopslag op beide sites voortgezet. Parallel daarmee heeft SYNATOM een nieuw aankoopbeleid 
ontwikkeld voor containers die tussentijds opgeslagen zullen worden in deze nieuwe installaties. 
 
De kwalificatiefase van mogelijke containerleveranciers opgestart in 2015 werd gevolgd door een aanbesteding. Na de technische analyse van de 
offertes, de operationele impact, de interfaces en de planning, hebben commerciële en contractuele onderhandelingen medio 2016 geleid tot de 
selectie van twee leveranciers en de ondertekening in september 2016 van de contracten voor het design, het opstellen van de veiligheidsdossiers, de 
licensing en de levering van de containers.

De terugkeer van het middelactieve verglaasde afval uit de opwerking van verbruikte splijtstof in het Franse La Hague, CSD-B genaamd, wordt tijdens 
de tweede jaarhelft van 2017 voorzien. De voorbereidingen voor de organisatie van deze transporten werden tijdens 2016 opgestart, in samenwerking 
met de overheid en de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS).

De bevoegde ministers hebben op 21 augustus 2015 het eerste ontwerp van het Nationale Programma voor het beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval bij de Europese Commissie ingediend. Dit ontwerp werd opgesteld op voorstel van een Comité van het Nationale Programma waarvan 
Synatom lid is. De Ministerraad heeft vervolgens op 30 juni 2016 het ministerieel besluit goedgekeurd dat het Nationale Programma bekrachtigt.

Onderzoek en ontwikkeling

De door NIRAS uitgevoerde onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden, gefinancierd door SYNATOM en de belangrijkste producenten van 
radioactief afval, worden voortgezet.

Het PRACLAY-experiment in Mol, waarbij het gedrag van warmtegenererend afval in Boomse klei gesimuleerd wordt, toont tijdens het tweede 
werkingsjaar resultaten die overeenkomen met de voorspellingen.

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 in september 2016 het voor de vijfde keer bijgewerkte dossier over de driejaarlijkse 
herziening van de nucleaire voorzieningen voorgelegd aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen (CNV). 

De CNV heeft haar beslissing op 12 december 2016 geformuleerd, na consultatie van NIRAS. 

Deze beslissing van de CNV bepaalt een progressieve daling van de actualisatievoet tot 4,20% op 31 december 2016, tot 3,85% op 31 december 
2017 en tot 3,50% op 31 december 2018. Als gevolg daarvan bedragen de nucleaire voorzieningen in de statutaire rekeningen van Synatom 
op 31 december 2016 9,2 miljard euro (8 miljard op 31 december 2015). Deze verhoging houdt hoofdzakelijk verband met de herziening van de 
actualisatievoet in een context van dalende interestvoeten. Het door de CNV gevalideerde verslag houdt ook rekening met de verlenging van de 
exploitatieduur van de reactoren van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 met tien jaar.
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De impact op termijn van deze progressieve daling van de actualisatievoet kan geëvalueerd worden op 1,7 miljard euro waarvan 700 miljoen al 
verrekend is in de rekeningen voor boekjaar 2016.

De Belgische regering heeft anderzijds nog geen beslissing genomen voor wat betreft het beheer van het afval, hetzij in diepe geologische lagen, hetzij 
in langdurige opslag. In het door de CNV weerhouden scenario werd, zoals voorgesteld in het Afvalplan van de NIRAS, uitgegaan van de hypothese van 
een diepe geologische berging in de Boomse klei. Tot op heden, is er in België nog geen gekwalificeerde bergingssite. Daarom vraagt de Commissie, 
in zijn advies 2016, om zo snel als mogelijk tot een scenario te komen dat een concept voor een bergingsinstallatie inhoudt dat door de autoriteiten 
kan beschouwd worden als in principe vergunbaar.

Synatom is van oordeel dat het aantonen van de haalbaarheid van deze installaties niet zal leiden tot het in vraag stellen van het weerhouden 
industrieel scenario, daar dit het voorwerp heeft uitgemaakt van een review door nationale en internationale experten die tot op heden geen bezwaren 
omtrent de technische realisatie van deze oplossing voor diepe geologische berging hebben geuit.

Repartitiebijdrage

Sinds 2008 is Synatom verantwoordelijk voor het innen van een repartitiebijdrage ten gunste van de Belgische Staat, gewoonlijk de nucleaire taks 
genoemd.

