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en verrijkte splijtstoffen
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Inventaris nucleaire passiva: vragenlijst

Mevrouw, Mijnheer,
Zoals werd meegedeeld in ons schrijven van 29 april 2010, startte in 2008 de derde
vijfjaarlijkse cyclus van de inventaris van de potentiële nucleaire passiva en dit voor alle
vergunde instellingen van klasse 1, 2 en 3. Daarom wensen wij opnieuw een beroep te doen
op uw diensten om de nodige technische en financiële gegevens te verzamelen.
De opdracht die NIRAS kreeg om een vijfjaarlijkse inventaris van de potentiële nucleaire
passiva op te maken werd vastgelegd in artikel 9 van de programmawet1 van 12 december
1997.
acht het nuttig u een gedetailleerde vragenlijst toe te sturen in de vorm van bijlagen om
deze inventaris goed te kunnen uitvoeren.

NIRAS

Er moet een aparte vragenlijst worden ingevuld voor elke geklasseerde site waarvan u de
exploitant bent.

_________________________
1

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997121232&table_name=wet
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Bijlagen 1 tot 5 hebben betrekking op KHW WHFKQLVFKH DVSHFW van de inventaris, te
weten:
-

identificatie van de exploitatiesite, maatschappelijke zetel, … (bijlage 1);
lineaire versnellers, elektrostatische versnellers, cyclotrons en rhodotrons (bijlage 2);
mogelijk besmette installaties [bijlagen 3A (t1/2 < 3 maand), 3B (t1/2  3 maand)];
ingekapselde bronnen en weesbronnen (bijlage 4);
niet-ingekapselde radioactieve stoffen (bijlage 5, enkel isotopen met een t1/2  3 maand).

Om de relevante bijlagen in te vullen, kunt u een beroep doen op de dienst voor fysische
controle of op uw erkende controle-instelling.
Bijlage 6 heeft betrekking op KHWILQDQFLsOHDVSHFWvan de inventaris en behandelt de
opgezette financiële mechanismen, gebruikt om de kosten te dekken van de declassering van
uw nucleaire installaties beschreven in de bijlagen 2 tot 5.
Elk verzoek om aanvullende informatie of vragen kunnen naar ons worden verstuurd per email (adw@nirond.be).
Wij verzoeken u de ingevulde en getekende vragenlijsten terug te sturen vóór 31 maart 2011
naar NIRAS (ter attentie van de heer Antoine De Wispelaere).
Na evaluatie van uw dossier zal u een raming van de globale kostprijs van de declassering van
uw nucleaire installaties worden meegedeeld. Deze zal u in staat stellen om, desgevallend, uw
financieel plan te herevalueren of er één op te zetten.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Jacques Cantarella
technisch coördinator Inventaris van de Passiva
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Jean-Paul Minon
directeur-generaal
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Doorhalen wat niet past
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
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sŽŽƌĂŬŬŽŽƌĚ͕

directeur van de site
instelling

hoofd Dienst voor fysische controle
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De voorwaarden en niveaus voor vrijgave vastgesteld in bijlage IB bij het KB van 20/07/2001
(http://jurion.fanc.be/jurdb-consult/plainWettekstServlet?wettekstId=7596&lang=nl).
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Gemiddelde activiteit op de massa van de geactiveerde stof aangegeven in punt 2.2.
De voorwaarden en niveaus voor vrijgave vastgesteld in bijlage IB bij het KB van 20/07/2001
(http://jurion.fanc.be/jurdb-consult/plainWettekstServlet?wettekstId=7596&lang=nl).
7
Doorhalen wat niet past.
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Gemiddelde activiteit op de massa van de geactiveerde stof aangegeven in punt 3.2.
Een groep kan bestaan uit verschillende lokalen waarvan de aard van de mogelijke besmetting identiek is, dus αen/of β-, γ-besmetting.
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Bijvoorbeeld: ventilatiesysteem (kokers,…), handschoenkast, afzuigkap, werkblad,…
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Gemiddelde waarde op het gemeten oppervlak.
Doorhalen wat niet van toepassing is.
3DJLQDYDQ

$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH





Radioactief afval na demontage
3

Besmettingsniveau
2

Bq/cm (β
β , γ)

Totale activiteit
Volume (m3)

Bq/cm² (α
α)

Bq (β
β , γ)

Massa (kg)

Bq (α
α)




sŽŽƌĂŬŬŽŽƌĚ͕

directeur van de site

hoofd Dienst voor fysische controle

of

Erkende instelling








'ĞůŝĞǀĞĠĠŶĨŝĐŚĞƉĞƌ͚ůŽŬĂĂů͛ŽĨƉĞƌ͚ŐƌŽĞƉǀĂŶůŽŬĂůĞŶ͛ŝŶƚĞǀƵůůĞŶϭϯ



,GHQWLILFDWLHYDQKHWORNDDO
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Een groep kan bestaan uit verschillende lokalen waarvan de aard van de mogelijke besmetting identiek is, dus αen/of β-, γ-besmetting.
3DJLQDYDQ

$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH




6.1.

<ŽƌƚĞďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶŚĞƚůŽŬĂĂů;нůŽŬĂĂůŶƵŵŵĞƌͿ͗


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

6.2.

dŽƚĂůĞŐƌŽŶĚŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǀĂŶŚĞƚůŽŬĂĂů͗



͙͙͙͙͙

ŵϸ

dŽƚĂůĞŵƵƵƌŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǀĂŶŚĞƚůŽŬĂĂů͗



͙͙͙͙͙

ŵϸ


6.3.







