
Niet-vertrouwelijke versie van het Advies wet 11.04.2003 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINITIEF ADVIES VAN DE 
COMMISSIE VOOR NUCLEAIRE VOORZIENINGEN 

 
 
 

AAN DE MINISTER VAN ENERGIE 
 
 
 

Betreffende de noodzakelijk geachte wijzigingen 
aan de Wet van 11 april 2003 

 
 
 

Overeenkomstig artikel 5, § 2, 1° 
van de Wet van 11 april 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 maart 2021 
 

  



ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR NUCLEAIRE VOORZIENINGEN 

 

 

2 
 

 

Inhoudstafel 

 

1 Inleidende opmerking: Glossarium ................................................................................... 3 

2 Executive Summary ............................................................................................................ 3 

3 Eerste verbetering van het wettelijk kader: Prioritaire versterking van de rol en het 

gezag van de Commissie ..................................................................................................... 7 

3.1 Bevoegdheden van de Commissie .................................................................. 12 

(a) Algemene advies- en controlebevoegdheden ...................................................... 12 

(b) Verbinding tussen de bevoegdheden van de Commissie en die van NIRAS ...... 13 

3.2 Bevoegdheden van de Commissie .............................................................................. 14 

(a) Opvolging van het naleven van de verplichtingen uit hoofde van de Wet14 

(b) Invoeren van een strategische beslissing door één van de actoren...................... 18 

(c) Monitoring van de financiële situatie van de kernexploitant .............................. 21 

(d) Opvolging van de leningen en de waarborgen verbonden met deze leningen .... 27 

3.3 Mededeling aan de Commissie .................................................................................... 27 

3.4 Beboetingsbevoegdheid van de Commissie .............................................................. 29 

3.5 Beroep tegen de beslissingen van de Commissie ..................................................... 30 

3.6 Secretariaat van de Commissie .................................................................................... 30 

4 Tweede wettelijke verbetering: structurele versterking van de Bescherming van de 

tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen ............................................................................. 31 

4.1 Identificatie van de activa die de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen 

vormen/Afsplitsing van de activa die de tegenwaarde van de nucleaire 

voorzieningen vormen .................................................................................................... 32 

4.2 Gezond en voorzichtig beheer van de tegenwaarde van de nucleaire 

voorzieningen .................................................................................................................. 36 

(a) Tegenwaarde van de voorzieningen die aan de kernexploitant kunnen worden 

uitgeleend ............................................................................................................ 36 

(b) Tegenwaarde van de voorzieningen die niet aan de kernexploitant kunnen 

worden uitgeleend ............................................................................................... 38 

4.3 Garantie ........................................................................................................................... 40 

(a) Optie 1: Wettelijke garantie ................................................................................ 40 

(b) Optie 2: Contractuele garantie ............................................................................ 42 

(c) Optie 3: Wettelijke en ccontractuele garantiemechanismes ................................ 43 

4.4 Aansprakelijkheid van de kernexploitant ..................................................................... 43 

4.5 Beheer van de waardevermindering op de representatieve activa van de  

voorzieningen .................................................................................................................. 44 

4.6 Voorrecht.......................................................................................................................... 45 

4.7 « Negative pledge » clausule ........................................................................................ 47 

5 Derde verbetering van het wettelijk kader: Governance van de Kernprovisievennootschap.. 48 

6 Varia ................................................................................................................................................ 49 

6.1 De bijdragende vennootschappen ............................................................................... 49 

6.2 De Driepartijen-overeenkomst ...................................................................................... 49 

6.3 Definities .............................................................................................................. 51 

(a) Definities van de actoren en financiële concepten .............................................. 51 

(b) Technische definities .......................................................................................... 51 

 



ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR NUCLEAIRE VOORZIENINGEN 

 

 

3 
 

 

1 Inleidende opmerking: Glossarium 

1. In artikel 2 van de Wet van 11 april 2003 worden een aantal definities opgelijst met betrekking 

tot enkele sleutelconcepten die van belang zijn bij de lezing en het gebruik van de Wet. De Commissie 

voor Nucleaire Voorzieningen (de “Commissie”) heeft deze definitielijst aangepast aan de huidige 

status questionis van de terminologie gebruikt binnen het kader van de nucleaire voorzieningen. Het 

voorstel van deze aangepaste en gestructureerde lijst bevindt zich in Bijlage 1. 

 

2 Executive Summary 

2. De Minister van Energie, Mevrouw T. Van der Straeten (de “Minister”), heeft op 22 december 

2020 een brief aan de Commissie gericht met het verzoek om een advies te geven omtrent 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 (de “Wet van 11 april 2003” of de 

“Wet”). De Minister verzoekt de Commissie om in het bijzonder advies te verlenen omtrent de 

volgende punten: 

 

- de gescheiden behandeling van de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales 

en deze voor de behandeling van de bestraalde splijtstoffen; 

- het verankeren van de stopzetting van de leningsmogelijkheid van de kernexploitant op de 

voorzieningen voor de bestraalde splijtstof; 

- de organisatie en governance van de kernprovisievennootschap (investeringsbeleid en audit) 

en de wisselwerking met de Commissie; 

- de nationale en Europese ontwikkelingen en ervaring sinds 2003 in het domein van de 

nucleaire voorzieningen, de evoluties sinds 2008 in het prudentieel toezicht van de 

verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen; 

- de monitoring van de financiële draagkracht van de kernexploitant teneinde haar huidige 

verplichtingen ten opzichte van de voorzieningen en deze op de langere termijn te kunnen 

blijven nakomen; 

- een vergelijking met analoge systemen van toezicht in de wetgeving van andere Europese 

landen; 

- suggesties voor de samenstelling en werking van de Commissie; 

- het effect op de driepartijen overeenkomst van 3 mei 2004, afgesloten tussen de Belgische 

Staat, de kernexploitant en de kernprovisievennootschap, van de voorgestelde wijzigingen. 

 

Zij vestigt er speciaal de aandacht op dat moet gegarandeerd worden dat de voorzieningen voor de 

ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de verbruikte splijtstoffen daadwerkelijk 

beschikbaar zijn. Dat impliceert ook dat er moet over gewaakt worden dat de exploitant te allen tijde 

financieel voldoende slagkrachtig blijft om ten allen tijde aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 

 

3. Zoals gesuggereerd door de Minister heeft de Commissie een Tussentijds Advies opgesteld en 

heeft ze dit op 5 februari 2020 aan de Minister overgemaakt (het “Tussentijds Advies”, Bijlage 2). Dit 

Tussentijds Advies vat het internationale, Europese en Belgische kader omtrent de ontmanteling van 

kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstoffen samen. 
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4. De analyse van de nationale en internationale context die door de Commissie werd uitgevoerd 

in het kader van dit Tussentijds Advies heeft de absolute en urgente noodzaak van een herziening van 

het functioneren van het Belgische systeem duidelijk gemaakt. De Wet van 11 april 2003 schiet 

vandaag ernstig tekort in de bescherming van de nucleaire voorzieningen en is in het bijzonder volledig 

onaangepast voor de bestaande aandeelhoudersrelaties tussen de verschillende hoofdrolspelers. De 

Commissie trekt drie essentiële conclusies uit deze vaststellingen. 

 
5. Ten eerste is het uiterst belangrijk en buitengewoon dringend dat de rol en de bevoegdheden 

van de Commissie aanzienlijk worden versterkt. Momenteel beschikt de Commissie vaak niet tijdig 

over alle actiemiddelen, en wanneer ze het recht heeft om bepaalde maatregelen te nemen komen 

deze bijna altijd na een voorval en dus te laat. De versterking van de rol van de Commissie gebeurt 

met name door een duidelijkere omschrijving en een substantiële vergroting van haar bevoegdheden 

en haar gezag evenals door een duidelijke versterking van de verplichting voor de verschillende 

actoren op het terrein om tijdig de relevante informatie aan de Commissie door te geven. Voor de 

Commissie is het van essentieel belang om een echte prudentiële controle - in de gebruikelijke zin 

van het woord – uit te kunnen oefenen ten opzichte van de kernprovisievennootschap en de 

kernexploitant. 

 
Vanuit dit standpunt formuleert de Commissie meerdere suggesties betreffende de aanpassingen aan 

brengen aan artikel 5 van de Wet van 11 april 2003. Naast sommige specifieke domeinen, waarvoor 

het aangewezen is om ze uitdrukkelijk te vermelden, stelt de Commissie voor om een algemene 

bevoegdheid met betrekking tot de naleving van alle bepalingen van de Wet en elk onderwerp 

verbonden aan de toepassing van de Wet uitdrukkelijk te voorzien. 

