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ONZE VISIE
 
Synatom is ervan overtuigd dat kernenergie een wezenlijk 
onderdeel van de energiemix zal blijven. Zowel in België 
als in Europa en wereldwijd heet kernenergie haar plaats 
in de economische ontwikkelingen van morgen die onver-
mijdelijk naar steeds minder broeikasgasemissies moeten 
evolueren. 

Het is dan ook de taak van Synatom om de Belgische 
kerncentrales te verzekeren van splijtstoleveringen 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 betret, enerzijds, als 
wat de latere ontmanteling van deze centrales aangaat, 
anderzijds, is Synatom van oordeel dat het lopende onder-
zoek zal leiden tot belangrijke technologische evoluties.
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ONZE WAARDEN

Veeleisendheid 

We laten ons leiden door de hoogste normen. Vanuit onze 
professionele ingesteldheid bepalen we voor al onze acti-
viteiten 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 kerncen-
trales een verzekerde bevoorrading tegen de beste markt-
voorwaarden. 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 oordeel-
kundig en snel reactievermogen aan de dag. 

Openheid

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

ONZE MISSIE

Synatom ontwikkelt haar activiteiten langs twee assen : 

Splijtstof  

Synatom is verantwoordelijk voor alle activiteiten die de 
volledige splijtstofcyclus in België bestrijken, met uitzon-
dering 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 verantwoorde-
lijk voor het beheer van bestraalde splijtstof na hun verblijf 
in de kernreactoren.  

Financiële voorzieningen 

Synatom is ook een belangrijk inancieel dienstverlener. 
Krachtens de wet van 11 april 2003 is de vennootschap 
immers verantwoordelijk voor de inanciële 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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Boodschap van de Voorzitter
en de Chief Executive Officer

Geheel in de lijn van 2014 !

Het jaar 2015 vertoont talloze overeenkomsten met 
2014, een jaar waarin vooral de vele onzekerheden ons 
zullen bijblijven. Deze ongewisse situatie heet zowat het 
hele jaar aangehouden waardoor we verplicht werden 
verschillende scenario’s uit te werken. Pas in november, op 
amper enkele dagen tijd, hebben het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle en de Belgische regering respec-
tievelijk het licht op groen gezet voor de heropstart van 
de reactoren van Doel 3 en Tihange 2, en voor de levens-
duurverlenging met 10 jaar van Doel 1 en 2. Deze twee 
overheidsbeslissingen hebben een signiicant effect op 
onze activiteiten; een evolutie waar we alleen maar blij 
kunnen om zijn.  

Het klimaat, prioriteit nr. 1

Op internationaal niveau stond 2015 in het teken van het 
eerste universele klimaatakkoord ooit. Op 12 december, 
tijdens de 21e zitting van de Klimaatconferentie (COP 21) 
in Parijs, is men erin geslaagd een unanieme overeen-
komst te ondertekenen. Dit akkoord waarbij 195 staten 
en de Europese Unie zijn betrokken, moet het moge-
lijk maken om de gemiddelde temperatuurstijging op 
aarde te beperken tot 1,5 à 2°C gedurende de volgende 
decennia. Het akkoord benadrukt tevens dat er dringend 
werk aan de winkel is. Bovendien gaat 2015 de annalen 
in als warmste jaar ooit, sinds het begin van de metingen 
in 1880. 2015 verpulverde het warmterecord van  2014 
met 0,13°C. In deze omstandigheden is het overduidelijk 
dat elektriciteit in de toekomst een doorslaggevende rol 
zal spelen als energiebron van de 21e eeuw! Elektriciteit 
moet op een betrouwbare, zuinige, milieuvriendelijke en 
CO

2
-arme manier worden geproduceerd. Elektriciteit uit 

kernenergie voldoet aan deze verschillende criteria en 
maakt daarom, net als hernieuwbare energie, deel uit van 
de oplossing. De ruim 430 werkende reactoren moeten 
er, samen met de 70 in aanbouw, voor zorgen dat kern- 
energie een beslissende rol blijt spelen in de mix van 
koolstofarme energiebronnen. 

Het belang van een onderbouwd 
reguleringskader 

We kunnen nooit genoeg onderstrepen hoe belangrijk de 
regelgevende functie van de overheid is voor onderne-
mingen in het algemeen en voor bedrijven met een lange-
termijnvisie in het bijzonder. Op energievlak is het voor ons 
land van cruciaal belang om over een duidelijk en duur-
zaam energiebeleid te beschikken binnen een structureel 
kader. Dat beleid moet, naar het globale voorbeeld van de 
Europese Unie, voldoen aan drie doelstellingen : 

. instaan voor de bevoorradingszekerheid en energie-
onafhankelijkheid (ter herinnering: in 2015 importeerde 
België meer dan 25 % van de verbruikte elektriciteit)

. het concurrentievermogen waarborgen

. duurzaam zijn. 

De overheidsbeslissingen van november vorig jaar omtrent 
de Belgische kerncentrales hebben ervoor gezorgd dat we 
2015 konden afsluiten met 7 volledig operationele reac-
toren. De levensduur van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 werd 
inmiddels verlengd tot 50 jaar. Voor Tihange 2 en Tihange 3, 
alsook Doel 3 en 4, blijt de werkingsduur 40 jaar. 

Toegenomen zichtbaarheid

De duidelijkheid rond Synatom blijt tot nagenoeg 2025 
overeind. Daardoor kunnen we een optimalisering door-
voeren van de aangewende middelen zowel in de boven- 
als in de benedenfase van de splijtstofcyclus. Door ons 
inzicht in de behoete aan grondstoffen voor de komende 
tien jaar bevinden we ons in een comfortabelere marktpo-
sitie. Ook op het vlak van de benedenfase kunnen we onze 
investeringen op een meer rationele manier toespitsen op 
uitrustingen voor tussentijdse opslag. Het inancieel beheer 
houdt rekening met deze ‘nieuwe’ parameters. Ze zullen 
deel uitmaken van het driejaarlijkse herevaluatiedossier 
rond nucleaire voorzieningen dat in september 2016 bij 
de Commissie voor nucleaire voorzieningen moet worden 
ingediend.  

Deze twee overheidsbeslissingen 
hebben een signiicant effect op 

onze activiteiten; een evolutie waar 
we alleen maar blij kunnen om zijn. 