8LWUXVWLQJHQ

ĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶĚĞƵŝƚƌƵƐƚŝŶŐϭϰ

sŽůƵŵĞ;ŵϯͿ
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Bijvoorbeeld: ventilatiesysteem (kokers,…), handschoenkast, afzuigkap, werkblad,…
3DJLQDYDQ

$':2(0'RVVLHU

DĂƐƐĂ;ŬŐͿ

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH






,QYHQWDULVYDQGHLVRWRSHQGLHHHQUROVSHOHQELMHHQPRJHOLMNH
EHVPHWWLQJYDQGHLQVWDOODWLHV



ZĂĚŝŽŶƵĐůŝĚĞŶ

ZĂĚŝŽŶƵĐůŝĚĞŶ

ZĂĚŝŽŶƵĐůŝĚĞŶ





0RJHOLMNHEHVPHWWLQJYDQKHWORNDDO


9.1.

/ŶĚŝĞŶŚĞƚŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬĞƚŽƚĂůĞďĞƐŵĞƚƚŝŶŐϯŚŽŐĞƌŝƐĚĂŶ
Ϭ͕ϰƋͬĐŵϸ;β
β ͕γγͿĞŶͬŽĨϬ͕ϬϰƋͬĐŵϸ;α
αͿϭϱ͕ǁĂƚŝƐ͗
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Gemiddelde waarde op het gemeten oppervlak.
3DJLQDYDQ

$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH



9.1.1.



ŚĞƚŐĞŵĞƚĞŶͬŐĞƌĂĂŵĚĞϭϲďĞƐŵĞƚƚŝŶŐƐŶŝǀĞĂƵ͗ 








͙͙͙͙͙͘͘ƋͬĐŵϸ;β
β͕γγͿ
͙͙͙͙͙͘͘ƋͬĐŵϸ;α
αͿ

ĚĞŐĞŵĞƚĞŶͬŐĞƌĂĂŵĚĞϰƚŽƚĂůĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ͗


͙͙͙͙͙͘͘Ƌ;β
β ͕γγͿ
͙͙͙͙͙͘͘Ƌ;α
αͿ


9.1.2.




9.1.3.

ĚĞŐĞŵĞƚĞŶͬŐĞƌĂĂŵĚĞϰŶĞƚƚŽƚĞŽŶƚƐŵĞƚƚĞŶŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞ͗

͙͙͙͙͙͙


ŵϸ




0RJHOLMNHEHVPHWWLQJYDQGHXLWUXVWLQJ


/ŶĚŝĞŶŚĞƚŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬĞƚŽƚĂůĞďĞƐŵĞƚƚŝŶŐŚŽŐĞƌŝƐĚĂŶϬ͕ϰƋβ
β͕γγͬĐŵϸĞŶͬŽĨϬ͕ϬϰƋα
α
ͬĐŵϸ͕ ŐĞĞĨ ĚĂŶ ĚĞ ǁĂĂƌĚĞ ǀĂŶ ĞĞŶ ŵĞƚŝŶŐͬƌĂŵŝŶŐϰ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĞƐŵĞƚƚŝŶŐƐŶŝǀĞĂƵϯ͕ ĚĞ ƚŽƚĂůĞ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ͕
ŚĞƚŶĞƚƚŽǀŽůƵŵĞĞŶĚĞŶĞƚƚŽŵĂƐƐĂǀĂŶŚĞƚƌĂĚŝŽĂĐƚŝĞĨĂĨǀĂůŶĂĚĞŵŽŶƚĂŐĞ͗



Radioactief afval na demontage
Besmettingsniveau3
2

Bq / cm (β
β , γ)

Totale activiteit
Volume (m3)

Bq / cm² (α
α)

Bq (β
β , γ)

Bq (α
α)
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Doorhalen wat niet van toepassing is.
3DJLQDYDQ

$':2(0'RVVLHU

Massa (kg)

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH


sŽŽƌĂŬŬŽŽƌĚ͕

directeur van de site

hoofd Dienst voor fysische controle

of

Erkende instelling












,QJHNDSVHOGHEURQQHQ DQGHUHGDQUDGLXPEOLNVHPDIOHLGHUV
URRNGHWHFWRUHQHQYHUNODDUGHZHHVEURQQHQ 

ĐƚŝǀŝƚĞŝƚ
ZĞĨĞƌĞŶƚŝĞͲ
ZĂĚŝŽͲ
ŶƵŵŵĞƌǀĂŶ
ŶƵĐůŝĚĞ
ĚĞďƌŽŶ

Ƌ

ŽƉĚĂƚƵŵ
ǀĂŶ

hŶŝĞŬŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĞͲ
ŶƵŵŵĞƌ,/ϭϳ

ƌŽŶ
ŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞ
Ŷ

&ŝŶĂŶĐŝĞĞů
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞ

ĚŽŽƌ
ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌϭϴ
:

E

:

E

:

E

:

E
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Te vermelden vanaf de activiteitsniveaus weergegeven op pagina 4 (bijlage VI bij het KB van 20/07/2001 http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2006/05/31/98260.pdf en toelichting HAIB http://www.fanc.fgov.be/nl/page/hoog-actieve-ingekapselde-bronnen-haib/493.aspx).
18
Doorhalen wat niet van toepassing is:
- Indien JA, een kopie van het overnamecontract als bijlage bijvoegen.
- Indien NEE, zal de bron als radioactief afval beschouwd worden.
3DJLQDYDQ
$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH


:

E

:

E

:

E

:

E

:

E

:

E

:

E

:

E








5DGLXPEURQQHQ




dǇƉĞ

dŽƚĂůĞŵĂƐƐĂ
ĂŶƚĂů
ƌĂĚŝƵŵ;ŐͿ

dŽƚĂůĞ
ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ
;ƋͿ

3DJLQDYDQ
$':2(0'RVVLHU

&ŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞ

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH







3DJLQDYDQ
$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH






%OLNVHPDIOHLGHUV


ĐƚŝǀŝƚĞŝƚ
ŽĚĞE/Z^ϭϵ ZĂĚŝŽŶƵĐůŝĚĞ
Ƌ

ŽƉĚĂƚƵŵ
ǀĂŶ

ĂŶƚĂů

&ŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞ
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Zie overzicht van de meest courante XYZA0-codes op pagina 5. Geef een beknopte beschrijving als geen enkele
code geschikt is.
3DJLQDYDQ