 

6. Vervolgens stelt de Commissie voor om haar effectieve bevoegdheden in functie van bepaalde 

onderliggende gebeurtenissen in te delen: 

 

− Ingeval dat de kernprovisievennootschap, de kernexploitant, elke bijdragende vennootschap 

of elke garantieverstrekker1 de verplichtingen van de Wet niet naleeft, zou de Commissie de 

bevoegdheden hebben die overeenstemmen met die van de Nationale Bank van België (de 

“NBB”) jegens een kredietinstelling die onder haar supervisie valt en die de bankwet van 25 

april 2015 niet naleef (de “Bankwet”). Uitgaand van deze Bankwet formuleert de Commissie 

meerdere voorstellen waarbij ze een gradatieprincipe in acht neemt; 

− Ingeval een “strategische beslissing” (zoals omschreven uitgaande van de Bankwet) wordt 

aangenomen door een van de actoren zou de Commissie bepaalde maatregelen kunnen 

invoeren. De Commissie beschrijft uitvoerig meerdere mogelijkheden die in dat opzicht 

kunnen overwogen worden; 

− Wat de monitoring van de financiële situatie van de kernexploitant betreft, stelt de Commissie 

een mechanisme voor gebaseerd op een “credit rating” die wordt toegekend door een door 

 
1 De Commissie beveelt aan om een garantiesysteem van elke controlerende aandeelhouder van de exploitant op te zetten ingeval de 

kernexploitant de voorzieningen niet betaalt of de leningen die door de kernprovisievennootschap werden toegekend niet terugbetaalt (het 

begrip “garantieverstrekker” in dit advies heeft dus betrekking op elke controlerende aandeelhouder van de kernexploitant of van de 

bijdragende vennootschap aan wie een lening werd gegeven, zie punt 130 en volgende van dit advies). 
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haar erkend ratingbureau gecombineerd met de monitoring van verschillende financiële 

ratio's. De Commissie analyseert eveneens de voorstellen die gedaan worden door de 

kernexploitant betreffende de ratioformules; 

− Wat de opvolging van de leningen die de kernprovisievennootschap aan de kernexploitant 

toekent betreft, beveelt de Commissie aan om haar gezag te versterken en te voorzien dat het 

afsluiten van of de motivering voor alle leningsovereenkomsten tussen de 

kernprovisievennootschap en de kernexploitant voorafgaandelijk aan haar ter goedkeuring 

wordt voorgelegd. 

 

7. De Commissie vindt dat voor het overige de Wet van 11 april 2003 aangepast moet worden 

met betrekking tot de informatie die aan haar meegedeeld moet worden, haar bevoegdheid om 

boetes op te leggen en de middelen die aan haar secretariaat toegewezen worden.  

 

8. Ten tweede moet de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen een veel betere en 

efficiëntere bescherming genieten dan wat de Wet momenteel voorziet. Zoals reeds in het 

Tussentijds Advies aangemerkt, voert de huidige Wet een mechanisme in dat in de praktijk bepaalde 

belangrijke zwakheden bevat, en zelfs bepaalde dwalingen: 

 

- het grootste deel van de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen wordt momenteel 

“doorgeleend” aan de kernexploitant die de moedermaatschappij is van de 

kernprovisievennootschap; 

- de terugbetaling van deze leningen is niet door enige zekerheid gewaarborgd; 

- het gebruik van de aan de kernexploitant geleende fondsen, wordt dus niet gecontroleerd en 

hun exacte locatie wordt niet bepaald; 

- de verplichting van de exploitant om voorzieningen aan te leggen is door geen enkele 

garantie gedekt; 

- het beheer van de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen die niet worden geleend is 

onvoldoende omkaderd; 

- de financiële situatie van de kernexploitant wordt slechts aan de hand van een “credit rating” 

gemonitord, etc. 

 
Het huidige mechanisme laat dus niet toe om de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen, die 

nochtans van essentieel algemeen belang is, op nuttige of voldoende wijze te beschermen. Zoals reeds 

vermeld (Tussentijds Advies, punt 22) is de Belgische Staat, met name wat de geldende bepalingen 

van internationaal recht betreft, verplicht om ervoor te zorgen dat de kernexploitant (of in 

voorkomend geval de betrokken bijdragende vennootschap) de uitgaven voor de ontmanteling van 

de centrales en voor het beheer van de verbruikte splijtstoffen effectief en volledig draagt tot op het 

einde. 

 

9. De Commissie formuleert meerdere voorstellen om op een nuttige en efficiënte manier het 

bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de tegenwaarde van de nucleaire 

voorzieningen te beschermen. 

 

- De Commissie raadt aan om, in een nog nader te bepalen vorm, een scheiding van de activa 

die de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen vormen in te voeren. De Commissie zet 



ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR NUCLEAIRE VOORZIENINGEN 

 

 

6 
 

 

in dit advies meerdere systemen uiteen die een min of meer hoge beschermingsgraad 

toelaten in functie van het gekozen mechanisme;  

 

- De Commissie is van mening dat het noodzakelijk is om het beheer van de tegenwaarde van 

de nucleaire voorzieningen te omkaderen. De activa die de tegenwaarde van de 

voorzieningen vertegenwoordigen moeten op een voorzichtige en behoedzame manier 

beheerd worden. In het bijzonder: 

 

o Het deel van de activa dat aan de kernexploitant wordt geleend moet sterk verminderd 

worden. In dit kader moet het engagement van de kernexploitant om de lening 

betreffende de tegenwaarde van de voorzieningen voor het beheer van de verbruikte 

splijtstoffen tegen het jaar 2025 terug te betalen in de Wet verankerd worden. Bovendien 

moet de opvolging van de leningen die de kernprovisievennootschap toekent versterkt 

worden; 

o Het deel van de activa dat niet aan de kernexploitant mag geleend worden moet, met 

inachtneming van de vastgelegde prudentiële regelgeving, belegd worden, volgens 

bepaalde vormen en in bepaalde sectoren die door de Wet omkaderd worden. 

 

- Om de terugbetaling van de aan de exploitant toegekende leningen en om de verplichting 

om voorzieningen aan te leggen door de exploitant te garanderen, beveelt de Commissie aan 

om een wettelijk garantiesysteem op te leggen in hoofde van alle aandeelhouders of 

vennoten die de juridische of feitelijke controle (hierna “controlerende aandeelhouder”) op 

de kernexploitant uitoefenen ingeval deze één van zijn verplichtingen om voorzieningen aan 

te leggen of de terugbetaling van de leningen die de kernprovisievennootschap heeft 

toegekend, niet nakomt (het begrip “garantieverstrekker” heeft in dit advies dus betrekking 

op alle controlerende aandeelhouders van de kernexploitant of van de bijdragende 

vennootschap). Deze wettelijke garantie is geïnspireerd op het Franse systeem. Om de 

partijen een bepaalde flexibiliteit te bieden, is de Commissie van mening dat deze wettelijke 

garantie met een contractuele garantie, die enkel gericht is op de terugbetalingsverplichting 

van de leningen door de kernexploitant, kan aangevuld worden; 

 

- Ten gevolge van de recente discussies die zich tussen de kernexploitant en de 

kernprovisievennootschap hebben voorgedaan, formuleert de Commissie suggesties in geval 

van waardevermindering op de activa die de nucleaire voorzieningen vertegenwoordigen; 

 

- De Commissie formuleert tot slot enkele voorstellen betreffende de aanpassing van het 

algemeen voorrecht op de roerende goederen ten voordele van de 

kernprovisievennootschap (artikel 16, § 1 van de Wet) en de voorwaarden van de “negative 

pledge” clausule voorzien ten laste van de kernexploitant (artikel 16, § 3 van de Wet). 

 

10. Ten derde herhaalt de Commissie dat de governance van de kernprovisievennootschap moet 

herzien, versterkt en omkaderd worden. De Commissie heeft op dit punt al meerdere aanbevelingen 

gedaan in het Tussentijds Advies, maar kan enkel opnieuw aandringen op de noodzaak om de 

governance van de vennootschap die geacht wordt om de fondsen in het algemeen belang te beheren, 

te omkaderen en er toezicht op te houden. 
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11. In dit advies worden deze drie belangrijke punten behandeld en worden aanbevelingen of 

suggesties gedaan om het Belgische systeem te verbeteren. Met het oog op de behandeling van de 

financiële en boekhoudkundige kwesties heeft de Commissie het advies van de heren Marc Fyon en 

Jan Bouckaert, advocaten van het kabinet Stibbe, gevraagd. Zij hebben aangeraden om advies te 

vragen aan financieel deskundigen, de bedrijfsrevisoren Dirk Smets en Eric Mathay. Het verslag van 

deze laatsten bevindt zich als bijlage bij dit advies (Bijlage 3). 