Robert Leclère
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Intelligent optimisme

Psychologen zien ‘intelligent optimisme’ als een combi-
natie van realisme en een kritische geest. Wij zijn van 
oordeel dat deze omschrijving perfect strookt met onze 
visie en onze waarden. Elke dag opnieuw zetten onze 
teams zich in om doelgericht de best mogelijke oplossing 
te vinden in elk dossier. We putten daarvoor niet alleen 
uit onze jarenlange en beproefde expertise, we gaan ook 
de uitdaging aan om onszelf telkens opnieuw in vraag te 

stellen en nieuwe paden te verkennen. Daarin schuilt het 
schijnbaar tegenstrijdige karakter van ons vak. We hebben 
enerzijds nood aan strenge, duurzame regels en ander-
zijds staan we voortdurend open voor nieuwe ontwikke-
lingen. Uitgaande van deze twee onlosmakelijk verbonden 
krachten zijn we ervan overtuigd ook de uitdagingen die 
ons de volgende jaren te wachten staan, met succes tot een 
goed einde te brengen.

Wim De Clercq - Voorzitter   &   Robert Leclère - CEO

Op energievlak is het voor 
ons land van cruciaal belang 

om over een duidelijk en 
duurzaam energiebeleid te 

beschikken binnen een 
structureel kader.

Wim De Clercq
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De bovenfase van de 
splijtstofcyclus

De bovenfase van de splijtstofcyclus verloopt in vijf essentiële fasen:

• De ontginning 
van het mineraal 
vindt plaats in 
ondergrondse 
galerijen of in 
openluchtmijnen. 
De voornaamste 
producenten zijn 
Kazakstan, Canada, 
Australië, Niger en 
Namibië. 

Extractie Concentratie Conversie

Synatom

Verrijking
Fabricage van de 

splijtstofelementen

• De concentratie 
behelst diverse 
mechanische 
en scheikundige 
processen die 
het mineraal 
omvormen tot 
een vast uranium-
concentraat, de 
zogeheten yellow 
cake.

• Door de omzet-

ting van de yellow 
cake tijdens een 
transformatie- en 
raffinageproces 
bekomt men 
een gasvormig 
uraniumhexa- 
luoride. 

• De verrijking 
gebeurt via een 
cascade van 
ultracentrifuges. 
Dit procedé levert 
een verrijkte splijt- 
stof op die 3 tot 5% 
uranium 235 bevat.

• De fabricage van 

de splijtstof- 

elementen 

gebeurt onder de 
verantwoorde- 
lijkheid en volgens 
de technische 
bepalingen 
vastgelegd door de 
exploitant. 

Synatom is een rechtstreekse speler op de internationale 
markten van concentraten, conversie en verrijking. Om 
deze markten aan te boren bouwt Synatom alle parame-
ters in die de werking van de 7 Belgische kernreactoren 
bepalen. 

2015 : een bijzonder jaar

2015 stond in het teken van de verlengde stillegging van 
Doel 3 en Tihange 2, de vraagtekens rond hun heropstart 
en de aanhoudende twijfels over de goedkeuring van de 
levensduurverlenging van de reactoren Doel 1 en Doel 2 
tot in 2025. 

We verwijzen in dit verband naar 26 maart 2014, de datum 
waarop ELECTRABEL vrijwillig heet beslist om de reactoren 
van Doel 3 en Tihange 2 stil te leggen in het kader van de 
kwestie rond de reactorvaten. Pas op 17 november 2015 
kreeg ELECTRABEL groen licht van het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle voor een heropstart van deze 
reactoren. 

De reactor van Doel 1 werd stilgelegd op 15 februari zoals 
oorspronkelijk voorzien in de wet over de geleidelijke 
uitstap uit kernenergie goedgekeurd in 2003. De exploita-
tieplanning van Doel 2 werd aangepast om de bevoorra-
dingszekerheid van het land in de winter veilig te stellen. 
Hoewel de centrale Doel 2 op 1 december, bij wet bepaald, 
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stilgelegd had moeten worden, kreeg ze de toelating om 
te functioneren tot 31 maart 2016, mits stillegging van 
17 oktober tot 15 december 2015. Bij wetswijziging van 
het federale parlement werd de uitbating van de twee 
reactoren inmiddels verlengd tot 2025. Op 22 december 
heet het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle de 
heropstart bekrachtigd.

Een duidelijke visie op een ogenblik dat de markten inkrimpen

In deze eerder ongewone context steunt Synatom op 
een efficiënt beheer van zijn grondstoffenvoorraad om te 
beantwoorden aan de speciieke behoeten van de exploi-
tant, in het bijzonder voor het ter beschikking stellen 
van de reactorkernen van Doel 1 en 2. Het is belangrijk 
op te merken dat de strategische voorraad van Synatom 
de aanbevelingen van het Voorzieningsagentschap van 
EURATOM strikt opvolgt. 

Daarnaast heet Synatom op de verschillende markten 
een voorzichtige houding aangenomen en zich beperkt tot 
enkele speciieke contracten. 

Pas helemaal op het einde van het jaar kwam er meer zekerheid 
over de toekomst van Doel 1, Doel 2, Doel 3 en Tihange 2. 
Dankzij deze herwonnen stabiliteit kan Synatom zich opnieuw 
een precies beeld vormen van de toekomstige behoeten. 

In 2016 zouden de historisch lage prijzen van uranium-
concentraat voor Synatom kansen moeten bieden om 
nieuwe contracten te sluiten. Ook de conversiemarkt 
zal nauwlettend opgevolgd worden. Deze wordt immers 
overheerst door een beperkt aantal actoren en ook de 
langetermijnprijzen dalen. In de verrijkingssector, die 
met een overaanbod kampt, is een gelijkaardige trend 
waarneembaar. Alle operatoren passen nu het procedé op 
basis van centrifuge toe, een techniek die veel energiezui-
niger is dan de gasdiffusietechniek.

Hendrik de Baenst - Directeur Dienst Bevoorrading

Pas helemaal op het einde van het 
jaar kwam er meer zekerheid over de 

toekomst van de vier centrales. Dankzij 
deze herwonnen stabiliteit kan Synatom 
zich opnieuw een precies beeld vormen 

van de toekomstige behoeften.

Hendrik de Baenst

De activiteiten van Synatom starten op de markt van uraniumconcentraat of yellow cake (foto).
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De benedenfase van de 
splijtstofcyclus

De benedenfase van de splijtstofcyclus omvat drie fundamentele operaties, die een speciieke infrastructuur en installa-
ties vergen. 

De terugkeer van het afval van opwerking

Een ander aspect is de repatriëring van het afval, afkomstig van de opwerking van verbruikte splijtstof, die 
uitgevoerd werd in het Franse La Hague in het kader van historische contracten. De organisatie van de laatste 
terugkeer (voorzien in 2017) naar de installaties van de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte 
splijtstoffen (NIRAS) valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van Synatom. 