$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH



5RRNGHWHFWRUHQ


ĐƚŝǀŝƚĞŝƚ
ŽĚĞE/Z^ϯ ZĂĚŝŽŶƵĐůŝĚĞ
Ƌ

ŽƉĚĂƚƵŵ
ǀĂŶ

ĂŶƚĂů







3DJLQDYDQ
$':2(0'RVVLHU

&ŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞ

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH



,QJHNDSVHOGHYHUNODDUGHZHHVEURQQHQ



ĐƚŝǀŝƚĞŝƚ

&E
ZĂĚŝŽŶƵĐůŝĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĞŶƵŵŵĞƌ

Ƌ

ŽƉĚĂƚƵŵǀĂŶ







1LHWLQJHNDSVHOGHYHUNODDUGHZHHVEURQQHQ


ĐƚŝǀŝƚĞŝƚ

&E
ZĂĚŝŽŶƵĐůŝĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĞŶƵŵŵĞƌ

ŵϹͬů
Ƌ

ŽƉĚĂƚƵŵǀĂŶ
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Zoals vermeld in KB van 23/05/2006, art. 1& 10 (http://www.fanc.be/nl/page/arrete-royal-du-23-mai2006/279.aspx).
21
KB van 13/07/2007 (http://www.fanc.fgov.be/nl/page/koninklijk-besluit-van-13-juni-2007/282.aspx), uitbreiding
van KB van 23/05/2006 (http://www.fanc.be/nl/page/koninklijk-besluit-van-23-mei-2006/279.aspx) en wijziging
van art. 2&72ter van KB van 20/07/2001 (http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/1100/1127.pdf).
3DJLQDYDQ
$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH





sŽŽƌĂŬŬŽŽƌĚ͕

directeur van de site

hoofd Dienst voor fysische controle

of

Erkende instelling







$&7,9,7(,761,9($869$1'(,1*(.$36(/'(%5211(1




ůĞŵĞŶƚ


ZĂĚŝŽŶƵĐůŝĚĞ

ĐƚŝǀŝƚĞŝƚƐŶŝǀĞĂƵ;ŝŶƋͿ

/:ǌĞƌ

&ĞͲϱϱ

ϰǆϭϬϭϭ

<ŽďĂůƚ

ŽͲϱϳ

ϭǆϭϬϭϭ

<ŽďĂůƚ

ŽͲϲϬ

ϰǆϭϬϵ
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De activiteitsniveaus voor hoogactieve ingekapselde bronnen zijn vermeld in bijlage VI bij het KB van
20/07/2001 (http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2006/05/31/98260.pdf).
3DJLQDYDQ

$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH


EŝŬŬĞů

EŝͲϲϯ

ϰǆϭϬϭϭ

^ĞůĞŶŝƵŵ

^ĞͲϳϱ

ϯǆϭϬϭϬ

<ƌǇƉƚŽŶ

<ƌͲϴϱ

ϭǆϭϬϭϭ

^ƚƌŽŶƚŝƵŵ

^ƌͲϵϬ;ĂͿ

ϯǆϭϬϵ

WĂůůĂĚŝƵŵ

WĚͲϭϬϯ;ĂͿ

ϰǆϭϬϭϭ

:ŽĚŝƵŵ

/ͲϭϮϱ

ϮǆϭϬϭϭ

ĞƐŝƵŵ

ƐͲϭϯϳ;ĂͿ

ϮǆϭϬϭϬ

WƌŽŵĞƚŚŝƵŵ

WŵͲϭϰϳ

ϰǆϭϬϭϭ

'ĂĚŽůŝŶŝƵŵ

'ĚͲϭϱϯ

ϭǆϭϬϭϭ

dŚƵůŝƵŵ

dŵͲϭϳϬ

ϯǆϭϬϭϬ

/ƌŝĚŝƵŵ

/ƌͲϭϵϮ

ϭǆϭϬϭϬ

dŚĂůůŝƵŵ

důͲϮϬϰ

ϭǆϭϬϭϭ

ZĂĚŝƵŵ

ZĂͲϮϮϲ;ďͿ

ϮǆϭϬϵ

WůƵƚŽŶŝƵŵ

WƵͲϮϯϴ;ĂͿ

ϭǆϭϬϭϭ

ŵĞƌŝĐŝƵŵ

ŵͲϮϰϭ;ďͿ

ϭǆϭϬϭϭ

ĂůŝĨŽƌŶŝƵŵ

ĨͲϮϱϮ

ϱǆϭϬϴ







ĂͿ/ŶŚĞƚĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚƐŶŝǀĞĂƵǌŝũŶĚĞďŝũĚƌĂŐĞŶŵĞĞŐĞƌĞŬĞŶĚǀĂŶĚŽĐŚƚĞƌŶƵĐůŝĚĞŶŵĞƚĞĞŶ
ŚĂůǀĞƌŝŶŐƐƚŝũĚǀĂŶŵŝŶĚĞƌĚĂŶƚŝĞŶĚĂŐĞŶ͖
ďͿDĞƚŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶŶĞƵƚƌŽŶĞŶďƌŽŶŶĞŶŵĞƚďĞƌǇůůŝƵŵ͘ 