 
12. Op 24 februari 2021 is de Commissie samengekomen om het huidige advies te behandelen. 

Het huidige advies is definitief en heeft tot doel om het Tussentijds Advies aan te vullen. De twee 

adviezen moeten dus samen gelezen worden. Het huidige advies voert enkele aanpassingen in ten 

opzichte van het Tussentijds Advies. Als dit het geval is, dan herneemt het huidige advies de relevante 

passage van het Tussentijds Advies in extenso en gaat in die passage over tot de nodige aanpassingen. 

 

3 Eerste verbetering van het wettelijk kader: Prioritaire versterking van 
de rol en het gezag van de Commissie 

13. Zoals reeds vermeld in het Tussentijds Advies (punt 71 en volgende), is de omkadering van de 

rol van de Commissie door de Wet van 11 april 2003 ontoereikend. De middelen die haar door de Wet 

worden toegekend zijn vandaag totaal onvoldoende om haar toe te laten om op een correcte en 

efficiënte manier haar rol als prudentiële toezichthoudende autoriteit uit te oefenen en het bestaan, 

de toereikendheid en de beschikbaarheid van de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen te 

verzekeren. 

 

- De Wet van 11 april 2003 vertrouwt aan de Commissie een algemene advies- en 

controlebevoegdheid toe over de aanleg en het beheer van de voorzieningen voor de 

ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen. 

 

- In dit kader brengt de Commissie (dwingende) adviezen (in het bijzonder jegens de 

kernprovisievennootschap) uit betreffende:  

a. de methoden voor het aanleggen van voorzieningen voor de ontmanteling en het beheer van 

bestraalde splijtstoffen, en evalueert periodiek de geschiktheid van deze methoden; 

b. het herzien van het maximale percentage van de fondsen die de tegenwaarde vormen van de 

desbetreffende voorzieningen die de kernprovisievennootschap kan lenen aan 

kernexploitanten;  

c. de categorieën van activa waarin de kernprovisievennootschap het deel van deze fondsen, 

dat zij niet mag lenen aan kernexploitanten, investeert, alsook de voorwaarden waartegen 

deze investeringen worden uitgevoerd. 

 

- In dit kader controleert de Commissie: 

a. de gegevens die de kernprovisievennootschap ter beschikking stelt omtrent de 

toereikendheid van de voorzieningen; 

b. de correcte toepassing van de methoden voor de aanleg van de voorzieningen voor de 

ontmanteling en voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen; 
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c. de voorwaarden tegen dewelke de kernprovisievennootschap deze fondsen leent aan 

kernexploitanten; 

d. het beleid van de kernexploitanten inzake voorrechten en hypotheken;  

e. de leningsvoorwaarden waarmee de kernprovisievennootschap eventueel heeft toegestemd 

volgens artikel 14, § 5, paragraaf 2; 

f. de beschikbaarheid van de tegenwaarde van het bedrag van de in punt e bedoelde leningen, 

met inbegrip van de eventuele zekerheden die door degenen die deze leningen hebben 

ontvangen werden vastgezet. 

 

- Om de Commissie toe te laten deze advies- en controlebevoegdheid uit te oefenen, legt de Wet 

van 11 april 2003 aan de kernprovisievennootschap2 en aan de kernexploitanten3 op om aan de 

Commissie allerlei informatie te verstrekken betreffende voornamelijk het bedrag en de 

berekeningsmethode van de nucleaire voorzieningen, maar die anderzijds praktisch geen 

betrekking heeft op de werking, de financiële situatie en de herstructureringsverrichtingen van de 

kernexploitanten zolang hun “credit rating” stabiel blijft. Deze informatie heeft geen betrekking 

op het gebruik door de kernexploitanten van fondsen die aan hen worden geleend door de 

kernprovisievennootschap op grond van de Wet van 11 april 2003. 

 

- De Commissie is eveneens belast met het controleren van de voorwaarden van de leningen die de 

kernprovisievennootschap toekent in uitvoering van § 1 van artikel 14 van de Wet van 11 april 

2003 en die zijn vastgelegd in één of meerdere overeenkomsten tussen deze vennootschap en de 

betrokken kernexploitant en dat deze overeenkomsten in overeenstemming zijn met de Wet van 

11 april 2003. De Wet van 11 april 2003 voorziet geen uitdrukkelijke bevoegdheid voor de 

 
2 De Wet van 11 april 2003 verplicht de kernprovisievennootschap om aan de Commissie de volgende informatie te bezorgen:  

a. jaarlijks: het bedrag van de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling en voor het beheer van bestraalde 

splijtstoffen, de evaluatie van de met deze voorzieningen overeenstemmende activa, de berekening van de 

vergoeding die de kernexploitanten aan de kernprovisievennootschap verschuldigd zijn voor het lopende 

boekjaar, de uitgaven voor de komende drie jaren, alsook de algemene oriëntatie van haar investeringspolitiek; 

de internationale " credit rating " van de kernexploitant en de schuldenratio driemaandelijks vastgesteld ten 

aanzien van het eigen vermogen van de kernexploitant, en de schuldenratio driemaandelijks vastgesteld ten 

aanzien van het eigen vermogen van degenen die van de kernprovisievennootschap leningen ontvangen. 

b. elke drie jaar: de basiskarakteristieken van de provisievorming voor de ontmanteling en voor het beheer van 

bestraalde splijtstoffen, zoals de achterliggende strategische aanpak, het ontwikkelingsprogramma, het 

uitvoeringsprogramma, de timing, de raming van de benodigde financiële middelen, het bedrag van de 

uitgaven en de betalingskalender;  

c. alle overeenkomsten gesloten tussen de kernprovisievennootschap en de kernexploitant of verbonden 

vennootschappen en de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen inzake de 

ontmanteling van kerncentrales en de verwerking van radioactieve afvalstoffen; 

d. elke wijziging in de kredietrating van een kernexploitant of, indien een dergelijke kredietrating bestaat, van 

degene die van de kernprovisievennootschap leningen ontvangt of de omstandigheid dat het betrokken 

agentschap een kernexploitant of desgevallend degene die van de kernprovisievennootschap leningen ontvangt 

op " credit watch " heeft geplaatst; 

e. elk trimester, de schuldratio ten aanzien van het eigen vermogen van de kernexploitant; 

f. onmiddellijk, elke wijziging in het beleid van de kernexploitant (en van degenen die van de 

kernprovisievennootschap leningen ontvangen) inzake hypotheken en voorrechten. 
3  Artikel 7, § 2, 1° van de Wet van 11 april 2003 verplicht de kernexploitanten om onverwijld aan de Commissie alle 

beslissingen en informatie inzake voorrechten en hypotheken die ze toekennen te bezorgen. 
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Commissie om zich uit te spreken over de wenselijkheid van de leningen die op die manier worden 

toegekend, noch over de commerciële voorwaarden ervan. Ze heeft geen uitdrukkelijke 

bevoegdheid om te eisen dat de leners passende garanties bieden die de terugbetaling van de 

leningen garandeert, noch om in de uitvoering van de leningsovereenkomsten tussen te komen 

of om van de kernprovisievennootschap te eisen de terugbetaling te vragen zelfs als zij in gebreke 

blijft. Volgens een strikte interpretatie van de Wet van 11 april 2003 kan de Commissie enkel eisen 

dat de partijen de bepalingen van de leningsovereenkomsten wijzigen die niet overeenstemmen 

met de bepalingen van de Wet van 11 april 2003. 

 

− Het belangrijkste instrument waarover de Commissie beschikt is gelinkt aan de opvolging van de 

“credit rating” van de kernexploitant. De Commissie kan namelijk het maximaal percentage van 

de fondsen die de kernprovisievennootschap aan een kernexploitant kan lenen herzien, zowel 

naar omhoog als naar omlaag, naarmate de kwaliteit van zijn krediet evolueert ten aanzien van 

deze criteria en dit volgens een geleidelijke en transparante schaal die tussen de Staat, de 

kernprovisievennootschap en de kernexploitanten overeengekomen wordt (de 

‘Driepartijenovereenkomst’). Omgekeerd beschikt de Commissie over weinig drukkings- of 

actiemiddelen ten opzichte van de kernexploitant en, a fortiori, van zijn controlerende 

aandeelhouders, zo lang de “credit rating” van de kernexploitant stabiel blijft en onder 

voorbehoud van de mogelijkheid om de actualisatievoet, die gebruikt wordt voor de berekening 

van de nucleaire voorzieningen, te herzien. 

 

De Commissie beschikt echter niet over uitdrukkelijke bevoegdheden om de financiële situatie van de 

kernexploitant op gepaste wijze te kunnen monitoren of om op gepaste wijze (dus snel) te kunnen 

reageren mocht de kernexploitant in gebreke blijven om aan zijn voorzieningsverplichtingen na te 

komen, bijvoorbeeld door een aanzienlijke inkrimping van zijn bedrijfsperimeter. 