De deinitieve
berging

Tussentijdse opslagDe afkoeling

De deinitieve berging is de 
exclusieve verantwoordelijkheid 
van de Nationale Instelling voor 
radioactief afval en verrijkte 
splijtstoffen (NIRAS). Momenteel 
wordt de voorkeur gegeven aan 
berging in diepe geologische 
lagen. In België zal de imple-
mentatie van deze oplossing nog 
meerdere decennia in beslag 
nemen. In het ondergrondse 
laboratorium HADES, uitgebaat 
door de economische belangen-
groep EURIDICE, waartoe het 
SCK•CEN (Studiecentrum voor 
Kernenergie) en de NIRAS 
behoren, zijn hieromtrent al 
jarenlang studies aan de gang.

Na het koelbekken worden de splijtstofelementen naar een gebouw 
voor tussentijdse opslag gebracht. Er is er één voor elke centrale. Voor 
dit transport binnen de vestiging stelt Synatom aangepast materiaal ter 
beschikking van ELECTRABEL. 

In Doel is gekozen voor droge opslag in containers, die in een gebouw 
op de site worden geplaatst. Deze containers worden rechtstreeks in 
het koelbekken gevuld en vervolgens naar het centrale opslaggebouw 
overgebracht. 

In Tihange gebeurt de opslag onder water, meer bepaald in acht bekkens, 
aangelegd in een uniek bunkergebouw. Met een speciale container, 
shuttle genoemd, wordt de gebruikte splijtstof van de koelbekkens naar 
de bekkens in het gecentraliseerde opslaggebouw overgebracht. 

Synatom staat in voor de terbeschikkingstelling van de infrastructuur 
en de installaties, evenals voor de operationele kosten van de door het 
personeel van de exploitant uitgevoerde werkzaamheden.

Na 48 of 54 maanden lang elektri-
citeit te hebben geproduceerd, 
wordt het splijtstofelement deini-
tief uit het reactorvat gehaald. De 
splijtstof wordt dan als ‘gebruikt’ 
of ‘uitgeput’ beschouwd. Bij elke 
stillegging voor onderhoud en 
herladen van splijtstof wordt 
een derde of een vierde van de 
elementen in een koelbekken 
geplaatst. De elementen blijven 
3 tot 7 jaar onder water liggen. 
Dit is de tijd die ze nodig hebben 
om een deel van hun restwarmte 
te verliezen en hun radioac-
tiviteit te laten afnemen. De 
verschillende aspecten van het 
onderhoud worden uitgevoerd 
door personeel van de exploitant 
van de centrales.

Synatom
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Na lang wachten eindelijk groen licht

Voor het team van de benedenfase van de splijtstofcyclus 
stond het jaar 2015 helemaal in het teken van de onze-
kerheid over het voortbestaan van de eenheden van Doel 
1 en 2. Na de deinitieve stillegging van een reactor is de 
volledige lediging van het koelbekken binnen heel korte 
termijn immers prioritair. Daarom bestelde Synatom, 
met strikte leveringstermijnen, een aantal containers 
voor droge opslag. Door de in december genomen beslis-
sing om de werking van de twee eenheden te verlengen 
tot 2025, liggen de kaarten nu helemaal anders. Er werd 
onmiddellijk contact opgenomen met de leveranciers 
om de levering van de containers te herprogrammeren. 
Vandaag is onze strategie resoluut gericht op de periode 
2020-2030.

Een tweede shuttle voor Tihange

Het jaar 2015 werd benut om het veiligheidsdossier samen 
te stellen voor een tweede container om in Tihange de 
overbrenging van de gebruikte splijtstofelementen tussen 
de koelbekkens van de eenheden van Tihange 1 en 2 en het 
centrale gebouw voor tussentijdse opslag te verzekeren. De 
fabrikant steunt ons volledig in onze zorg om te voldoen 
aan onze bijzonder speciieke technische speciicaties en 
de vereisten van de site. De samenstelling van het veilig- 
heidsdossier bevindt zich in de slotfase; het dossier zal in 
de loop van het eerste semester van 2016 aan de overheden 
worden overgemaakt. 

Twee nieuwe gebouwen voor tussentijdse opslag

Tegen 2022 moet de capaciteit voor de tussentijdse opslag 
van gebruikte splijtstof uitgebreid worden, zowel in Doel 
als in Tihange. Er zullen nieuwe gebouwen worden opge-
trokken voor droge tussentijdse opslag. Tegelijk moeten er 
ook nieuwe containers worden besteld. Na kwaliicatie van 
de potentiële leveranciers heet Synatom een aanbesteding 
uitgeschreven. Eind 2015 liep deze procedure ten einde en 
de offertes worden nu geanalyseerd.  

Een primeur

Ter herinnering, op 3 juni 2014 werd de EURATOM-richtlijn 
van 19 juli 2011 omgezet in Belgisch recht. Zo legt de 
Commissie elke lidstaat de verplichting op een Nationaal 
Programma voor het beheer van gebruikte splijtstof en 
radioactief afval op te stellen. Het eerste Belgische Nationale 
Programma werd op 21 augustus aan de Commissie over-
gemaakt. Synatom was, net als de NIRAS, bijzonder actief 
betrokken bij de uitwerking van het eerste verslag.

Luc Janssen - Directeur Back end Nuclear Fuel Cycle

Vandaag is onze strategie 
resoluut gericht op de periode 

2020-2030.

Luc Janssen

Tussentijdse opslag in Doel.



Financiering van 
onderzoek

De 
repartitiebijdrage

Voorzieningen voor het beheer 
van bestraalde splijtstoffen

Voorzieningen voor de 
ontmanteling

Synatom draagt, net als de 
voornaamste producenten van 
radioactief afval in België, bij aan 
de inanciering van het onder- 
zoek van de NIRAS. In 2015 is 
het PRACLAY-experiment offi-
cieel gestart. Dit grootschalige 
experiment moet het moge-
lijk maken de evolutie van de 
chemische eigenschappen van 
klei te evalueren, evenals de 
eigenschappen van de bekleding 
van de galerij onder het effect 
van een temperatuur van 80°C 
gedurende 10 jaar. Voor 2015 
bedroeg de tussenkomst van 
Synatom in de R&D-kosten van 
de NIRAS 12,5 miljoen euro.