3DJLQDYDQ
$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH



2YHU]LFKWYDQGHPHHVWIUHTXHQWH1,5$6FRGHV



%OLNVHPDIOHLGHUV


yzϬ

ĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ

ϭϵWϭ

^ƉĞĐŝĨŝĞŬβ/γͲďĞƐŵĞƚ −ůŝŬƐĞŵĂĨůĞŝĚĞƌ<ƌͲϴϱ

ϯϵWϮ

^ƉĞĐŝĨŝĞŬαͲďĞƐŵĞƚ − ůŝŬƐĞŵĂĨůĞŝĚĞƌŵͲϮϰϭ

ϯϵWϯ

^ƉĞĐŝĨŝĞŬαͲďĞƐŵĞƚ − ůŝŬƐĞŵĂĨůĞŝĚĞƌZĂͲϮϮϲ






5RRNGHWHFWRUHQ


yzϬ

ĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ

ϮϵϮ

^ƉĞĐŝĨŝĞŬαͲďĞƐŵĞƚ − ZŽŽŬĚĞƚĞĐƚŽƌŵͲϮϰϭ

Ϯϵϯ

^ƉĞĐŝĨŝĞŬαͲďĞƐŵĞƚ − ZŽŽŬĚĞƚĞĐƚŽƌZĂͲϮϮϲ


3DJLQDYDQ
$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH






1LHWLQJHNDSVHOGHUDGLRDFWLHYHVWRIIHQ





3DJLQDYDQ
$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH


yzϬͲĐŽĚĞǀŽůŐĞŶƐĚĞE/Z^ͲĐŽĚŝĨŝĐĂƚŝĞϮϯ

ŵϹͬů

&ŝŶĂŶĐŝĞĞů
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞ




sŽŽƌĂŬŬŽŽƌĚ͕
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Zie overzicht van de meest courante XYZA0-codes op de volgende pagina. Geef een beknopte beschrijving als
geen enkele van de codes geschikt is.
3DJLQDYDQ
$':2(0'RVVLHU

%,-/$*(


directeur van de site

,GHQWLILFDWLH

hoofd Dienst voor fysische controle














3DJLQDYDQ
$':2(0'RVVLHU

of

Erkende instelling

%,-/$*(


,GHQWLILFDWLH


2YHU]LFKWYDQGHPHHVWIUHTXHQWH1,5$6FRGHV

yzϬ

ĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ

ϭϭϭ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ďƌĂŶĚďĂĂƌ͕ρфϭϱϬŬŐͬŵϹ

ϭϭϮ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ďƌĂŶĚďĂĂƌ͕ρхϭϱϬŬŐͬŵϹ

ϭϭϳ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ďƌĂŶĚďĂĂƌ͗ĂĐƚŝĞǀĞŬŽŽůŝŶďƵůŬ

ϭϭϵ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ďƌĂŶĚďĂĂƌ͕ƐĐŝŶƚŝůůĂƚŝĞǀůŽĞŝƐƚŽĨĨĞŶ

ϭϭ&ϭ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ďƌĂŶĚďĂĂƌ͕ĨŝůƚĞƌƐ

ϭϭ,Ϭ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ďƌĂŶĚďĂĂƌ͕ŚĂƌƐĞŶ

ϭϭ<Ϭ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ďƌĂŶĚďĂĂƌ͕ŬƌĞŶŐĞŶ

ϭϮϬ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕;ǀŽŽƌĂĨͿƉĞƌƐďĂĂƌ

ϭϯ&Ϯ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ǀŽŽƌĨŝůƚĞƌƐ͕;ϲϬϬǆϲϬϬǆфϱϬͿŵŵ

ϭϯ&ϯ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕,W͕;ϲϬϬǆϲϬϬǆϯϬϬͿŵŵ

ϭϰϬ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ŶŝĞƚͲƉĞƌƐďĂĂƌ

ϭϱ&ϱ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ĂĐƚŝĞǀĞŬŽŽůĨŝůƚĞƌ

ϭϳϬ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ƐƵƉĞƌĐŽŵƉĂĐƚĞĞƌďĂĂƌ͕ĂůŐĞŵĞĞŶ

ϭϳϳ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ƐƵƉĞƌĐŽŵƉĂĐƚĞĞƌďĂĂƌ͕ĂĐƚŝĞǀĞŬŽŽů

Ϯϭϭ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕αͲǀĞƌĚĂĐŚƚ͕ďƌĂŶĚďĂĂƌ͕ρфϭϱϬŬŐͬŵϹ

ϮϭϮ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕αͲǀĞƌĚĂĐŚƚ͕ďƌĂŶĚďĂĂƌ͕ρхϭϱϬŬŐͬŵϹ

Ϯϯ&Ϯ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕αͲǀĞƌĚĂĐŚƚ͕ǀŽŽƌĨŝůƚĞƌƐ͕;ϲϬϬǆϲϬϬǆфϱϬͿŵŵ

Ϯϯ&ϯ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕αͲǀĞƌĚĂĐŚƚ͕,W͕;ϲϬϬǆϲϬϬǆϯϬϬͿŵŵ

ϮϰϬ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕αͲǀĞƌĚĂĐŚƚ͕ŶŝĞƚͲƉĞƌƐďĂĂƌ͕ĂůŐĞŵĞĞŶ

Ϯϱ&ϱ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕αͲǀĞƌĚĂĐŚƚ͕ĂĐƚŝĞǀĞŬŽŽůĨŝůƚĞƌ
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ϮϳϬ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕αͲǀĞƌĚĂĐŚƚ͕ƐƵƉĞƌĐŽŵƉĂĐƚĞĞƌďĂĂƌ͕ĂůŐĞŵĞĞŶ

ϯϭϬ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕αͲďĞƐŵĞƚ͕ďƌĂŶĚďĂĂƌ

ϯϰϬ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀĂƐƚ͕αͲďĞƐŵĞƚ͕ŶŝĞƚͲƉĞƌƐďĂĂƌ

ϬϯzϬ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀůŽĞŝďĂĂƌ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞĨĨůƵĞŶƚ

ϬϰyϬ

>ĂĂŐĂĐƚŝĞĨ͕ǀůŽĞŝďĂĂƌ͕β/γͲďĞƐŵĞƚ͕ǁĂƚĞƌŝŐĞĨĨůƵĞŶƚ

hͲǀĞƌĂƌŵĚ sĞƌĂƌŵĚƵƌĂŶŝƵŵ
hͲǀĞƌďŝŶĚ hƌĂŶŝƵŵǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶ
hͲŵŝŶĞƌĂĂů hƌĂŶŝƵŵŵŝŶĞƌĂůĞŶ



 )LQDQFLsOHYRRU]LHQLQJHQ




10.1.