 

Gelet op dit onvoldoende uitgewerkt wettelijk kader dat de Commissie een dringende en wezenlijke 

aanpassing van haar rol en haar bevoegdheden onontbeerlijk acht om haar de nodige wettelijke, 

menselijke en financiële middelen voor de uitvoering van haar opdracht te geven. De Commissie is 

ervan overtuigd dat deze aanpassing één van de prioritaire aspecten van de herziening van de Wet 

van 11 april 2003 moet zijn. 

 

14. De Commissie heeft in het Tussentijds Advies hiertoe enkele aanbevelingen geformuleerd met 

betrekking tot de aanpassing van haar samenstelling en haar algemene werking gedaan die we hier 

wensen te herhalen. 

 

Wat haar samenstelling betreft, heeft de Commissie zes voorstellen:  

 

▪ Ten eerste zou een vertegenwoordiger van de FSMA eveneens lid van de Commissie moeten 

kunnen zijn. Aangezien de fondsen die door de kernprovisievennootschap beheerd worden, 

zullen verhogen omwille van de terugbetaling van de lening door de kernexploitant, en dat de 

beheersregel van die fondsen geïnspireerd is door het systeem van de pensioenfondsen, is de 

Commissie van oordeel dat de ervaring van een vertegenwoordiger van de FSMA zeer nuttig 

kan zijn om haar controlebevoegdheid uit te voeren. Deze vertegenwoordiger van de FSMA 

zal bovendien beschikken over een relevante expertise op het gebied van prudentieel 
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toezicht. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat de FSMA hierover niet werd geconsulteerd 

door de Commissie. Tot 1 april 2011 had haar voorganger, de CBFA, een vertegenwoordiger 

in de Commissie. Deze werd ter gelegenheid van de overheveling van het prudentieel toezicht 

over de banken en verzekeringen naar de Nationale Bank van België naar deze getransfereerd, 

waardoor de NBB over 2 vertegenwoordigers beschikte, wat deze ongepast vond. Dit leidde 

tot een aanpassing van de Wet in 2012 waardoor uiteindelijk één vertegenwoordiger 

overbleef voor de NBB. Sindsdien werd ook het prudentieel toezicht op de pensioen-

instellingen definitief toegekend aan de FSMA, wat in dit kader een nieuw argument is om een 

vertegenwoordiger van deze instelling in de Commissie te hebben. 

 

▪ Ten tweede, naast de 4 personen die uit hoofde van hun ambt worden benoemd (de 

Directeur-generaal van het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD BOSA, de Directeur-

generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, de Administrateur-generaal 

van de Thesaurie en de Voorzitter van de CREG) en de vertegenwoordiger van de NBB is het 

aangewezen dat twee bijkomende personen, op voorstel van de Minister die Energie in 

zijn/haar bevoegdheid heeft, bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, aan te 

duiden en dit voor een termijn van 5 jaar. De keuze voor twee laat tevens toe zoveel mogelijk 

gender- en taalneutraliteit na te streven bij de aanstelling van deze bijkomende leden. 

 
Deze mogelijkheid zou de Commissie duidelijk kunnen versterken in het kader van de 

belangrijke evolutie van haar opdrachten. In voorkomend geval, moeten deze personen 

expertise hebben in een of meerdere domeinen die door de Commissie worden behandeld, 

vertrouwd zijn met de specifieke problematiek van het aanleggen van voorzieningen en 

mogen zij geen directe of indirecte band hebben met een kernexploitant, een bijdragende 

vennootschap of een onderneming die deel uitmaakt van een groep waartoe een 

kernexploitant of een bijdragende vennootschap behoort. In dit verband moet een 

afkoelingsperiode van 2 jaar worden voorzien voor personen die een band hebben gehad met 

de sector. Het doel van deze voorwaarden is om ervoor te zorgen dat de aangewezen 

personen voldoende bekwaam en onafhankelijk zijn om in de Commissie te zetelen. 

 

▪ Ten derde wordt voorgesteld dat de Voorzitter, zoals nu het geval is, wordt benoemd tussen 

de leden van de Commissie, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 

 

▪ Ten vierde zou de automatische deelname aan de vergaderingen van de Commissie voor 

nucleaire voorzieningen van de directeur-generaal van het FANC en de directeur-generaal van 

NIRAS moeten worden geschrapt om hen enkel uit te nodigen voor agendapunten die verband 

houden met hun specifieke competenties. Ze kunnen dan de vergaderingen van de Commissie 

bijwonen, met raadgevende stem, zoals nu het geval is. 

 

▪ Ten vijfde stelt de Commissie voor de in artikel 4 van de Wet van 11 april 2003 voorziene 

automatische deelname van de gedelegeerd bestuurder van de kernprovisievennootschap 

aan de vergaderingen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen te schrappen. 
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De systematische deelname van de gedelegeerd bestuurder van de kernprovisievennootschap 

aan de beraadslagingen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, zelfs met 

raadgevende stem, is niet in overeenstemming met de vereiste van onafhankelijkheid zoals 

bepaald door de Europese Commissie. 

 

De Commissie stelt voor dat zij, met vermelding van de agendapunten, de gedelegeerd 

bestuurder van de kernprovisievennootschap of eender welke kernexploitant kan uitnodigen. 

Het komt de Commissie toe de wenselijkheid van een dergelijke aanwezigheid op een volledig 

discretionaire basis te beoordelen. Zij kunnen evenwel steeds vragen om gehoord te worden 

door de Commissie over specifieke punten. 

 

▪ Ten zesde, om de Commissie in staat te stellen haar adviserende en toezichthoudende rol uit 

te oefenen, is het wellicht wenselijk dat de Commissie ook de twee vertegenwoordigers van 

de federale regering, die in de raad van bestuur van de kernprovisievennootschap zetelen, 

kan uitgenodigen om geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan haar vergaderingen. Deze 

vertegenwoordigers brengen tijdens hun deelname, wanneer zij dit passend achten of 

wanneer het algemeen belang dit vereist, verslag uit aan de Commissie over informatie 

waarvan zij in hun hoedanigheid als lid van de raad van bestuur van de 

kernprovisievennootschap kennis hebben genomen, en die een wezenlijke invloed kan 

hebben op het bestaan, de toereikendheid of de beschikbaarheid van de nucleaire 

voorzieningen. Dit laat tevens aan de Commissie toe om de 2 regeringsvertegenwoordigers te 

bevragen over punten die van belang zijn voor de goede uitvoering van haar taken. 

 

15. Naast hetgeen voorafgaat en hetgeen in het Tussentijds Advies werd uitgewerkt, meent de 

Commissie dat twee bijkomende punten moeten worden gewijzigd: 

 

- De huidige Wet voorziet niets in het geval dat een lid van de Commissie, dat door zijn functie 

is aanduid, een belangenconflict heeft in verband met de in de Commissie besproken 

onderwerpen. Deze situatie is echter niet theoretisch aangezien het kan gebeuren dat een lid 

deze onderwerpen in het kader van zijn functies binnen de instelling waar hij deel van 

uitmaakt behandelt. De Commissie beveelt aan om in de Wet aan te geven dat, in het geval 

een lid een belangenconflict heeft, hij zich uit de betrokken discussies moet terugtrekken; 

 

- De huidige wet verwijst naar plaatsvervangers van de leden die door hun functie zijn 

aangewezen en naar de vertegenwoordiger van de NBB zonder evenwel aan te geven wie 

hen aanduidt en of ze al dan niet deel moeten uitmaken van de genoemde instelling (artikel 

4 van de huidige Wet). De Commissie stelt voor dat er wordt verduidelijkt dat de 

plaatsvervangers worden aangeduid op voorstel van de instelling waarvan het effectieve lid 

afhangt en dat de benoeming gebeurt aan de hand van een in Ministerraad overlegd 

koninklijk besluit. 

 
16. De Commissie wenst in dit definitieve advies de andere punten uiteen te zetten die absoluut 

moeten gewijzigd of versterkt worden. De Commissie beoogt eerst en vooral een versterking van haar 

bevoegdheden (3.1) en van haar gezag (3.2.) Om haar rol op een efficiënte manier te kunnen 

vervullen, is het bovendien aangewezen om de informatie die de verschillende actoren aan haar 
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zouden moeten bezorgen te specificeren, evenals de termijnen van die kennisgevingen. Tot slot doet 

de Commissie enkele aanbevelingen over de boetes die ze op grond van de Wet van 11 april 2003 

(3.4) kan opleggen, over de eventuele beroepen die tegen haar beslissingen worden ingesteld (3.5) 

en over haar secretariaat (3.6). 

 
17. De aanbevelingen van de Commissie hebben tot doel haar toe te laten om binnen een 

duidelijk kader en op een anticiperende manier te handelen om iedere aantasting van de activa die de 

tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen vormen te vermijden. 