De programmawet van 25 december 2016 houdende wijzigingen 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 2016 een bedrag van 130 miljoen 
euro vastgelegd ten laste van de kernexploitanten. Dit bedrag houdt rekening met de onbeschikbaarheid van opgesteld vermogen als gevolg van de 
langdurige stilleggingen van Doel 3 en Tihange 2.

Afgeleide financiële instrumenten en afdekkingsbeleid

In lijn met het beleid van de ENGIE Groep gebruikt SYNATOM afgeleide financiële instrumenten, voornamelijk voor het afdekken van haar wisselkoers-
posities voor aankopen uitgedrukt in Amerikaanse dollar. 

In dit kader werden alle bevoorradingscontracten met verbintenissen van meer dan 1 miljoen Amerikaanse dollar afgedekt voor 97,5% van de 
geraamde prijzen en voor de contractueel verplichte minimumhoeveelheden. Dit komt neer op een dekkingsbedrag van 408 miljoen Amerikaanse 
dollar.

Geschillen

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 van Eerste Aanleg van Brussel heeft de eis van ELECTRABEL verworpen bij vonnis van 11 april 2014. ELECTRABEL heeft daarop 
beroep aangetekend.
 
Na de stemming en inwerkingtreding van twee wetten betreffende energie en de nucleaire voorzieningen in de loop van 2016 werd de opschortende 
voorwaarde voor de inwerkingtreding van de overeenkomst die de Belgische staat, ENGIE en ELECTRABEL op 30 november 2015 ondertekend 
hadden, opgeheven. Vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst heeft ELECTRABEL gevraagd om de zaak naar de algemene rol te verwijzen. De 
Belgische Staat, ENGIE en ELECTRABEL zijn overeengekomen dat, indien de Belgische Staat bij het verstrijken van de overeenkomst van 30 november 
2015 de voorwaarden ervan heeft gerespecteerd, ELECTRABEL en de Belgische Staat op dat ogenblik definitief en onherroepelijk zullen afzien van 
alle verhaal aangaande de repartitiebijdragen.

Raad van bestuur

Geen enkel bestuursmandaat verstrijkt na afloop van de statutaire Algemene vergadering van 2017. De Algemene vergadering zal haar goedkeuring 
moeten verlenen aan de benoeming van dhr. Thierry Saegeman, voorlopig door de Raad van bestuur benoemd ter vervanging van dhr. Wim De Clercq, 
die in de loop van het voorbije jaar ontslag uit zijn bestuursmandaat heeft genomen.

Decharge

Overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen verzoeken wij de Algemene vergadering om decharge te verlenen aan de 
bestuurders en aan de commissaris, binnen de perken van de voornoemde wetsbepalingen.
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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 overeenkomst voor de overdracht van onze deelneming in EURODIF werd op 6 december 2016 ondertekend. Wij herinneren eraan dat na de 
definitieve sluiting van de verrijkingsfabriek van EURODIF in juni 2012 een waardevermindering op de volledige deelneming geboekt werd. 

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 2005 is een deel van de 
voorzieningen buiten de kernexploitant belegd, zoals bepaald door de wet van 11 april 2003 inzake de nucleaire voorzieningen. Wij hebben een lening 
aan ELIA uitstaan waarvan het saldo 454 miljoen euro bedraagt, door ORES uitgegeven handelspapier ter waarde van 40 miljoen euro en een lening 
aan SIBELGA voor 21,9 miljoen euro. SIBELGA heeft ons overigens eind december 2016, een schijf van die lening vervroegd terugbetaald ter waarde 
van 24,2 miljoen euro.

Vorderingen op ten hoogste één jaar – Handelsvorderingen

Per eind 2016 omvat deze rubriek, naast de kortlopende handelsvorderingen, ook de vorderingen in verband met de facturatie van de bijkomende 
voorzieningen ten gevolge van de driejaarlijkse herziening van de nucleaire voorzieningen.

Vorderingen op ten hoogste één jaar – Overige vorderingen

Per eind 2016 omvat deze rubriek hoofdzakelijk de repartitiebijdrage voor het jaar 2016 die, telkens voor hun respectieve aandeel, aan ELECTRABEL 
en EDF Luminus werd doorgerekend. 