ĞƐĐŚŝŬƚ Ƶ͕ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ Ƶǁ ŶƵĐůĞĂŝƌĞ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ ŽǀĞƌ ĞĞŶ ŬŽƐƚĞŶƌĂŵŝŶŐ ǀŽŽƌ ĞĞŶ
ĞǀĞŶƚƵĞůĞƐĂŶĞƌŝŶŐĞŶĚĞĐůĂƐƐĞƌŝŶŐǀĂŶƵǁŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐ͍

/ŶĚŝĞŶ:͕ŐĞůŝĞǀĞŚĞƚďĞĚƌĂŐǀĂŶĚĞǌĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶŝŶƚĞǀƵůůĞŶ


͙͙͙͙͙͙͙͙͙Φ͕ďŽĞŬũĂĂƌ͙͙͙͙


10.2.

,Ğďƚ Ƶ ďŽĞŬŚŽƵĚŬƵŶĚŝŐĞ ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ĂĂŶŐĞůĞŐĚ ǀŽŽƌ ĚĞ ĞǀĞŶƚƵĞůĞ ƐĂŶĞƌŝŶŐ ĞŶ
ĚĞĐůĂƐƐĞƌŝŶŐǀĂŶƵǁŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐ͍


JA / NEEN
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Indien JA:

- wat is het bedrag van deze voorzieningen?


͙͙͙͙͙͙͙͙͙Φ͕ŽƉĚĂƚƵŵǀĂŶϮϰ͙͙͙͙͙͙͙͘͘

-

beschrijf in het kort de berekeningsmethode voor deze voorzieningen in de tijd

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Indien NEEN:

- via welk ander mechanisme zal u deze nucleaire kosten dekken wanneer deze zich
voordoen?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Visum directeur van de site
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Hebt u in het kader van uw nucleaire activiteiten voorzieningen aangelegd voor de eventuele
ontmanteling van uw installaties ?
JA / NEEN

Indien JA : - wat is het bedrag van die voorzieningen op datum van 01/09/2010
………………………………………. (euro x 1000 )
- gelieve de berekeningsmethode voor deze voorzieningen te beschrijven :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Visum directeur van de site
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Bijlage 6 : Provisies

In deze bijlage vraagt NIRAS informatie om na te gaan :
x

of er provisies bestaan : welke financieel verantwoordelijke legt provisies aan voor welke
kosten ?

x

of de provisies toereikend en beschikbaar zullen zijn : kunnen de provisies de kosten dekken
op het ogenblik dat ze gemaakt worden en zullen de financiële middelen op dat ogenblik
beschikbaar zijn?
De basis voor deze evaluatie is het financieringsmechanisme volgens dewelke de provisie
wordt opgebouwd. Men dient te weten volgens welke parameters, waarderingsregels en
berekeningsmethode het aanleggen van de provisie gebeurt. Tevens dient men de
beschikbaarheid van de financiële middelen per financieringsmechanisme te kennen

In dit kader zijn volgende definities relevant :
Financieel verantwoordelijke Vennootschap, vereniging, organisatie, instelling of natuurlijk persoon die,
door de aangegane juridische verplichtingen, verantwoordelijk is voor de financiering van de
declasserings- en saneringsactiviteiten.
Financieringsmechanismen Alle regels vastgelegd door de financieel verantwoordelijke tijdens de
exploitatie van een installatie om de nucleaire kosten ervan te dekken. In de context van de inventaris kan
het gaan om boekhoudkundige voorzieningen die de ondernemingen die wettelijk verplicht zijn een
jaarrekening op te stellen, aanleggen in hun rekeningen of om andere mechanismen die de
ondernemingen gebruiken om hun financiële lasten te dekken, zoals bankwaarborgen,
verzekeringscontracten, dotaties of financiële producten. Ook contracten van terugname van
ingekapselde bronnen worden beschouwd als een financieringsmechanisme. Zij leggen als dusdanig
geen provisie aan bij de financieel verantwoordelijke zelf, maar zij kunnen aantonen dat de toekomstige
kosten met betrekking tot deze bronnen gedekt zijn.
Provisie Bedrag dat op
financieringsmechanisme.

een

gegeven

ogenblik

gevormd

is

door

toepassing

van

het

Nucleair passief Verschil tussen het reële bedrag van de nucleaire kosten op het tijdstip waarop ze
zich voordoen, en de financiële middelen die voorzien zijn om deze kosten te dekken, die hetzij
ontoereikend hetzij onbeschikbaar zijn.
Voor bijkomende uitleg en details bij dit financieel luik van de inventaris zal een bezoek ter plaatse
geregeld worden met een vertegenwoordiger van NIRAS of met een door NIRAS aangewezen expert.

ADW/OEM/Dossier:

Pagina 1 van 15

6.1. Bestaan van de provisies

In dit deel wordt nagegaan welke financieel verantwoordelijke provisies aanlegt voor welke kosten.

6.1.1.

Identificatie van de financieel verantwoordelijke(n)
Indien er verschillende financieel verantwoordelijken zijn, vragen wij u per financieel verantwoordelijke
een fiche in te vullen.
Naam : ......................................................................................................................................
Adres : ......................................................................................................................................
BTW-nummer : ........................................................................................................................
Contactpersoon boekhouding :


Naam : .....................................................................................................................................................



Telefoonnummer : ...................................................................................................................................



E-mail adres : ..........................................................................................................................................

Handelsregisternummer : ..............................................................................................................................
NACE-BEL code : ........................................................................................................................................
Statuut/vennootschapsvorm : ........................................................................................................................
Huidige toestand van de onderneming :
à
à
à
à

Actief :
Concordaat :
In vereffening :
Andere : .............................................................................................................................................