3.1 Bevoegdheden van de Commissie 

18. Artikel 5 van de Wet somt de bevoegdheden van de Commissie op. Om haar advies- en 

controlebevoegdheid op het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen 

uit te kunnen oefenen, moeten de bevoegdheden van de Commissie in deze bepaling verduidelijkt en 

versterkt worden. Haar bevoegdheden moeten naar een echt prudentieel toezicht (in de ware zin van 

het woord) jegens de kernprovisievennootschap, de kernexploitant en de bijdragende 

vennootschappen omgevormd worden. 

(a) Algemene advies- en controlebevoegdheden  

19. Het huidige artikel 5 van de Wet voorziet dat de Commissie een advies- en controle-

bevoegdheid heeft over de aanleg en het beheer van de nucleaire voorzieningen. Deze bepaling lijst 

vervolgens op niet-limitatieve wijze de gevallen op waarin de Commissie haar advies- en controle-

bevoegdheid kan uitoefenen. Er wordt bijvoorbeeld voorzien dat de Commissie advies uitbrengt over 

de categorieën van activa waarin de kernprovisievennootschap het deel van deze fondsen, dat zij niet 

mag lenen aan kernexploitanten, investeert (artikel 5, § 2, 1° c.) en de gegevens controleert die de 

kernprovisievennootschap ter beschikking stelt omtrent de toereikendheid van de voorzieningen 

(artikel 5, § 2, 2° a.). 

 

Dit betekent dat de Commissie advies- en controlemaatregelen kan invoeren om het bestaan, de 

toereikendheid en de beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen te garanderen. 

 

20. Hoewel de lijst met de bevoegdheden van de Commissie voorzien in artikel 5 niet-limitatief is, 

is het nodig om de controlebevoegdheid van de Commissie op de volgende punten te versterken: 

 

- de aanleg, het beheer, het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de 

voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van bestraalde 

splijtstoffen; 

- het naleven door de kernprovisievennootschap, de kernexploitant, de bijdragende 

vennootschappen en elke garantieverstrekker van de verplichtingen die hen zijn opgelegd op 

grond van de Wet of van de leningsovereenkomsten gesloten in toepassing van artikel 14, §1; 

- de wenselijkheid van de leningsovereenkomsten die door de kernprovisievennootschap zijn 

afgesloten met de kernexploitant en de bijdragende vennootschappen; en 

- de toepassing van alle bepalingen van de Wet en, in het algemeen, elk onderwerp verbonden 

aan de toepassing van de Wet. 
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(b) Samenhang tussen de bevoegdheden van de Commissie en die van NIRAS 

21. De Commissie benadrukt dat deze voorstellen geen wijziging willen doorvoeren aan de 

bevoegdheden van NIRAS zoals bepaald door artikel 179, § 2, 2° van de NIRAS-Wet. 

 

22. Om de bescherming van de werknemers, de bevolking en het leefmilieu te waarborgen en te 

verzekeren en onverminderd de juridische en financiële verantwoordelijkheid van de 

afvalproducenten, is NIRAS volgens deze bepaling de instelling belast met: 

 

- het beheer van al het radioactief afval, van welke oorsprong of herkomst het ook zij;  

- het opstellen van een inventaris van alle nucleaire installaties en alle terreinen die 

radioactieve stoffen bevatten; en  

- bepaalde opdrachten op het gebied van het beheer van verrijkte splijtstoffen, 

plutoniumhoudende stoffen, bestraalde splijtstoffen, en van de denuclearisatie van de buiten 

dienst gestelde installaties. 

 

23. Volgens artikel 179, § 2, 6° van de NIRAS-Wet en de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan 

bevat de opdracht met betrekking tot de bovengenoemde inventaris bovendien:  

 

- het opstellen van een repertorium van de lokalisatie en de staat van alle nucleaire installaties 

en alle plaatsen die radioactieve stoffen bevatten;  

- de raming van de kost van hun ontmanteling en sanering;  

- de evaluatie van het bestaan en de toereikendheid van voorzieningen voor de financiering van 

deze operaties, toekomstig of lopend, en de vijfjaarlijkse bijwerking van deze inventaris. 

- Om de vijf jaar of telkens zij het nodig acht, stelt de Instelling een rapport op ter attentie van 

haar voogdijoverheid, waarin zij de overeenstemming onderzoekt tussen, enerzijds, het 

referentiescenario en het industriële scenario in uitvoering en, anderzijds, de kenmerken van 

al het te beheren afval en de referentiescenario's. 

 

24. De Commissie heeft ook een advies- en controlebevoegdheid op “de aanleg, het beheer, het 

bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen” voor de ontmanteling van 

de kerncentrales en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen (artikel 5, §1, in fine van de Wet van 

11 april 2003). De Commissie voor nucleaire voorzieningen kan, in het kader van haar opdracht, advies 

vragen en beslissingen nemen. Om de opdracht van NIRAS betreffende de inventaris niet te 

benadelen, voorziet het huidige artikel 6, §1, 2de alinea dat “de adviezen en besluiten van de Commissie 

voor nucleaire voorzieningen met betrekking tot het bestaan en de toereikendheid van de 

voorzieningen worden aangenomen nadat het advies van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval 

en Verrijkte Splijtstoffen gevraagd werd”. De advies- en controlebevoegdheid van de Commissie 

betreffende “de aanleg, het beheer, het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de 

voorzieningen” voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van de bestraalde 

splijtstoffen is geen overlapping met die van NIRAS. Gezien de bevoegdheid van de Commissie 

prudentieel is en de bevoegdheid van NIRAS technisch en financieel. 
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3.2 Bevoegdheden van de Commissie 

25. De Commissie moet in het kader van haar bevoegdheden bepaalde maatregelen kunnen 

nemen om de nucleaire voorzieningen te vrijwaren. In zijn huidige versie voorziet artikel 6 van de Wet 

dat de besluiten en de met redenen omklede adviezen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

de kernprovisievennootschap binden. Deze besluiten en adviezen beschikken dus reeds over een 

dwingende kracht jegens de kernprovisievennootschap. Artikel 6 van de huidige wet zegt daarentegen 

niets over de aard en het doel van de besluiten en adviezen die de Commissie kan aannemen. 

 

26. De Commissie beveelt aan om haar bevoegdheden in vier categorieën onder te verdelen, met 

name: 

- Opvolging van het naleven van de verplichtingen uit hoofde van de Wet (a); 

- Toezicht op het invoeren van een strategische beslissing door één van de actoren (b); 

- Monitoring van de financiële situatie van de kernexploitant (c); en  

- Opvolging van de leningen die werden toegestaan aan de exploitant en de waarborgen 

verbonden met deze leningen (d). 

 

27. Pro memorie, de wet van 11 april 2003 voorziet een aansprakelijkheidsregeling voor de 

Commissie en haar leden vergelijkbaar met die voorzien door de Bankwet voor de leden van het 

directiecomité van de NBB. Artikel 8, § 3 van de huidige Wet voorziet immers het volgende: “de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen, de leden en hun respectievelijke plaatsvervangers, de 

raadgevende leden en hun afgevaardigden en het vast secretariaat en zijn vaste secretaris zijn niet 

burgerlijk aansprakelijk voor hun adviezen, handelingen of gedragingen in de uitoefening van de 

wettelijke opdrachten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, behalve in geval van bedrog of 

zware fout. “. Deze regeling moet in de nieuwe reglementering behouden blijven. 

 

(a) Opvolging van het naleven van de verplichtingen uit hoofde van de Wet  

28. Zoals vermeld in punt 19 hierboven, moeten de bevoegdheden van de Commissie worden 

uitgebreid tot de algemene naleving van de Wet van 11 april 2003 (zoals vervangen door de nieuwe 

nog tot stand te komen reglementering). Daarom is het aangewezen om aan de Commissie een 

algemeen initiatiefrecht te verlenen die haar toelaat om bepaalde maatregelen in te voeren als één 

van de actoren de verplichtingen die hem uit hoofde van de Wet zijn opgelegd niet nakomt. 

 

29. Hiervoor kunnen twee opties weerhouden worden, de eerste optie die elementen ontleent 

aan de bevoegdheden die gebruikelijk worden toegekend aan prudentiële financieel toezichthouders 

en de tweede die in een recent voorontwerp van wet tot wijziging van de Wet van 11 april 2003 werd 

uitgewerkt. 