Sinds enkele jaren int Synatom 
een taks voor rekening van de 
Belgische Staat, de repartitiebij- 
drage, die aan de eigenaars van 
de Belgische kerncentrales wordt 
opgelegd. Zo ook in 2015; dat jaar 
bedroeg deze taks 200 miljoen 
euro. 

Synatom moet inanciële voor-
zieningen samenstellen die alle 
kosten voor het veilig beheer 
van de bestraalde splijtstoffen 
in de splijtstofelementen zullen 
dekken. En dit  tot op het ogen-
blik waarop de verantwoorde- 
lijkheid voor hun beheer deini-
tief wordt toevertrouwd aan de 
NIRAS, de nationale instelling die 
verantwoordelijk is voor alle in 
België geproduceerde radioac-
tieve afval. 

Deze voorzieningen moeten alle 
kosten dekken om de Belgische 
kerncentrales na hun deinitieve 
stillegging volledig te ontman-
telen.  Het ontmantelingsproces 
bestaat uit twee fasen, die over 
een 15-tal jaar gespreid zijn. 
De eerste vijf jaar zullen gewijd 
zijn aan de voorbereiding van 
de eigenlijke ontmanteling en 
o.a. het volledig ledigen van het 
koelbekken. Daarna zal er een 
tiental jaar nodig zijn om de site 
weer in zijn oorspronkelijke staat 
te brengen. Synatom houdt bij de 
samenstelling van de ontman-
telingsvoorzieningen expliciet 
rekening met deze fasering.
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Financieel beheer

De wet van 11 april 2003 heet Synatom een opdracht toegewezen als beheerder van de nucleaire voorzieningen. Deze 
voorzieningen moeten het mogelijk maken om op termijn de kosten van de ontmanteling van de zeven Belgische reac-
toren te dekken, evenals het beheer van de bestraalde splijtstoffen tot hun deinitieve berging. Sinds een aantal jaar 
verzekert Synatom ook voor rekening van de Belgische Staat de inning van de repartitiebijdrage, doorgaans nucleaire 
rente genoemd. Tot slot levert Synatom eveneens een belangrijke inanciële bijdrage aan het onderzoek van de NIRAS met 
het oog op de deinitieve berging van het afval in diepe geologische lagen.

De samenstelling en het beheer van de inanciële voorzieningen worden door de bevoegde overheden nauwgezet 
gecontroleerd via de Commissie voor nucleaire voorzieningen. Synatom verstrekt deze laatste om de drie jaar een gede-
tailleerde nieuwe raming van de voorziene kosten van de ontmantelingsoperaties en het beheer van de bestraalde splijt- 
stof. Het volgende dossier moet in 2016 worden ingediend; gezamenlijke teams van Synatom en ELECTRABEL zijn dit 
momenteel intensief aan het voorbereiden.

Synatom
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Voorzichtigheid op de financiële markten 

Gezien de aanhoudende waardedaling van de euro ten 
opzichte van de dollar heet Synatom beslist zijn aankoop-
contracten in dollar voor de periode tot 2021 in te dekken. 
Deze operatie beperkt de wisselkoersrisico’s en geet een 
duidelijk beeld van de toekomstige kosten.
 
Voor zijn inanciële beleggingen is Synatom een studie 
gestart om zijn strategie te herzien en de effecten van 
de huidige lage tarieven te beperken. In een context van 
wereldwijde depressie, is niets doen, het ergste wat we 
kunnen doen inzake de belegging van fondsen. In 2015 
koos Synatom voor een evolutief beheer, hoofdzakelijk 
door diversiicatie van de investeringen en het niet louter 
aanhouden van een obligatieportefeuille. 

Volledige transparantie

In 2015 bedroegen de nucleaire voorzieningen 8 miljard 
euro, waarvan 41 % voor de ontmanteling en 59 % voor het 
beheer van de bestraalde splijtstoffen. Het beleid inzake 
beleggingen en leningen van deze fondsen staat, via de 
Commissie voor nucleaire voorzieningen, onder toezicht 
van de overheid. In dit kader heet Synatom niet alleen de 
vergaderingen van deze Commissie bijgewoond, maar ook 
gewerkt aan de opstelling van het driejaarlijkse verslag, dat 
in de loop van 2016 zal worden overgemaakt.

We merken ook op dat de onzekerheid rond het al dan niet 
voortbestaan van Doel 1 en Doel 2 een rem heet gezet op 
de uitgaven voor ontmanteling van de centrales. De huidige 
studies werden afgewerkt zodat ze later opnieuw gebruikt 
kunnen worden; momenteel is er nog maar een beperkt 
bedrag van de voorzieningen opgenomen.

Dominique Ghislain - Chief Financial Oficer

In een context van wereldwijde 
depressie, is niets doen, het 

slechtste wat we kunnen doen 
inzake de belegging van fondsen !

Dominique Ghislain
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Dames, Heren,

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire voor-
schriten hebben wij de eer u het jaarverslag van onze 
vennootschap over haar zesenveertigste boekjaar voor te 
stellen en u de jaarrekening afgesloten per 31 december 
2015 ter goedkeuring voor te leggen.

Algemeen
Tijdens het verslagjaar bedroeg de productie van elektri-
citeit uit kernenergie in ons land 25.020 GWh.

In 2015 hebben de Belgische kerncentrales gewerkt met 
een gemiddelde bezettingsgraad van 50,3 %, tegenover 
61,4 % in 2014.

Dit opvallende verschil is toe te schrijven aan de lang-
durige onbeschikbaarheid van verschillende nucleaire 
eenheden.

Pro memorie: op 26 maart 2014 werden de reactoren van 
Doel 3 en Tihange 2 vrijwillig stilgelegd door ELECTRABEL 
in het kader van het onderzoeksdossier met betrekking 
tot de respectieve reactorvaten van beide eenheden. 
De heropstart van deze eenheden vond pas plaats in de 
tweede helt van december 2015, na de toestemming van 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Voorts moet worden aangestipt dat de Ministerraad op 
18 december 2014 besloten heet om de exploitatie-
duur van de eenheden Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te 
verlengen. Deze verlengde exploitatieduur werd geconcre-
tiseerd door de wet van 28 juni 2015 tot wijziging van de 
wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap 
uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en 
op 30 november 2015 vastgelegd in een akkoord tussen 
de Belgische Staat en de kernexploitant. Het FANC, dat 
zich moest uitspreken over  de veiligheidscriteria voor een 
verlengde exploitatieduur, heet toestemming verleend 
voor de heropstart van Doel 1 en Doel 2. Ook hun herop-
start vond plaats rond eind december 2015.