Welke wetgeving vormt de basis voor het voeren van uw boekhouding en voor het aanleggen van de
nodige provisies ?
à
à
à

de wet van 17/07/1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen
het decreet van 5 februari 1995 met betrekking tot de begroting en de boekhouding van de Vlaamse
Universiteiten
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Wij vragen u tevens een kopie van de laatste jaarcijfers (vb. van de jaarrekening) opgesteld op basis van
de hierboven aangeduide wetgeving.
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6.1.2.

Toekomstige kosten, financieringsmechanisme(n) en bedragen provisies
Per bijlage van de technische inventaris (versnellers, installaties, ingekapselde bronnen, niet
ingekapselde radioactieve stoffen) en per financieel verantwoordelijke wordt nagegaan voor welke
kosten er provisies zijn opgebouwd.
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de gestelde vragen. De antwoorden kan u invullen op de
bijgevoegde Tabel 1 : Identificatie van de kosten, de financieringsmechanismen en de provisies. Gelieve
per financieel verantwoordelijke een tabel op te maken.

6.1.2.1.

Beschrijving van de kosten
Er wordt concreet gevraagd voor welke toekomstige kosten deze provisie wordt opgebouwd

6.1.2.2.

Bedrag van de kosten
Per bijlage wordt het bedrag van de kosten gevraagd waarvoor de provisie wordt opgebouwd.

6.1.2.3.

Identificatie van het/de financieringsmechanisme(n) (ID-CODE)
De globale provisie om de toekomstige nucleaire kosten van de betreffende bijlage te dekken, wordt
opgebouwd op basis van één of meerdere financieringsmechanismen. Wij vragen u om per bijlage het/de
gebruikte financieringsmechanisme(n) te identificeren met een ID-CODE en het type van het
mechanisme te omschrijven.
Mogelijke types van financieringsmechanismen :
à
Boekhoudkundige voorzieningen
à
Verzekeringscontract
à
Passieffondsen
à
Contracten van terugname van ingekapselde bronnen
à
Bankwaarborg
à
Financiële producten : welke ?
à
Ander financieringsmechanisme : welk ?
à
Toekomstig financieringsmechanisme : welk ? en vanaf wanneer ?
In deze rubriek vragen wij tevens naar de wijze waarop de financieel verantwoordelijke het gebruikte
financieringsmechanisme kan aantonen. Dit kan gebeuren door bij deze vragenlijst een kopie te voegen
van elk document dat dit mechanisme kan staven (jaarrekening, verzekeringscontract, bankwaarborg,
contract van terugname van ingekapselde bronnen, financiële staten,...) en in deze rubriek de referenties
van de kopie te vermelden.

6.1.2.4.

Huidig bedrag van de globale provisie op het referentietijdstip van de inventaris [EUR X 1.000]
Wat is het bedrag van de provisie [EUR X 1.000] dat op het referentietijdstip van de inventaris voor de
betreffende bijlage is opgebouwd ? 1

6.1.2.5.

Te bereiken bedrag op welk tijdstip
Wat is het totale bedrag [EUR X 1.000] van de provisie dat voor de betreffende bijlage wordt opgebouwd
en op welk tijdstip wordt dit bereikt (31/12/jaar) ? 1

6.1.2.6.

Jaarlijks toegevoegd bedrag
Wat is het bedrag [EUR X 1.000] dat jaarlijks aan deze provisie wordt toegevoegd ? 1

1
Indien u per bijlage gebruik maakt van verschillende financieringsmechanismen vragen wij u om dit bedrag op te
splitsen per financieringsmechanisme.
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6.2. Toereikendheid en beschikbaarheid van de
provisies

Op basis van de hieronder vermelde informatie zal NIRAS vooreerst inschatten in hoeverre de provisies voldoende
zijn om de nucleaire kosten te dekken op het ogenblik dat ze zich voordoen. Deze evaluatie dient te gebeuren per
geïdentificeerd financieringsmechanisme.
Tevens zal NIRAS nagaan of de provisies beschikbaar zullen zijn op het ogenblik dat de kosten zich voordoen. Deze
evaluatie gebeurt eveneens per financieringsmechanisme.
De inhoud van de rubrieken van dit deel van de vragenlijst varieert naargelang het type van het
financieringsmechanisme :
w

Indien u gebruik maakt van 'boekhoudkundige voorzieningen', verzoeken wij u om de vragen onder punt 6.2.1.
te beantwoorden.

w

Indien u gebruik maakt van een 'verzekeringscontract', verzoeken wij u om de vragen onder punt 6.2.2. te
beantwoorden.

w

Indien u gebruik maakt van een 'fonds', verzoeken wij u om de vragen onder punt 6.2.3. te beantwoorden.

w

Indien u gebruik maakt van een 'contract van terugname van ingekapselde bronnen', verzoeken wij u om de
vragen onder punt 6.2.4. te beantwoorden.

w

Indien u gebruik maakt van een 'ander financieringsmechanisme', verzoeken wij u om de vragen onder punt
6.2.5. te beantwoorden.

Per bijlage en per geïdentificeerd financieringsmechanisme (per ID-CODE) in punt 6.1.2. vragen wij u om de hierna
vermelde vragen te beantwoorden.
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6.2.1.

Boekhoudkundige voorziening
 Wordt aangelegd in de jaarrekening van :
............................................................................................................................................
 Begindatum van het aanleggen van de boekhoudkundige voorziening :
 Voorziene einddatum voor het aanleggen van de boekhoudkundige voorziening :
 Het aanleggen van de voorziening gebeurt : maandelijks / trimestrieel / semestrieel / jaarlijks
 Methode
à

van de courante waarde

à

van de netto actuele waarde

à

andere methode : ...........................................................................................................