Deze rubriek omvat eveneens het deel van de lening aan SIBELGA dat in 2017 vervalt voor een bedrag van 4,7 miljoen euro en een schijf door ORES 
uitgegeven handelspapier ter waarde van 40 miljoen euro die ook in 2017 vervalt.

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 de ontmanteling en het beheer van de bestraalde splijtstoffen voor de komende drie werkingsjaren, alsook een deel van het 
bedrag van de voorzieningen dat buiten de kernexploitant moet worden belegd.

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Deze voorzieningen dienen om de kosten te dekken voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen en voor de ontmanteling van de kerncentrales, in 
overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de nucleaire voorzieningen.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

De sterke stijging van deze rubriek wordt verklaard door de verschuldigde BTW op de facturatie van de bijkomende voorzieningen ten gevolge van de 
driejaarlijkse herziening van de nucleaire voorzieningen.

Schulden op ten hoogste één jaar – Overige schulden

Zoals in 2015 omvat deze rubriek hoofdzakelijk een voorschot van ENGIE Treasury Management ter financiering van het bedrag dat in het kader van 
de repartitiebijdrage voor het jaar 2016 aan de Belgische Staat moet worden gestort.
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Resultaten

Omzet

De omzet omvat de vergoedingen voor de terbeschikkingstelling van splijtstoffen voor een bedrag van 276 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 verbruikte splijtstoffen voor ongeveer 
25,8 miljoen euro en ongeveer 11 miljoen euro voor het R&D-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.

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

De bedragen in deze rubriek zijn het resultaat van de driejaarlijkse herziening van de nucleaire voorzieningen. De niet-recurrente bedrijfskosten 
weerspiegelen de bijkomende dotaties aan de nucleaire voorzieningen terwijl de niet-recurrente bedrijfsopbrengsten de bijkomende facturatie van de 
voorzieningen aan de kernexploitanten voor hetzelfde bedrag weergeven.

Winst

De jaarrekening van het boekjaar 2016 sluit af met een winst van 549.010,41 €, tegenover 585.197,74 € in 2015.

Gebeurtenissen na balansdatum en vooruitzichten 

De hypothesen voor het aanleggen van de voorzieningen houden rekening met alle bestaande of verwachte milieuverplichtingen die worden opgelegd 
door de Europese, nationale of gewestelijke regelgeving. Indien in de toekomst een aanvullende wetgeving van kracht wordt, kan dat leiden tot een 
schommeling in de geraamde kosten die als basis dienen voor de berekeningen. SYNATOM heeft evenwel geen kennis van mogelijke ontwikkelingen 
in de regelgeving die de gevormde voorzieningen aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden.

Aan de Algemene vergadering van 10 mei 2017, die zich zal uitspreken over de jaarrekening 2016, wordt voorgesteld om een bedrag 
van 27.451,00 € aan de wettelijke reserve toe te voegen en om een dividend van 1,04 € per volledig volgestort aandeel uit te keren, of een totaal 
bedrag van 521.560,00 €. Het saldo van de winst over het boekjaar, of -0,59 €, wordt afgetrokken van de overgedragen winst die daarmee 
11.393,14 € bedraagt.

Behoudens belangrijke onvoorziene gebeurtenissen zal de winst van het lopende boekjaar SYNATOM moeten toelaten om in 2018 een dividend van 
dezelfde grootteorde voor het boekjaar 2017 uit te keren.

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

Brussel, 30 maart 2017
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Verslag van de commissaris over de jaarrekening

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons 
verslag over de jaarrekening, en omvat tevens ons verslag over andere door wet- en regelgeving gestelde eisen. De jaarrekening omvat de balans op 
31 december 2016 en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum, alsmede een overzicht van de waarderingsregels en andere 
toelichtingen.

Verslag over de jaarrekening – Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Belgische Maatschappij voor Kernbrandstoffen Synatom NV (“de vennootschap”), 
opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 9 576 978 (000) EUR en 
waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 549 (000) EUR.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de jaarrekening 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne controle die ze noodzakelijk acht voor het 
opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle 
uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing - ISA) zoals deze in België werden aangenomen. Die 
standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van 
zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De 
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een 
afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris 
de interne controle van de vennootschap in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de 
effectiviteit van de interne controle van de vennootschap. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarde-
ringsregels en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarreke-
ning als geheel. Wij hebben van de aangestelden en van de raad van bestuur van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren. 