Raad van bestuur

Wim DE CLERCQ (Voorzitter)
Robert LECLÈRE (CEO)
Jan BARTAK (2)

Marc BEYENS
Christiaan DE GROOF
René DELPORTE
Paul RORIVE (1)

Dimitri STROOBANTS
Philippe VAN TROEYE (Bestuurders)

  

De heren 

Aandeelhouders, kapitaal en doel 
van de vennootschap
Het kapitaal van Synatom bedraagt 49,6 miljoen euro, 
waarvan ongeveer 25 % volgestort is, en wordt verte-
genwoordigd door 2 miljoen aandelen op naam. Alle 
aandelen zijn in handen van ELECTRABEL, met uitzondering 
van één speciiek 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 bevoor-
raden van de Belgische kerncentrales met verrijkt uranium, 
het beheren van de benedenfase van de splijtstofcyclus en 
het beheren van de voorzieningen voor de ontmanteling 
van de kerncentrales en voor het beheer van de in deze 
centrales bestraalde splijtstoffen.

Technische en commerciële activiteiten

Bevoorrading met splijtstof

In 2015 was het bijzonder moeilijk om een vooruitziend beheer 
te voeren voor de bevoorrading van onze kerncentrales.

Ook al was het jaar begonnen met een positieve noot, 
toch moesten we afrekenen met de onzekerheden rond 
de heropstart van de eenheden Tihange 2 en Doel 3 en het 
groene licht afwachten van het FANC voor de verlengde 
levensduur van Doel 1 en 2.

Het jaar 2016 zal dan ook in het teken staan van de uitwerking 
van een strategie om de toekomstige behoeten op te vangen.

Onze activiteiten worden nu al verschillende jaren 
beïnvloed door een groeiend aantal onzekerheden, zowel 
op de uraniummarkt als rond de exploitatie van de nucleaire 
eenheden van het Belgische productiepark.

Regeringsvertegenwoordigers

Sophie VAN DE WOESTYNE (3)

Yves DE GRAEVE 
Martial PARDOEN (4)

Commissaris

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

(1) Tot 31 juli 2015
(2) Vanaf 17 september 2015
(3) Tot 31 december 2015
(4) Vanaf 31 december 2015

Bestuurs- en
controleorganen

Jaarverslag

  

Mevrouw 
De heer 
De heer

Dankbetuiging

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.
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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, zal Synatom in september 2016 het 
voor de vijfde keer bijgewerkte dossier over de driejaar- 
lijkse herziening van de nucleaire voorzieningen voorleggen 
aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen (CNV).

Dit nieuwe dossier zal de gegevens bevatten met betrek-
king tot de verlenging van de exploitatieduur van Doel 1 
en 2 met 10 jaar.

Repartitiebijdrage

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

De programmawet van 26 december 2015 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, heet voor 2015 een 
bedrag van 200 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 inanciële instrumenten, voornamelijk voor het 
afdekken van haar wisselkoersposities 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 contractueel verplichte minimumhoeveelheden. 
Dit komt neer op een dekkingsbedrag van 509 miljoen 
Amerikaanse dollar.

In dat kader hebben we ons bevoorradingsbeleid voort-
gezet dat in het verleden zijn sporen heet verdiend. Dit 
beleid is gebaseerd op een diversiicatie van bevoorra-
dingsbronnen en het aanhouden van een strategische 
voorraad, in overeenstemming met de aanbevelingen van 
het Voorzieningsagentschap van EURATOM.

Vijf jaar na de ramp van Fukushima die zich op 11 maart 2011 
heet voorgedaan, laten de gevolgen zich nog altijd op de 
markt gevoelen. De voorlopige stillegging van het nucleaire 
productiepark in Japan, ook al werden twee eenheden in de 
loop van 2015 heropgestart, en de deinitieve sluiting van 
verschillende centrales in Duitsland, alsook de opgelopen 
vertragingen bij nieuwe bouwprojecten, zorgen ervoor dat 
er vandaag nog altijd een overaanbod bestaat, zowel aan 
natuurlijk uranium als op het vlak van verrijkingsdiensten. 
Deze toestand zal op korte termijn niet veranderen, te meer 
daar sommige producenten hun productie hebben terug-
geschroefd door bedrijfsvestigingen stil te leggen of nieuwe 
projecten uit te stellen.

De prijs van uraniumconcentraat heet zich in de eerste 
drie maanden van 2015 herpakt en steeg eind maart 
2015 van 35,50 USD/lb naar 39,50 USD/lb, om vervolgens 
opnieuw terrein te verliezen en eind mei 2015 tot 35 USD/lb 
te dalen. In het verdere verloop van 2015 bleef de prijs 
schommelen tussen 35 en 38 USD/lb om het jaar met 
34,25 USD/lb af te sluiten.

Zowel de spot- als langetermijnprijzen van de ver- 
rijkingsdiensten hebben de prijsdaling voortgezet die in 
2014 begonnen was. De spotprijs van verrijkingsdiensten 
daalde van 88 USD/ESA rond het jaarbegin naar 61 USD/ESA 
tegen het jaareinde, terwijl de langetermijnprijs van 
90 USD/ESA naar 69 USD/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.

Beheer van de bestraalde splijtstoffen en het afval

Synatom heet in 2015 haar beleid voortgezet dat gericht 
is op een veilig opslagbeheer van bestraalde splijtstofele-
menten 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 93 werd gebracht. 

Geschillen
Op 8 september 2011 heet ELECTRABEL zowel de Belgische 
Staat als Synatom gedagvaard voor de iscale kamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel om terugbe-
taling 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 heet de eis 
van ELECTRABEL verworpen bij vonnis van 11 april 2014. 
ELECTRABEL heet daarop beroep aangetekend. De zaak is 
momenteel aanhangig bij het Hof van Beroep van Brussel. 
Een arrest zal ten vroegste niet voor 2017 worden gewezen.

Op 30 november 2015 hebben de Belgische Staat, ENGIE en 
ELECTRABEL een overeenkomst tot verlenging van de exploita-
tieduur van de eenheden Doel 1 en 2 getekend. Deze overeen-
komst betret ook de nucleaire vergoedingen en bijdragen 
voor de jaren 2015 tot 2025. De inwerkingtreding ervan is 
onderworpen aan de inwerkingtreding van twee wetten, die 
nog aan het Belgische Parlement moeten worden voorgelegd.

Vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst, zullen 
ELECTRABEL en de Belgische Staat vragen om de zaak 
naar de algemene rol te verwijzen en 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 heet gerespec-
teerd, dan zullen ELECTRABEL en de Belgische Staat op dat 
ogenblik deinitief en onherroepelijk afzien van alle verhaal 
aangaande de repartitiebijdragen.