 Rendementshypothese :
 Actualisatievoet :
 Inflatievoet :
 Op welke manier wordt er rekening gehouden met onzekerheden :

 Andere parameters/hypothesen :

 Waarderingsregels voor het aanleggen van de voorziening :
- Wanneer besluit men om over te gaan tot het aanleggen van een voorziening ?

- Wie beslist over het aanleggen van een voorziening ?

- Wat zijn de criteria waaraan een voorziening moet voldoen ?

 Waarderingsregels voor het gebruik van de voorziening :
- Wanneer kan men overgaan tot het gebruik van deze voorziening ?

- Voor welke doeleinden mag deze voorziening gebruikt worden ?
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- Wie geeft toestemming tot het gebruik van deze voorziening ?

 Waarderingsregels voor het aanpassen van de voorziening :
-

na een periodieke wijziging in de kosten ?

-

bij een onverwachte wijziging in de kosten ? Vb. Wordt door een stijging in de kosten, de
voorziening herberekend voor de resterende provisioneringstijd of blijft de provisionering
onveranderd en wordt door de stijging in de kosten de voorziening in één keer met hetzelfde
bedrag aangepast ?

-

Wie beslist tot het aanpassen van deze voorziening ?

 Andere waarderingsregels :

 Beschikbaarheid financiële middelen : reservering financiële middelen
Is het bedrag dat opgebouwd wordt door toepassing van het financieringsmechanisme gereserveerd
voor het specifieke doel, namelijk voor de dekking van de nucleaire kosten ?
à

Ja

à

nee

Zo ja, op welke manier gebeurt dit ?



à

via een specifieke bankrekening, onafhankelijk van de andere activiteiten van de onderneming

à

door het toewijzen van bepaalde financiële activa aan deze provisies, welke ?;

à

door het toewijzen van bepaalde materiële activa aan deze provisies, welke ?;

Wat is de juridische status van de financiële middelen of de materiële activa die aan de provisies zijn
toegewezen ? Behoren ze al dan niet tot het vermogen van de financieel verantwoordelijke ? Indien
deze activa niet tot het vermogen van de financieel verantwoordelijke behoren, waar zijn deze activa
dan terug te vinden?
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Wat gebeurt er met deze activa bij :
- een eventuele fusie of overname van de onderneming ?

- een faillissement van de onderneming ?



Beleggingsstrategie
- Bestaat er een specifieke beleggingsstrategie met betrekking tot deze middelen ? Ja/Nee
- Wat is het risicoprofiel dat u hanteert in de beleggingsstrategie (Asset Allocation) ?
........ % aandelen, ........ % obligaties, ........ % liquiditeiten
- Op welke manier houdt u bij de beleggingen rekening met de spreiding in de tijd van de
toekomstige kosten (Asset Liability Management) ?

- Wat is het rendementsniveau dat u vooropstelt ? Toetst u dit niveau aan bepaalde indexen, vb.
Euro Stoxx 50, JPMF, MLIF ?

- Hoeveel tijd is er nodig om de financiële middelen vrij te maken wanneer er zich kosten
voordoen ?
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6.2.2.

Verzekeringscontract
 Contracterende partijen
- Verzekerde : naam, adres, BTW-nummer

- Verzekeringsmaatschappij : naam, adres, BTW-nummer

- Begunstigde van het contract : naam, adres, BTW-nummer

 Verantwoordelijkheden van de contracterende partijen :
- Verzekerde :

- Verzekeringsmaatschappij :

- Begunstigde :

 Type verzekeringscontract :

 Looptijd van het contract :
- Aanvangsdatum van het contract :
- Einddatum van het contract :
 Gedekte risico's :
- Wat zijn de gedekte risico's door het contract ?

- Hoeveel bedraagt het verzekerde bedrag per gedekt risico ?

- Hoe wordt het contract aangepast bij een stijging van het gedekte risico ?
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 Uitbetaling door de verzekeringsmaatschappij :
- Wat zijn de voorwaarden voor uitbetaling door de verzekeringsmaatschappij aan de verzekerde ?

- Onder welke omstandigheden komt de verzekeringsmaatschappij niet tussen in de kosten ?

 Beschikbaarheid financiële middelen : reservering financiële middelen
Is het bedrag dat opgebouwd wordt door toepassing van het financieringsmechanisme gereserveerd
voor het specifieke doel, namelijk voor de dekking van de nucleaire kosten ?
à

Ja

à

nee

Op welke manier gebeurt dit ?

 Wat is de juridische status van de financiële middelen of de materiële activa die aan de provisies zijn
toegewezen ? Behoren ze al dan niet tot het vermogen van de financieel verantwoordelijke ? Indien
deze activa niet tot het vermogen van de financieel verantwoordelijke behoren, waar zijn deze activa
dan terug te vinden?



Wat gebeurt er met het verzekeringscontract bij :
- een eventuele fusie of overname van de onderneming ?

- een faillissement van de onderneming ?

Zijn hierover specifieke clausules in het contract opgenomen?



Beleggingsstrategie
-

Bestaat er een specifieke beleggingsstrategie met betrekking tot deze middelen ? Ja/Nee
Zo ja, welke ?

-

Hoeveel tijd is er nodig om de financiële middelen vrij te maken wanneer er zich kosten
voordoen ?
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6.2.3.

Fondsen


Benaming :



Opgericht op datum van ../../.... volgens KB/Wet/Contract...



Contracterende partijen (naam, adres, BTW –nummer) :



Looptijd van het fonds :
- Aanvangsdatum van het fonds :
- Einddatum van het fonds :



Gedekte kosten :
- Wat zijn de kosten die door het fonds gedekt zijn ?

- Hoe wordt het fonds aangepast bij een wijziging van het te financieren bedrag ?



Hoeveel bedraagt de totale financiering door het fonds ? Gelieve het totale financieringsbedrag te
detailleren volgens een tijdschema.