 

30. OPTIE 1. In deze eerste optie, die als voordeel heeft dat ze het voorbeeld volgt van reeds 

bestaande wettelijke mechanismen en dat ze dus een relatief grote rechtszekerheid biedt, zou de 

bevoegdheid van de Commissie evenredig moeten zijn aan de inbreuk in kwestie en gradueel zodat 

de in gebreke zijnde actor de situatie, indien dit mogelijk is, zou kunnen rechtzetten. De Commissie 

stelt voor om op dit punt de regels te volgen die de bevoegdheid van de NBB als prudentieel 

toezichthoudende autoriteit omkaderen. 
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31. Naar het voorbeeld van artikel 234 van de Bankwet4 evenals van de ter zake geldende 

algemene principes van administratief recht, zou moeten voorzien worden dat, als de Commissie 

constateert dat een van de bestemmelingen van de verplichtingen voorzien in de Wet niet 

overeenkomstig de bepalingen ervan handelt of als de Commissie over elementen beschikt die 

aangeven dat de bestemmeling riskeert om niet langer overeenkomstig de Wet te handelen, de 

Commissie de termijn vastlegt waarin de situatie moet rechtgezet worden. Deze mogelijkheid is van 

toepassing op de kernprovisievennootschap, de kernexploitant, alle bijdragende vennootschappen en 

elke garantieverstrekker5. 

 

32. Nog steeds naar het voorbeeld van artikel 234 van de Bankwet (en in het bijzonder paragraaf 

2 ervan), zou de nieuwe reglementering eveneens de maatregelen moeten voorzien die de Commissie 

kan invoeren zolang de situatie niet is rechtgezet. In functie van de ernst van de feiten zouden deze 

maatregelen kunnen bestaan uit een frequentieverhoging van de reporting van de betrokken actor 

 
4 Bankwet van 25 april 2014, “ 234.§ 1. Wanneer de toezichthouder vaststelt dat een kredietinstelling niet werkt overeenkomstig de bepalingen 

van deze wet, haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen, Verordening nr. 575/2013, Verordening nr. 600/2014 of Verordening 2017/565 of 

over gegevens beschikt waaruit blijkt dat het gevaar bestaat dat deze instelling in de komende 12 maanden niet meer zal werken 
overeenkomstig deze bepalingen, stelt hij de termijn vast waarbinnen deze toestand moet worden verholpen. 
  § 2. Zolang de kredietinstelling de in paragraaf 1 bedoelde toestand niet heeft verholpen, kan de toezichthouder te allen tijde : 

  1° eigenvermogensvereisten opleggen die strenger zijn of een aanvulling vormen op deze waarin voorzien is door of krachtens artikel 92 van 
Verordening nr. 575/2013 of van de reglementen die met toepassing van artikel 98 zijn vastgesteld; 

  2° de toepassing opleggen van bijzondere regels inzake waardering of waardeaanpassing in het kader van de eigenvermogensvereisten die 
opgelegd zijn door of krachtens artikel 92 van Verordening nr. 575/2013 of de reglementen die met toepassing van artikel 98 zijn vastgesteld; 

  3° de gehele of gedeeltelijke reservering van uitkeerbare winst opleggen; 

  4° alle dividenduitkeringen of betalingen, met name van interesten, aan aandeelhouders of houders van aanvullend-tier 1-
kapitaalinstrumenten, beperken of verbieden, voor zover de schorsing van de betalingen die daaruit zou voortvloeien, niet leidt tot de opening 
van een liquidatieprocedure met toepassing van de bepalingen van Boek XX van het Wetboek van economisch recht; 

  5° eisen dat de variabele beloning beperkt wordt tot een percentage van de winst; 

  6° specifieke liquiditeitsnormen opleggen die dwingender zijn dan deze waarin voorzien is door of krachtens Verordening nr. 575/2013 of 
de reglementen die met toepassing van artikel 98 zijn vastgesteld, waaronder beperkingen ten aanzien van mismatches tussen activa en 
passiva van de instelling; 

  7° eisen dat de instelling het risico dat verbonden is aan bepaalde werkzaamheden of producten of aan haar organisatie, beperkt, in 
voorkomend geval door de integrale of gedeeltelijke overdracht op te leggen van haar bedrijf of haar net; 

  8° normen opleggen inzake risicoconcentratie of ter beperking van de blootstellingen die dwingender zijn dan deze waarin voorzien is door 
of krachtens Verordening nr. 575/2013 of de reglementen die met toepassing van artikel 98 zijn vastgesteld; 

  9° een aanvullende rapporteringsverplichting opleggen of een frequentere rapportering opleggen dan waarin voorzien is door of krachtens 
artikel 106, met name voor de rapportering over risico's, eigen vermogen of liquiditeitsposities; 

  10° volledigere en frequentere openbaarmakingen eisen dan deze waarin voorzien is door of krachtens artikel 75 of Verordening nr. 
575/2013; 

   11° de maatregelen gelasten als bedoeld in artikel 116, § 2, tweede lid, 3° en 5° ; 

   12° eisen dat de instelling een plan opstelt voor het voeren van onderhandelingen met schuldeisers over de herstructurering van de schulden, 
in voorkomend geval overeenkomstig het herstelplan. 

  § 3. Wanneer de toezichthouder van oordeel is dat de maatregelen die de instelling binnen de met toepassing van paragraaf 1 vastgestelde 
termijn heeft genomen om de vastgestelde toestand te verhelpen, bevredigend zijn, heft hij volgens de modaliteiten die hij bepaalt, alle of 
een deel van de maatregelen op waartoe hij met toepassing van paragraaf 2 heeft besloten. […]” 

  § 5. De toezichthouder stelt de afwikkelingsautoriteit onverwijld in kennis zodra zij vaststelt dat voor een kredietinstelling aan de in paragraaf 
1 bedoelde voorwaarden is voldaan.” 

5 Op het begrip ‘garantieverstrekker’, cfr. infra punt 130 en volgende  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014042508&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014042508&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))
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(“close monitoring”), een vermindering van het bedrag dat aan de kernexploitant geleend kan worden, 

het opheffen van de mogelijkheid van de kernexploitant om te lenen, de verplichting om bijkomende 

garanties te geven, ...  

 
33. De Bankwet voorziet dat als de betrokkene zich niet binnen de vastgestelde termijn voegt naar 

de aanmaning van de toezichthouder deze de volgende bijzondere maatregelen kan nemen: 

- een speciaal commissaris aanstellen; 

- de vervanging opdragen van alle of een deel van de leden van het wettelijk bestuursorgaan 

van de betrokken instelling; of  

- een algemene vergadering eisen (artikel 236). 

 

De Commissie is van mening dat dit mechanisme toepasbaar zou moeten zijn als de 

kernprovisievennootschap zich niet voegt naar de aanmaningen van de Commissie. 

 

In feite is het logisch dat deze bijzondere maatregelen op de kernprovisievennootschap van toepassing 

zijn aangezien ze de entiteit is, in de hoedanigheid van beheerder van de tegenwaarde van de 

nucleaire voorzieningen, die direct onder supervisie van de Commissie staat. Daarentegen zijn deze 

bijzondere maatregelen moeilijk toepasbaar op de kernexploitant, alle bijdragende vennootschappen 

of elke garantieverstrekker. Om dezelfde logica te behouden als deze die van toepassing is op de 

Bankwet, stelt de Commissie bijgevolg voor dat als één van deze drie actoren zich niet voegt naar de 

aanmaningen van de Commissie, zij de bijzondere maatregelen als bedoeld in punt 32 zal toepassen. 

 
34. OPTIE 2. Het is noodzakelijk om zich ervan te verzekeren dat de Commissie over voldoende 

middelen beschikt om zowel vóór het bestaan van een overtreding als na de vaststelling ervan te 

handelen. Daartoe kunnen de wijzigingen aan het huidige artikel 6 van de Wet van 11 april 2003 die 

die hierna volgen dienen. Deze wijzigingen volgen het voorbeeld van bepaalde recente teksten tot 

wijziging van de Wet van 11 april 20036. 

 

35. Allereerst zou de Commissie, als er een overtreding van de Wet, van haar uitvoeringsbesluiten 

of van een krachtens de Wet gesloten overeenkomst heeft plaatsgevonden, zich naargelang van het 

geval kunnen richten tot de kernprovisievennootschap, iedere kernexploitant, alle bijdragende 

vennootschappen of elke garantieverstrekker en: 

 
- de betrokkene gelasten deze overtreding te beëindigen;  

- de betrokkene gelasten de situatie van vóór de overtreding te herstellen en in dit kader van 

alle derden eisen dat zij de activa die door de kernprovisievennootschap, door iedere 

kernexploitant, of door alle bijdragende vennootschappen werden overgedragen teruggeven. 

Met het begrip derde wordt hier iedere rechtspersoon los van de persoon die de activa heeft 

overgedragen bedoeld; 

 
6 Zie wetvoorstel van 27 maart 2019 ingediend door de heer Benoit Friart, mevrouw Leen Dierick en de heren Franck Wilrycx en Egbert 

Lachaert.  
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- de betrokkene gelasten om van elk rechtsmiddel of elke rechtsvordering gebruik te maken om 

de overtreding te beëindigen of alle derden te gelasten een dergelijk rechtsmiddel of 

rechtsvordering te ondernemen; of 

- de betrokkene te verbieden een beslissing te nemen of een handeling te stellen die direct of 

indirect een overtreding is van de wet, haar uitvoeringsbesluiten of krachtens de wet gesloten 

overeenkomst. 