Raad van bestuur
Geen enkel bestuursmandaat verstrijkt na aloop van de 
statutaire Algemene Vergadering van 2016. De Algemene 
Vergadering zal haar goedkeuring moeten verlenen aan de 
benoeming van de dhr. Jan Bartak voorlopig door de Raad 
van bestuur benoemd ter vervanging van dhr. Paul Rorive 
die in de loop van het voorbije jaar ontslag uit zijn bestuurs-
mandaat heet 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 commis-
saris, binnen de perken van de voornoemde wetsbepalingen.

In Tihange werd vijf maal splijtstof overgebracht van het 
koelbekken van de nucleaire eenheid 1 naar de centrale 
installatie voor tussentijdse opslag onder water, of in totaal 
60 bestraalde splijtstofelementen, en vier maal vanuit 
eenheid 2, of in totaal 48 splijtstofelementen.

Terzelfder tijd, en om vooruit te lopen op de verzadiging 
van de installaties voor tussentijdse opslag van verbruikte 
splijtstof, zowel in Doel als in Tihange, vordert de ontwerp-
studie voor een nieuw gebouw voor droogopslag op beide 
sites volgens plan. Parallel daarmee werd de kwaliicatie-
fase van mogelijke containerleveranciers opgestart om 
tijdig te kunnen beschikken over tussentijdse opslagcon-
tainers voor de nieuwe installaties en hun conformiteit met 
de steeds strengere veiligheideisen te verzekeren. De leve-
ranciers die Synatom in de eerste jaarhelt van 2015 had 
geselecteerd, hebben hun offertes in november ingediend. 
De technische analyse van deze offertes is momenteel in 
uitvoering.

Onderzoek en ontwikkeling

De door de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en 
verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) uitgevoerde onderzoeks- en 
ontwikkelingswerkzaamheden, geinancierd door Synatom 
en de belangrijkste producenten van radioactief afval, 
worden voortgezet.

Wetgevende werkzaamheden

De wet van 3 juni 2014 tot omzetting van de EURATOM 
richtlijn inzake een verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval voorziet in de 
oprichting van een Comité van het Nationale Programma 
waarvan Synatom lid is. Dit Comité heet in 2015 regel-
matig vergaderd en het eerste Nationale Programma werd, 
na raadpleging van het FANC, aan de bevoegde ministers 
voorgelegd. Deze laatsten hebben het eerste ontwerp van 
Nationaal Programma op 21 augustus 2015 bij de Europese 
Commissie ingediend. Het is de taak en bevoegdheid van de 
Ministerraad om het Nationale Programma bij ministerieel 
besluit te bekrachtigen en het officieel aan de Europese 
Commissie voor te leggen.

Synatom is eveneens lid van een wetgevende werkgroep, 
opgericht door de Ministerraad, die als taak heet om de 
wet- en regelgeving rond radioactief afval en verbruikte 
splijtstof te bestuderen teneinde mogelijke verbeteringen 
te identiiceren en voor te stellen. Deze werkgroep zal haar 
werkzaamheden in 2016 hervatten. 
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Resultaten

Omzet

De omzet omvat voornamelijk de vergoedingen voor de 
terbeschikkingstelling van splijtstoffen voor een bedrag 
van 164 miljoen euro. Hij werd aanzienlijk beïnvloed door 
de stillegging van de centrales Doel 3 en Tihange 2 sinds 
26 maart 2014 en de stillegging van Doel 1 sinds 1 februari 
2015. Deze eenheden konden pas in de loop van december 

2015 worden heropgestart.

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 22,4 miljoen euro, de studie-
kosten in het kader van de voorbereiding van de ontman-
teling van de kerncentrales voor een bedrag van 5 miljoen 
euro en ongeveer 12,5 miljoen euro voor het onder- 
zoeks- en ontwikkelingsprogramma 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.

Winst

De jaarrekening van het boekjaar 2015 sluit af met een 
winst van 585.197,74 €, tegenover 712.588,21 € in 2014.

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

Balans

Financiële vaste activa

De inanciële vaste activa betreffen onze deelnemingen 
in EURODIF. Na de deinitieve sluiting van de verrijkings-
fabriek van EURODIF in juni 2012 werd besloten om een 
minderwaarde op de volledige deelneming te boeken. 

Vorderingen op meer dan één jaar

Wat de handelsvorderingen betret, omvat deze post een 
vordering op ELECTRABEL voor het deel van de vergoe-
dingen dat betrekking heet 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 wetgeving 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 80 miljoen euro 
en een lening aan SIBELGA voor 58,3 miljoen euro.

Vorderingen op ten hoogste één jaar –  
Handelsvorderingen

Per eind 2015 omvat deze rubriek, naast de kortlopende 
handelsvorderingen, ook een bedrag van 340 miljoen 
euro dat overeenstemt met het deel van de langlopende 
handelsvordering op ELECTRABEL dat in 2016 vervalt.

Vorderingen op ten hoogste één jaar –  
Overige vorderingen

Per eind 2015 omvat deze rubriek hoofdzakelijk de 

Gebeurtenissen na balansdatum en 
vooruitzichten 
De hypothesen voor het aanleggen van de voorzieningen 
houden rekening met alle bestaande of verwachte milieuver-
plichtingen die worden opgelegd door de Europese, natio-
nale 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 heet evenwel geen kennis van 
mogelijke ontwikkelingen in de regelgeving die de gevormde 
voorzieningen aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden.

Rekening houdend met de regeringsbeslissing om de exploita-
tieduur van Doel 1 en Doel 2 te verlengen, die door de wet van 
28 juni 2015 werd bekrachtigd, zal Synatom bestuderen welke 
impact deze verlengde exploitatieduur zal hebben op de voor-
zieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales.

Ook zal zij, desgevallend, de impact bestuderen op haar beleid 
en op haar strategie voor de bevoorrading van de kerncen-
trales en het beheer van verbruikte splijtstof.

Aan de Algemene Vergadering van 11 mei 2016, die zich zal uit- 
spreken over de jaarrekening 2015, wordt voorgesteld om een 
bedrag van 29.260,00 € aan de wettelijke reserve toe te voegen 
en om een dividend van 1,10 € per volledig volgestort aandeel 
uit te keren, of een totaal bedrag van 551.650,00 €. Het saldo 
van de winst over het boekjaar, of 4.287,74 €, wordt toegevoegd 
aan de overgedragen winst die daarmee 11.393,73  € bedraagt.