Oordeel zonder voorbehoud 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Belgische Maatschappij voor Kernbrandstoffen Synatom NV een getrouw beeld van het vermogen en van 
de financiële toestand van de vennootschap per 31 december 2016, en van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016
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Verslag over andere door wet- en regelgeving gestelde eisen

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de 
statuten van de vennootschap. 
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestan-
daarden , is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire 
verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel 
over de jaarrekening te wijzigen: 

• Het jaarverslag, opgesteld overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen en neer te leggen 
overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen, behandelt, zowel qua vorm als qua inhoud, de door de wet 
vereiste inlichtingen, stemt overeen met de jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van 
de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. 

• De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen, behandelt, zowel qua vorm 
als qua inhoud, de door de wet vereiste inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties op basis van de 
informatie waarover wij beschikken in ons controledossier.

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

• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire 
bepalingen.

• 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.

  

Zaventem, 31 maart 2017

De commissaris
 

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

ACTIVA 2016 2015
   
Materiële vaste activa 1 1

Meubilair en rollend materieel 1 1

Financiële vaste activa 0 0

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat   

- Deelnemingen 0 0

Andere financiële vaste activa   

- Aandelen 0 0

Vorderingen op meer dan één jaar 7.125.542 6.069.691

Handelsvorderingen 6.550.000 5.425.188

Overige vorderingen 575.542 644.503

Voorraden en bestellingen in uitvoering 574.814 584.374

Voorraden   

- Goederen in bewerking 574.814 584.374

Vorderingen op ten hoogste één jaar 396.056 557.654

Handelsvorderingen 221.297 350.127

Overige vorderingen 174.759 207.527

Geldbeleggingen 1.478.862 1.130.986

Overige beleggingen 1.478.862 1.130.986

Liquide middelen 15 37

Overlopende rekeningen 1.688 1.694

   

TOTAAL DER ACTIVA 9.576.978 8.344.437
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PASSIVA 2016 2015
   
Kapitaal 12.453 12.453

Geplaatst kapitaal 49.600 49.600

Niet-opgevraagd kapitaal (-) -37.147 -37.147

Uitgiftepremies 141 141

Reserves 1.711 1.684

Wettelijke reserve 1.660 1.633

Onbeschikbare reserves   

- Andere 14 14

Belastingvrije reserve 37 37

Overgedragen winst 11 11

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 9.194.564 8.033.722

Voorzieningen voor risico’s en kosten 9.194.564 8.033.722

Schulden op ten hoogste één jaar 360.141 287.798

Handelsschulden   

- Leveranciers 77.589 83.238

Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten   

- Belastingen 151.797 3.738

- Bezoldigingen en sociale lasten 233 270

Overige schulden 130.522 200.552

Overlopende rekeningen 7.957 8.628

   

TOTAAL DER PASSIVA 9.576.978 8.344.437



Resultatenrekening
(in duizenden EUR)

 2016 2015
Bedrijfsopbrengsten 966.478 251.097

Omzet 276.172 165.768

Voorraad goederen in bewerking, gereed product en 
bestellingen in uitvoering (toename + ; afname - ) -9.560 85.292

Andere bedrijfsopbrengsten 24 37

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 699.842 0

Bedrijfskosten 1.351.490 617.001

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 149.264 174.475

Diensten en diverse goederen 39.388 42.234

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.993 2.046

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 
op immateriële en materiële vaste activa 0 1

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

461.000 398.241

  
Andere bedrijfskosten 3 4

Niet-recurrente bedrijfskosten 699.842 0

Bedrijfswinst (Verlies) -385.012 -365.904

Financiële opbrengsten 385.795 367.857

Opbrengsten uit vlottende activa 385.619 367.830

Andere financiële opbrengsten 176 27

Financiële kosten 234 1.368

Kosten van schulden 0 1353

Andere financiële kosten 234 15

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 549 585

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belastingen 549 585

Belastingen op het resultaat 0 0

Winst (verlies) van het boekjaar 549 585

   

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 549 585
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RESULTAATVERWERKING 2016 2015
Te bestemmen winst 560 592

Te bestemmen winst van het boekjaar 549 585

Overgedragen winst van het vorige boekjaar 11 7

Toevoeging aan het eigen vermogen 27 29

Over te dragen winst (verlies) 11 11

Uit te keren winst 522 552

Vergoeding van het kapitaal 522 552

Aan de wettelijke reserve 27 29
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Toelichting
(in duizenden EUR)