Beschikbaarheid financiële middelen : reservering financiële middelen
Is het bedrag dat opgebouwd wordt door toepassing van het financieringsmechanisme gereserveerd
voor het specifieke doel, namelijk voor de dekking van de nucleaire kosten ?
à

Ja

à

nee

Op welke manier gebeurt dit ?
à

via een specifieke bankrekening, onafhankelijk van de andere activiteiten van de onderneming

à

door het toewijzen van bepaalde financiële activa aan deze provisies, welke ?;

à

door het toewijzen van bepaalde materiële activa aan deze provisies, welke ?;
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Wat is de juridische status van de financiële middelen of de materiële activa die aan de provisies zijn
toegewezen ? Behoren ze al dan niet tot het vermogen van de financieel verantwoordelijke ? Indien
deze activa niet tot het vermogen van de financieel verantwoordelijke behoren, waar zijn deze activa
dan terug te vinden?

 Wat gebeurt er met deze activa bij :
- een eventuele fusie of overname van de onderneming ?

- een faillissement van de onderneming ?

 Beleggingsstrategie
- Bestaat er een specifieke beleggingsstrategie met betrekking tot deze middelen ? Ja/Nee
- Wat is het risicoprofiel dat u hanteert in de beleggingsstrategie (Asset Allocation) ?
........ % aandelen, ........ % obligaties, ........ % liquiditeiten
- Op welke manier houdt u bij de beleggingen rekening met de spreiding in de tijd van de
toekomstige kosten (Asset Liability Management) ?

- Wat is het rendementsniveau dat u vooropstelt ? Toetst u dit niveau aan bepaalde indexen, vb. Euro
Stoxx 50, JPMF, MLIF ?

- Hoeveel tijd is er nodig om de financiële middelen vrij te maken wanneer er zich kosten voordoen ?
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6.2.4.

Contracten van terugname van ingekapselde bronnen
 Contracterende partijen
- Aankoper/gebruiker van de bronnen : naam, adres, BTW-nummer

- Terugnemer van de bronnen : naam, adres, BTW-nummer

 Verantwoordelijkheden van de contracterende partijen :
- Aankoper/gebruiker van de bronnen :

- Terugnemer van de bronnen :

 Looptijd van het contract :
- Aanvangsdatum van het contract :
- Einddatum van het contract :
 Over welke bronnen gaat het ? (eventueel beschrijving uit het kostengedeelte)

Zijn alle bronnen die in uw bezit zijn door dit contract gedekt ?

 Hoe is de terugname van de gebruikte bronnen geregeld :
- Terugname wordt geregeld op het ogenblik van de aankoop van de bronnen.

- Terugname gebeurt enkel als er nieuwe bronnen worden aangekocht

- Zijn er omstandigheden waaronder de terugnemer uw bronnen niet terugneemt ?

 Welke kosten zijn door het contract gedekt ?
- Transportkosten
- Verwerkingskosten
- ...........................................................................................................................................
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- Zijn er nog toekomstige kosten i.v.m. deze bronnen die niet door het contract gedekt worden ?

 Wat gebeurt er met de bronnen bij het failliet van uw onderneming ? Zijn hierover clausules in het
contract van terugname voorzien ?

6.2.5.

Andere financieringsmechanismen


Benaming :



Looptijd :



Contracterende partijen :



Verantwoordelijkheden contracterende partijen :



Parameters :



Waarderingsregels :



Beschikbaarheid financiële middelen : reservering financiële middelen
Is het bedrag dat opgebouwd wordt door toepassing van het financieringsmechanisme gereserveerd
voor het specifieke doel, namelijk voor de dekking van de nucleaire kosten ?
à

Ja

à

nee

Zo ja, op welke manier gebeurt dit ?



à

via een specifieke bankrekening, onafhankelijk van de andere activiteiten van de onderneming

à

door het toewijzen van bepaalde financiële activa aan deze provisies, welke ?;

à

door het toewijzen van bepaalde materiële activa aan deze provisies, welke ?;

Wat is de juridische status van de financiële middelen of de materiële activa die aan de provisies
zijn toegewezen ? Behoren ze al dan niet tot het vermogen van de financieel verantwoordelijke ?
Indien deze activa niet tot het vermogen van de financieel verantwoordelijke behoren, waar zijn
deze activa dan terug te vinden?
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Wat gebeurt er met deze activa bij :
- een eventuele fusie of overname van de onderneming ?

- een faillissement van de onderneming ?



Beleggingsstrategie
- Bestaat er een specifieke beleggingsstrategie met betrekking tot deze middelen ? Ja/Nee
- Wat is het risicoprofiel dat u hanteert in de beleggingsstrategie (Asset Allocation) ?
........ % aandelen, ........ % obligaties, ........ % liquiditeiten
- Op welke manier houdt u bij de beleggingen rekening met de spreiding in de tijd van de
toekomstige kosten (Asset Liability Management) ?

- Wat is het rendementsniveau dat u vooropstelt ? Toetst u dit niveau aan bepaalde indexen, vb.
Euro Stoxx 50, JPMF, MLIF ?

- Hoeveel tijd is er nodig om de financiële middelen vrij te maken wanneer er zich kosten
voordoen ?

ADW/OEM/Dossier:

Pagina 14 van 15

ADW/OEM/Dossier:

NIET-INGEKAPSELDE RADIOACTIEVE
STOFFEN

INSTALLATIES
INGEKAPSELDE BRONNEN

VERSNELLERS

NAAM FINANCIEEL
VERANTWOORDELIJKE
…………………………………………………….

OMSCHRIJVING KOSTEN

BEDRAG
KOSTEN
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FINANCIERINGSMECHANISME

HUIDIG
BEDRAG
PROVISIE

TABEL 1 : IDENTIFICATIE VAN DE KOSTEN, DE FINANCIERINGSMECHANISMEN EN DE PROVISIES
TE BEREIKEN
BEDRAG
PROVISIE

JAARLIJKS
TOEGEVOEGD
BEDRAG PROVISIE