Behoudens belangrijke onvoorziene gebeurtenissen zal de 
winst van het lopende boekjaar Synatom moeten toelaten 
om in 2017 een dividend van dezelfde grootteorde voor het 
boekjaar 2016 uit te keren.

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

Brussel, 24 maart 2016

repartitiebijdrage voor het jaar 2015 die, telkens voor hun 
respectieve aandeel, aan ELECTRABEL, EDF Belgium en EDF 
Luminus werd doorgerekend.

Deze rubriek omvat eveneens het deel van de lening aan 
SIBELGA dat in 2016 vervalt voor een bedrag van 7,5 miljoen 
euro.

Geldbeleggingen

Deze rubriek omvat, in uitvoering van de wetgeving betref-
fende de nucleaire voorzieningen, de bedragen die nodig 
zijn voor de inanciering 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 kernexploi-
tanten 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 op ten hoogste één jaar – Overige schulden

Zoals in 2014 omvat deze rubriek hoofdzakelijk een voor-
schot van GDF SUEZ Treasury Management ter inanciering 
van het bedrag dat in het kader van de repartitiebijdrage 
voor het jaar 2015 aan de Belgische Staat moet worden 
gestort.

Jaarrekening 
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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 geet de jaarrekening van Belgische 
Maatschappij voor Kernbrandstoffen Synatom NV een 
getrouw beeld van het vermogen en van de inanciële 
toestand van de vennootschap per 31 december 2015, 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 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 voorschriten 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 toepas-
sing zijnde internationale controlestandaarden (ISA), is 
het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel 

Aan de aandeelhouders 
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 2015 en de resultaten-
rekening 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 referentie- 
stelsel, met een balanstotaal van 8.344.437 (000) EUR en 
waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van 
het boekjaar van 585 (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 geet in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het imple-
menteren van de interne controle die ze noodzakelijk acht 

belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wette-
lijke 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 behandelt 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.
  
• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt 
belang, werd de boekhouding gevoerd in 
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde 
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriten.

• 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.  

Diegem, 25 maart 2016

De commissaris

 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Laurent Boxus

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 volgens de interna-
tionale controlestandaarden (International Standards on 
Auditing - ISA) uitgevoerd. 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 afwij-
kingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van 
controle-informatie over de in de jaarrekening opge-
nomen 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 jaar-
rekening 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 geet, 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 effec-
tiviteit van de interne controle van de vennootschap. Een 
controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid 
van de gehanteerde waarderingsregels en van de rede- 
lijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schat-
tingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de 
jaarrekening als geheel. Wij hebben van de aangestelden 

Verslag van de commissaris
over de jaarrekening
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015
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Balans
Per 31 december (in duizenden EUR)

ACTIVA 2015 2014

Materiële vaste activa 1 2

Meubilair en rollend materieel 1 2

Financiële vaste activa 0 0

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

- Deelnemingen pm pm

Andere inanciële vaste activa

- Aandelen 0 0

Vorderingen op meer dan één jaar 6.069.691 5.801.880

Handelsvorderingen 5.425.188 5.149.897

Overige vorderingen 644.503 651.983

Voorraden en bestellingen in uitvoering 584.374 499.082

Voorraden

- Goederen in bewerking 584.374 499.082

Vorderingen op ten hoogste één jaar 557.654 779.384

Handelsvorderingen 350.127 363.735

Overige vorderingen 207.527 415.649

Geldbeleggingen 1.130.986 1.094.206

Overige beleggingen 1.130.986 1.094.206

Liquide middelen 37 663

Overlopende rekeningen 1.694 3.802

TOTAAL DER ACTIVA 8.344.437 8.179.019

PASSIVA 2015 2014

Kapitaal 12.453 12.453

Geplaatst kapitaal 49.600 49.600

Niet-opgevraagd kapitaal (-) -37.147 -37.147

Uitgitepremies 141 141

Reserves 1.684 1.655

Wettelijke reserve 1.633 1.604

Onbeschikbare reserves

- Andere 14 14

Belastingvrije reserves 37 37

Overgedragen winst 11 7

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 8.033.722 7.635.481

Voorzieningen voor risico’s en kosten 8.033.722 7.635.481

Schulden op ten hoogste één jaar 287.798 523.210

Handelsschulden

- Leveranciers 83.238 115.474

Schulden mbt belastingen. bezoldigingen en sociale lasten

- Belastingen 3.738 106

- Bezoldigingen en sociale lasten 270 222

Overige schulden 200.552 407.408

Overlopende rekeningen 8.628 6.072

TOTAAL DER PASSIVA 8.344.437 8.179.019
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Resultatenrekening
(in duizenden EUR)

2015 2014

Bedrijfsopbrengsten 251.097 194.580

Omzet 165.768 175.274

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

85.292 19.270

Andere bedrijfsopbrengsten 37 36

Bedrijfskosten 617.001 542.238

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 174.475 135.039

Diensten en diverse goederen 42.234 63.798

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2.046 1.887

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

1 3

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

398.241 341.499

Andere bedrijfskosten 4 12

Bedrijfswinst(verlies) -365.904 -347.658

Financiële opbrengsten 367.857 350.961

Opbrengsten uit vlottende activa 367.830 350.652

Andere inanciële opbrengsten 27 309

Financiële kosten 1.368 2.590

Kosten van schulden 1.353 2.540

Andere inanciële kosten 15 50

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 585 713

Uitzonderlijke opbrengsten 0 0

Terugneming van waardeverminderingen op inanciële vaste activa 0 0

Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen 585 713

Belastingen op het resultaat 0 0

Winst (verlies) van het boekjaar 585 713

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 585 713

RESULTAATVERWERKING 2015 2014
Te bestemmen winst 592 720

Te bestemmen winst van het boekjaar 585 713

Overgedragen winst van het vorige boekjaar 7 7

Toevoeging aan het eigen vermogen 29 36

Aan de wettelijke reserve 29 36

Over te dragen winst (verlies) 11 7

Uit te keren winst 552 677

Vergoeding van het kapitaal 552 677
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Toelichting 
(in duizenden EUR)

Meubilair en rollend materieel

Aanschafingswaarde

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 materiële vaste activa Deelnemingen en aandelen in andere vennootschappen

Overige geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa)

Hieronder worden vermeld de vennootschappen waarin de onderneming een deelneming bezit

Staat van de inanciële vaste activa

Ondernemingen

met deelnemings-
verhouding

andere

Ondernemingen met deelnemingsverhouding deelnemingen en aandelen

Aanschaffingswaarde 16.833

Per einde van het boekjaar 16.833

Waardeverminderingen per einde van het vorige boekjaar 16.833

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 16.833 -

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 0 -

Naam en zetel Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschik-
bare jaarrekening

rechtstreeks 
(Aantal)

rechtstreeks 
(%)

dochters 
(%)