Staat van de materiële vaste activa

  Meubilair en rollend materieel

Aanschaffingswaarde  

Per einde van het vorige boekjaar 3

Overdrachten en buitengebruikstellingen 0

Per einde van het boekjaar 3

  
Afschrijvingen en waardeverminderingen  

Per einde van het vorige boekjaar 2

Mutaties van het boekjaar    

Geboekt  

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  

Per einde van het boekjaar 2

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 1

Staat van de financiële activa

  Ondernemingen

  met deelnemingsverhouding Andere

Ondernemingen met deelnemingsverhouding deelnemingen en aandelen  

Aanschaffingswaarde 16.833  
Overdrachten en buitengebruikstellingen -16.833  

Per einde van het boekjaar 0  

Waardeverminderingen per einde van het vorige boekjaar 16.833  

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen -16.833  

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 0  

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 0  
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Overige geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa)

 2016 2015
Overige geldbeleggingen   

Aandelen 1.351.158 1.102.561

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 127.704 28.426

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand 127.704 28.426

   
  

Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur

Maatschappelijk kapitaal 2016
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   

  

Niet-gestort kapitaal 2016
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

2.000.000

Overlopende rekeningen

Te ontvangen niet-vervallen interesten 1.688 1.694
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Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva)

2016

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen  

Vervallen belastingschulden -

Niet-vervallen belastingschulden 151.797

Geraamde belastingschulden -

Bezoldigingen en sociale lasten  

Vervallen schulden ten aanzien van de RSZ -

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 233

Overlopende rekeningen  

Te regulariseren vergoedingen 6.967

Overige overlopende rekeningen 990

 7.957
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Bedrijfsresultaten

 2016 2015
Bedrijfsopbrengsten   
Netto - omzet   

Vergoedingen voor terbeschikkingstelling splijstoffen

Vergoedingen voor terbeschikkingstelling splijstoffen

275.244 164.349

 276.172 165.768

Bedrijfskosten   

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister   

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 16 15

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 14,4 14,5

Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren 23.000 24.116

   
Personeelskosten   

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 1.453 1.485

Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen 393 430

Patronale premies voor bovenwettelijke verzekeringen 89 85

Andere personeelskosten 58 46

 1.993 2.046

Voorzieningen voor risico’s en kosten   

Toevoegingen 486.481 425.783

Bestedingen en terugnemingen  (-) 25.481  (-) 27.542

 461.000 398.241

Andere bedrijfskosten   

Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 3 4

Andere   

 3 4

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming 
gestelde personen   

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 2 2

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 2,0 2,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 3.440 3.563

Kosten voor de onderneming 645 644

Overige 928 1.419
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Financiële resultaten

 2016 2015
Financiële resultaten   

Andere financiële kosten   

Bankkosten en commissies 234 15

Niet-recurrente resultaten

 2016 2015
Niet-recurrente opbrengsten   

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten   

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 699.842  

Niet-recurrente kosten   

Niet-recurrente bedrijfskosten   

Uitzonderlijke voorzieningen voor risico’s en kosten 699.842  

Belastingen en taksen

 2016 2015
Belastingen op het resultaat   
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór 
belastingen en de geraamde belastbare winst   

Verworpen uitgaven 60 60

Gebruik belaste reserves  (-) 610  (-) 646

BTW en belastingen ten laste van derden   
De belasting over de toegevoegde waarde in rekening gebracht   

Aan de onderneming (aftrekbaar) 4.713 4.640

Door de onderneming 205.249 34.369

De ingehouden bedragen te laste van derden bij wijze van   

Bedrijfsvoorheffing 551 529
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Termijnverrichtingen 
Te ontvangen gekochte deviezen 352.306

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.

Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Herziening van de nucleaire voorzieningen - 3,85% in 2017  489.851
Herziening van de nucleaire voorzieningen – 3,5% in 2018  529.452

Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met 
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

 2016 2015 2016 2015
Financiële vaste activa     

Deelnemingen - -   

Andere vorderingen   - -

     
Vorderingen     

Op meer dan één jaar 6.550.000 5.425.188 - -

Op hoogstens één jaar 285.687 511.618 - 16

 6.835.687 5.936.806 - 16

Schulden     

Op hoogstens één jaar 130.099 200.920 - -

 130.099 200.920 - -

Financiële resultaten     

Opbrengsten uit vlottende activa 342.626 325.729   

Verbonden 
ondernemingen

Ondernemingen waar-
mee een deelnemings-
verhouding bestaat



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. 
In december 2016 hebben wij de totaliteit van onze aandelen verkocht.