 
36. Vervolgens, als de Commissie vaststelt dat het waarschijnlijk is dat een bepaling van de Wet, 

van haar uitvoeringsbesluiten of van een krachtens de Wet gesloten overeenkomst zal worden 

overtreden, zou de Commissie zich naargelang van het geval kunnen richten tot de 

kernprovisievennootschap, iedere kernexploitant, alle bijdragende vennootschappen of elke 

garantieverstrekker en: 

- de betrokkene verbieden om de overwogen handeling te ondernemen of om niet te handelen 

zodat de voorziene overtreding zich niet voordoet; of 

- de betrokkene gelasten ervoor te zorgen dat elke handeling die de voorziene overtreding kan 

verhinderen wordt gesteld binnen de termijn die zij vastlegt. 

 
37. Als de Commissie tenslotte vaststelt dat de kernprovisievennootschap, ondanks de 

aanmaning die haar werd gegeven, zich onthoudt van de uitvoering van de aan de schuldenaar 

opgelegde verplichtingen inzake nucleaire voorzieningen, kan de Commissie ad hoc een mandataris 

aanstellen en hem de opdracht geven om de rechtsmiddelen of de rechtsvorderingen in naam van en 

voor rekening van de kernprovisievennootschap uit te oefenen. Het doel van deze bepaling is om een 

laatste reddingsmiddel voor de Commissie te voorzien zodat zij kan handelen ingeval de 

kernprovisievennootschap die een aanmaning heeft gekregen niets doet. 

 

38. Een dergelijk systeem zou de Commissie toelaten om op het geschikte ogenblik de nodige 

maatregelen te nemen. 

 

39. ONGEACHT DE GEKOZEN OPTIE, is het belangrijk te benadrukken dat met de bevoegdheden 

die haar zouden worden toegekend, de Commissie absoluut niet de bedoeling heeft de juridische 

controle te beïnvloeden die Electrabel op de kernprovisievennootschap uitvoert overeenkomstig 

artikel 1 :14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheden vloeien 

enkel voort uit de hoedanigheid van administratief toezichtsorgaan van de Commissie. 

 

Deze bevoegdheden zijn - op zijn minst in de eerste bovenvermelde optie - direct overgenomen van 

andere toezichtsorganen zoals met name de FSMA en de NBB die over uitgebreide bevoegdheden 

beschikken ten opzichte van de vennootschappen die onder hun respectievelijk prudentieel toezicht 

vallen. Deze bevoegdheden van de FSMA en de NBB hebben, uitgezonderd heel uitzonderlijke en 

ernstige omstandigheden, noch als doel, noch als gevolg de eventuele controlestructuur te 

beïnvloeden van de vennootschappen die aan hun toezicht onderworpen zijn. Ze houden niet meer in 

dan de opdrachten te vervullen die het Europese recht en het Belgische recht hen hebben toegewezen 

en de bevoegdheden uit te oefenen die daaruit voortvloeien, de FSMA en de NBB zouden deze 

vennootschappen dan beheren of als de facto beheerder tussenkomen. 

 



ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR NUCLEAIRE VOORZIENINGEN 

 

 

18 
 

 

40. Ondanks de omvang van de bevoegdheden die haar door de Wet, in navolging van deze 

andere overheidsinstanties, zouden toegekend zijn, moet de Commissie in het kader van de 

uitoefening van haar wettelijke opdracht noch als een vorm van controle in de betekenis van artikel 

1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitoefenend op deze vennootschappen, 

noch als beheerder van deze vennootschappen beschouwd worden7. 

 

(b) Aannemen van een strategische beslissing door één van de actoren 

41. Zoals reeds vermeld (punt 25) kan de Commissie zich momenteel niet ex ante uitspreken over 

een beslissing die door een van de actoren overwogen wordt zelfs als deze beslissing wellicht een 

effect op de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen kan hebben. De Commissie kan enkel a 

posteriori tussenkomen en voor zover de genomen beslissing effect heeft op de “credit rating” van de 

betrokken kernexploitant. 

 

42. Het is nochtans niet ongewoon om het prudentieel toezichtsorgaan toe te laten ex ante een 

advies- en controlebevoegdheid op dit soort beslissingen uit te oefenen. In het kader van het 

prudentieel toezicht op de kredietinstellingen is de NBB belast met het al dan niet toelaten van elke 

strategische beslissing van een kredietinstelling8. De Bankwet definieert het concept van 

« strategische beslissing » als « en beslissing die een zeker belang heeft en daardoor een globalere 

impact kan hebben op de instelling, in de mate dat zij gevolgen heeft voor verschillende functies van 

de instelling, en die betrekking heeft op elke investering, desinvestering, deelneming of strategische 

samenwerkingsrelatie van de instelling, met name een beslissing tot aankoop of oprichting van een 

andere instelling, tot oprichting van een joint venture, tot vestiging in een andere staat, tot het sluiten 

van een samenwerkingsovereenkomst, tot het inbrengen of het kopen van een bedrijfstak, tot het 

aangaan van een fusie of een splitsing9”. 

 
43. Deze definitie werd gewijzigd in 201410. De vorige definitie was uitdrukkelijk gebaseerd op 

kwantitatieve criteria om het al dan niet strategische karakter van een beslissing te bepalen (namelijk 

het feit dat de beslissing een wijziging van meer dan 10 % van het totaal van de balans of van de 

geconsolideerde jaaromzet van de instelling inhoudt of een investering van ten minste 5 % van haar 

 
7 De controle op een vennootschap in de betekenis van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is 

immers geconcipieerd als de bevoegdheid in rechte of in feite om een doorslaggevende invloed op de koers van het beleid 

van een vennootschap uit te oefenen Enerzijds geeft artikel 1:14 echter aan dat de controle onweerlegbaar wordt vermoed 

“wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen of 

andere effecten van de betrokken vennootschap”. Wanneer de meerderheidsaandeelhouder van de kernprovisievennootschap 

meer dan 50 % van de aandelen ervan in handen heeft, valt hij onder het toepassingsgebied van dit onweerlegbaar vermoeden 

en de bevoegdheden die aan de Commissie als toezichtsorgaan zijn toegekend hebben geen invloed op deze controle in 

rechte. Anderzijds is het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen de enige 

invalshoek van waaruit de Commissie kan tussenkomen ten opzichte van de kernprovisievennootschap. De enige controle 

die in dit beperkt kader door de Commissie wordt uitgeoefend kan niet worden gelijkgesteld met de bevoegdheid in rechte 

of in feite om een doorslaggevende invloed op de koers van het beleid van een vennootschap in de zin van artikel 1:14 van 

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

8 Artikel 77 van de Bankwet van 25 april 2014: « Voor de volgende beslissingen is de voorafgaande toestemming van de toezichthouder 
vereist : 1° strategische beslissingen van een kredietinstelling […] 

9 Artikel 3, 63° van de Bankwet. 

10 https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/3406/53K3406001.pdf  

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/3406/53K3406001.pdf
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kapitaal en van haar reserves vertegenwoordigt). De voorbereidende werken van de wijziging in 2014 

verduidelijken dat de nieuwe definitie de kwantitatieve criteria niet meer herneemt, maar dat ze toch 

geschikt zijn om als richtsnoer te dienen voor de interpretatie van dit begrip. De voorbereidende 

werken vermelden bovendien het volgende : “in tegenstelling tot een operationele beslissing gaat het 

hier om belangrijke beslissingen die een globalere impact hebben of kunnen hebben op de instelling in 

de mate dat zij gevolgen heeft voor verschillende functies van de kredietinstelling, wat in de definitie 

gepreciseerd wordt.” 

 
44. De kredietinstellingen11 zijn dus verplicht om hun strategische beslissingen vooraf ter 

goedkeuring van de NBB voor te leggen. De NBB moet binnen twee maanden na ontvangst van een 

volledig dossier van het project beslissen. Als de NBB niet binnen de voornoemde termijn optreedt, 

dan wordt de toestemming geacht te zijn verkregen. Ze mag haar toestemming enkel weigeren (i) om 

redenen die verband houden met het vermogen van de instelling om te voldoen aan de bepalingen 

die door of krachtens de Bankwet zijn vastgelegd of (ii) die verband houden met een gezond en 

voorzichtig beleid van de instelling of (iii) indien de beslissing de stabiliteit van het financiële stelsel 

ernstig zou kunnen aantasten12. 