Jaarreke-
ning per

Eigen vermogen 
(in duizenden 
EUR)

Nettoresultaat 
(in duizenden 
EUR)

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

1.111.112 11,1 - 31/12/2014 -52.235 -84.455

2015 2014

Overige geldbeleggingen

Aandelen 1.102.561 816.796

Vastrentende effecten 0 143.000

waarvan uitgegeven door kredietinstellingen 0 0

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 28.425 134.410

Met een resterende looptijd of opzegtermijn
van hoogstens één maand

28.425 134.410

Overlopende rekeningen

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

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

Maatschappelijk kapitaal 2015

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 2015

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

2015
Bestraalde brandstof en beheer van het opwerkingsafval 4.732.623

Ontmanteling kerncentrales 3.301.099

8.033.722

Schulden met betrekking tot belastingen. 
bezoldigingen en sociale lasten

2015

Belastingen

Vervallen belastingschulden -

Niet-vervallen belastingschulden 3.738

Geraamde belastingschulden -

3.738

Bezoldigingen en sociale lasten

Vervallen schulden ten aanzien van de RSZ -

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 270

270

Overlopende rekeningen 
Te regulariseren vergoedingen 7.673

Overige overlopende rekeningen 955

8.628
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Bedrijfsresultaten

Belastingen en taksen

Financiële en uitzonderlijke resultaten

2015 2014

Bedrijfsopbrengsten

Netto - omzet

Vergoedingen voor terbeschikkingstelling splijtstoffen 164.349 209.872

Aanpassing nucleaire voorzieningen 0 (-) 35.217

Overige 1.419 619

165.768 175.274

Bedrijfskosten

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 15 14

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse 
equivalenten

14,5 13,8

Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren 24.116 23.116

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 1.485 1.355

Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen 430 404

Patronale premies voor bovenwettelijke verzekeringen 85 90

Andere personeelskosten 46 38

2.046 1.887

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Toevoegingen 425.783 425.543

Bestedingen en terugnemingen (-) 27.542 (-) 84.044

398.241 341.499

Andere bedrijfskosten

Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 4 1

Andere 0 11

4 12

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming 
gestelde personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 2 2

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

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 3.563 3.617

Kosten voor de onderneming 644 854

2015 2014

Belastingen op het resultaat

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

Verworpen uitgaven 60  

Gebruik belaste reserves (-) 646  

Belastingen op de toegevoegde waarde en belastingen ten 
laste van derden

De belasting over de toegevoegde waarde in rekening gebracht

Aan de onderneming (atrekbaar) 4.640 8.908

Door de onderneming 34.369 44.308

De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van

Bedrijfsvoorheffing 529 507

2015 2014

Financiële resultaten

Andere inanciële kosten 

Bankkosten en commissies 15 50

Niet in de balans opgenomen 
rechten en verplichtingen

Termijnverrichtingen te ontvangen

Gekochte deviezen           441.085

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 bene-
denfase van de splijtstofcyclus, anderzijds.

Beknopte beschrijving van de regeling inzake het 
aanvullend rust- of overlevingspensioen

De personeelsleden genieten van een inkomenswaar-
borg 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 voor-
melde ondernemingen en bij hun pensioenfonds en heet 
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

2015 2014 2015 2014

Financiële vaste activa

Deelnemingen - - pm pm

Andere vorderingen - -

Vorderingen

Op meer dan één jaar 5.425.188 5.149.897 - -

Op hoogstens één jaar 511.618 770.188 16 29

5.936.806 5.920.085 16 29

Schulden

Op hoogstens één jaar 200.920 432.458 - -

200.920 432.458 - -

Financiële resultaten

Opbrengsten uit vlottende activa 325.729 303.260

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 heet toevertrouwd aan haar 100%-dochter 
EURODIF Production.

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

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

Synatom heet 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 elektri-
citeit en aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

In oktober 2012 heet ELECTRABEL twee schijven van 
een lening aan de vennootschap SIBELGA op Synatom 
overgedragen. Deze lening, met een uitstaand saldo van 58 
miljoen EUR, is terugbetaalbaar in jaarlijkse alossingen 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: 30 (793) 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

Aanschafingswaarde

De materiële vaste activa worden tegen hun aanschaf-
ingsprijs, 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 instal-
laties waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen

De materiële vaste activa worden afgeschreven vanaf de 
datum van inbedrijfstelling. Voor wat betret 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 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 
atrek van de eventueel nog te storten bedragen.

Aan het einde van elk boekjaar wordt elk effect afzonder-
lijk gewaardeerd in functie van de situatie, de rentabiliteit 

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 transport-
kosten omvat.
De voorraden worden bij het afsluiten van de 
boekhoudkundige periode gewaardeerd op basis van de 
gewogen gemiddelde prijs. Er worden waardeverminde-
ringen 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 voor-
zichtig, 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 stilleg-
ging, 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 splijt- 
stoffen 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 

of de vooruitzichten van de betrokken onderneming. De 
waarderingsmethode wordt objectief gekozen, waarbij met 
de aard en de kenmerken van het betrokken effect reke-
ning 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 waar-
devermindering 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 inanciële vaste activa geboekte vorderingen 
worden tegen hun nominale waarde opgenomen. 
Vastrentende effecten worden tegen hun aanschaf-
ingswaarde 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.

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 waardeverminde-
ring op hun totale nettowaarde (exclusief BTW) toegepast. 
Ook op andere vorderingen kunnen waardeverminde-
ringen worden toegepast die aan elk afzonderlijk geval zijn 
aangepast.

geactualiseerde waarde van de beste raming van de kosten 
die overeenstemmen met het geheel van verbruikte hoeveel-
heden 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 waardevermin-
deringen (zie hoger).

De wisselkoersverschillen die bij de realisatie van monetaire activa 
en passiva (vorderingen, leningen en schulden) worden vast- 
gesteld, 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 mone-
taire posten in vreemde valuta geherwaardeerd op basis van de 
geldende wisselkoersen op de afsluitingsdatum van de reke-
ningen, met uitzondering van de posten die het voorwerp van een 
speciieke 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 betret of ten laste genomen van de resultaten-
rekening indien het een latent verlies betret. De omrekenings-
verschillen die op de beschikbare waarden worden vastgesteld. 
worden in het resultaat opgenomen, ook wanneer het om een 
winst gaat.
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