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.

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 27 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 bestuur-
ders en zaakvoerders : 29 (105) EUR

B. De commissaris(sen) en de personen met wie hij(zij) verbonden is(zijn)
Bezoldiging van de commissaris(sen) : 39 (000) EUR
Andere controleopdrachten : 3 (750) EUR
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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 %
     Verbouwing : over de duur van 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 vooruit-
zichten 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.
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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 overeenkoms-
tige 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 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 nettoboekwaarde 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.
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 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 omrekeningsver-
schillen die op de beschikbare waarden worden vastgesteld. worden in het resultaat opgenomen, ook wanneer het om een winst 
gaat.
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De extractie :  uraniumafzettingen worden in openlucht- of ondergrondse mijnen ontgonnen volgens de gebruikelijke methodes die toegepast 
worden in mijnbouwinstallaties. 

De concentratie : het uraniumerts wordt in de buurt van de mijnen omgezet tot yellow cake om een uraniumgehalte van ongeveer 75% te 
bekomen.

De conversie : het uraniumconcentraat wordt vervolgens geraffineerd en omgezet naar een gasvormige chemische verbinding, 
uraniumhexafluoride.

De verrijking : om in de Belgische kernreactoren te kunnen worden gebruikt, moet de splijtstof een gehalte uranium-235 bevatten dat hoger is 
dan het natuurlijke gehalte. Het gehalte aan isotoop 235 wordt door centrifugeren tot meer dan 4% gebracht. Op die manier wordt verrijkt 
uraniumhexafluoride bekomen. 

 De fabricage van splijtstofelementen : deze valt onder de bevoegdheid van de exploitant van de centrales die de specificaties ervan bepaalt. 
Het is de opdracht van Synatom het verrijkte uraniumhexafluoride te laten leveren aan het bedrijf dat instaat voor de fabricage.

De desactivering : na een verblijf van 3 tot 4,5 jaar in het reactorvat, wordt het splijtstofelement definitief verwijderd en overgebracht naar een 
koelbekken om het radioactieve verval ervan te starten en een deel van de restwarmte af te voeren. Deze desactiveringsfase is identiek in Doel 
en Tihange en wordt door Synatom toevertrouwd aan de exploitant. 

De tussentijdse opslag : na enkele jaren in een koelbekken worden de splijtstofelementen overgebracht naar een gecentraliseerde installatie 
voor tussentijdse opslag.  In Doel gebeurt dit door droge opslag in specifieke containers; in Tihange gebeurt dit door opslag in een 
gecentraliseerd koelbekken. Op termijn  zal de opslag voor beide sites, na uitbreiding van de huidige opslagcapaciteit, in containers voor 
droogopslag gebeuren.

De conditionering : de conditionering van de gebruikte splijtstof wordt verzekerd hetzij door de opwerking die erin bestaat om het uranium en 
het plutonium – die kunnen gerecycleerd worden - te scheiden van het radioactieve afval, hetzij door de conditionering van de gebruikte 
splijtstofelementen in hun geheel, met het oog op hun uiteindelijke berging.

De definitieve berging : deze wordt uitgevoerd door NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen) die 
verantwoordelijk is voor het definitieve beheer van al het nucleaire afval dat geproduceerd wordt in België. Tot op heden wordt de problematiek 
met betrekking tot de definitieve opslag van hoog radioactief afval met een lange levensduur nog steeds onderzocht.

Detail van de splijstofcyclus

Bovenfase

Benedenfase

Het gebruik in de reactor : het verrijkte uranium dat in de splijtstofelementen vervat zit, wordt middels een leasingcontract ter beschikking 
gesteld van de exploitant. 
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In overeenstemming met de Belgische wet publiceert Synatom haar jaarverslag in het 
Nederlands en in het Frans. Synatom biedt ook een Engelse versie aan.
Deze drie versies kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd en gedownload op de 
website www.synatom.com.

U kan ons ook per mail of telefoon bereiken:

Bernadette De Landtsheer

bernadette.delandtsheer@synatom.com
Tel : +32 2 505 07 20
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