 
45. De Commissie is van mening dat, gezien het openbare belang van de tegenwaarde van de 

nucleaire voorzieningen, een dergelijk mechanisme zou moeten worden ingevoerd. Dit systeem moet 

echter aangepast worden aan de structuur van de nucleaire sector. De Commissie heeft drie mogelijke 

pistes voor ogen die alle drie het voorbeeld volgen van het prudentieel toezicht van de NBB. 

 

46. OPTIE 1. De eerste piste zou een kopie zijn van het systeem dat door de Bankwet wordt 

voorzien. De kernprovisievennootschap, de kernexploitant en een bijdragende vennootschap waaraan 

Synatom een lening heeft toegekend zouden verplicht zijn om elke “strategische beslissing” ter 

goedkeuring aan de Commissie voor te leggen, zoals mutatis mutandis gedefinieerd door de Bankwet. 

De Commissie zou dus de bevoegdheid hebben om de overwogen handeling te blokkeren als zij een 

negatieve invloed heeft op het vermogen van de betrokken actor om de bepalingen van de wet na te 

leven of om redenen die verband houden met het gezond en voorzichtig beleid van deze actor. 

 

47. Deze eerste piste vertoont een belangrijke leemte omdat ze alle strategische beslissingen die 

door een aandeelhouder van de kernexploitant, van de kernprovisievennootschap of van de 

betrokken bijdragende vennootschap of door een dochtermaatschappij van een van deze actoren 

zouden worden ingevoerd aan het toezicht van de Commissie onttrekt. Evenwel kunnen de 

beslissingen die op één van deze niveaus worden genomen uiteraard een belangrijke invloed hebben 

op de betrokken actor en zijn vermogen om zijn verplichtingen op grond van de Wet na te komen, a 

fortiori aangezien het grootste deel van de tegenwaarde van de voorzieningen bedoeld is om in een 

Belgisch BEVEK-filiaal van Synatom te worden beheerd. 

 

 
11 Het lijkt erop dat een ontwerp tot wijziging van de Bankwet momenteel wordt voorbereid en dat dit ontwerp met name een uitbreiding tot 

doel heeft van deze controle door het toezichtsorgaan op de strategische beslissingen die door de controlerende aandeelhouders van 
kredietinstellingen worden overwogen. 

12 Artikel 77 van de Bankwet. 
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48. OPTIE 2. De tweede piste beoogt een door de Commissie uitgevoerde voorafgaandelijke 

controle van iedere strategische beslissing van de kernprovisievennootschap, de kernexploitant, de 

bijdragende vennootschap, iedere garantieverstrekker of iedere dochtermaatschappij van een van 

deze actoren. De analyse van de Commissie zou dus geen betrekking hebben op de strategische 

beslissing op zich voor wat de controlerende aandeelhouders of de dochtermaatschappijen betreft, 

maar op de invloed van de beslissing die de betrokken actor overweegt en op zijn vermogen om het 

hoofd te bieden aan zijn verplichtingen krachtens de Wet van 11 april 2003. Deze piste wordt 

geïnspireerd door de besprekingen die momenteel gevoerd worden betreffende een eventuele 

wijziging van de Bankwet met de bedoeling het toepassingsgebied van de controle die de NBB 

uitoefent op de strategische beslissingen die de dochtermaatschappijen of de controlerende 

aandeelhouders van de kredietinstellingen aannemen te vergroten. 

 
49. OPTIE 3. De derde piste is meer hybride omdat ze zowel door de Bankwet als door 

wetsontwerpen die ter wijziging van de Wet van 11 april 2003 werden ingediend, wordt geïnspireerd. 

In dit geval zouden de kernprovisievennootschap, de kernexploitant, de bijdragende vennootschap, 

de garantieverstrekker en iedere dochtermaatschappij aan de Commissie volgende zaken moeten 

voorleggen zodat zij haar advies- en controlebevoegdheid kan uitoefenen:  

 
- alle ontwerpen van strategische beslissingen; 

- alle plannen voor een vereffeningsprocedure of inleiding van een gerechtelijke 

schikkingsprocedure of alle gelijkgestelde maatregelen; en 

- elk plan om de regels te wijzigen die betrekking hebben op het bestuur of de bevoegdheden 

van ieder orgaan of iedere mandataris van de kernprovisievennootschap, de kernexploitant, 

of een bijdragende vennootschap. 

 
50. In het kader van deze derde piste zou het de Commissie niet toekomen om de voortzetting 

van de beoogde handeling al dan niet toe te staan. De Commissie zou een advies kunnen uitbrengen. 

Als dit advies negatief is, maar niet door de betrokken entiteit gevolgd wordt, dan zou de Commissie 

bepaalde maatregelen kunnen nemen die in de wet zijn vastgelegd zoals bijvoorbeeld (i) de 

kernprovisievennootschap gelasten de terugbetaling van de leningen te eisen, (ii) de driejaarlijkse 

herzieningsprocedure vervroegd toepassen, (iii) bijkomende waarborgen eisen van de kernexploitant 

of de betrokken bijdragende vennootschap of (iv) een belangrijkere monitoring van de entiteit die de 

strategische beslissing heeft aangenomen invoeren. 

 

51. Welke piste ook gekozen wordt, het is aangewezen om aan de kernprovisievennootschap, alle 

kernexploitanten, alle bijdragende vennootschappen of iedere garantieverstrekker op te leggen om 

de hierboven bedoelde projecten ex ante aan de Commissie mee te delen, desgevallend onder het 

mom van de uitzondering voorzien in artikel 10, paragraaf 1, van de Verordening nr. 596/2014 

betreffende marktmisbruik. Het is immers uiterst belangrijk dat de mededeling aan de Commissie 

gebeurt alvorens een beslissing wordt aangenomen. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
52. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(c) Monitoring van de financiële situatie van de kernexploitant 

53. Een efficiënte monitoring van de financiële situatie van de kernexploitant is noodzakelijk om 

de bescherming van de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen te kunnen waarborgen. Dit punt 

is thans volledig ontoereikend in de Wet van 11 april 2003. 

(i) Mechanisme van de Wet van 11 april 2003 

54. Het mechanisme dat door de Wet van 11 april 2003 wordt voorzien is het volgende: de 

kwaliteit van het krediet van elke kernexploitant wordt gemeten en periodiek geëvalueerd door 

middel van een schuldratio ten aanzien van het eigen vermogen, op een geconsolideerde basis, en 

van een “credit rating” toegekend door een internationaal erkend noteringsagentschap (artikel 14, § 

2, al. 1). De kernprovisievennootschap verschaft jaarlijks aan de Commissie de internationale “credit 

rating” van de kernexploitant en driemaandelijks de schuldratio vastgesteld ten aanzien van het eigen 

vermogen van de kernexploitant (artikel 7, § 1, eerste streepje) en moet de Commissie verwittigen als 

deze “credit rating” wijzigt (artikel 7, § 1, vierde streepje). De Commissie kan het maximale percentage 

van de fondsen die de kernprovisievennootschap aan een kernexploitant kan lenen, herzien, zowel 

naar omhoog als naar omlaag, naarmate de kwaliteit van zijn krediet evolueert (artikel14, § 2, al. 2). 

De evaluatie van de kwaliteit van het krediet gebeurt volgens een geleidelijke en transparante schaal 

die werd vastgelegd in de Driepartijenovereenkomst. 

 
55. De bevoegdheden van de Commissie zijn dus beperkt want: 

 

- De evaluatie van de kwaliteit van het krediet van de exploitant heeft enkel op twee elementen 

betrekking: de “credit rating” en een schuldratio ten aanzien van het eigen vermogen; 

- De bevoegdheden die expliciet aan de Commissie zijn toegekend in geval van problemen met 

de kwaliteit van het krediet van de kernexploitant zijn uiterste beperkt: ze hebben enkel 

betrekking op het vermogen om het percentage van de fondsen dat aan de kernexploitant kan 

geleend worden naar omlaag te herzien. 

 

56. Het toezicht van de Commissie op de financiële situatie van de kernexploitant is dus uiterst 

beperkt en totaal ontoereikend. 
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(ii) Aanbevelingen van de Commissie 

57. De Commissie beveelt aan om het bestaande systeem aan te vullen met een dubbele 

monitoring gebaseerd op: 

 

- De “credit rating” van de kernexploitant zoals geëvalueerd door een ratingbureau waarvan de 

aanstelling werd goedgekeurd door de Commissie (A); en 

- Het gebruik van ratio’s (B). 

 

Deze periodieke monitoring van de financiële situatie zou, in de logica van het prudentieel toezicht, 

samen met de - meer punctuele controle - van de hierboven beschreven strategische operaties 

moeten gecumuleerd worden. 

 

58. Een negatieve evolutie van de “credit rating” of de overschrijding van de vastgestelde ratio’s 

zou de Commissie moeten toelaten om de maatregelen bedoeld in punt 28 en volgende te nemen 

(“Opvolging van het naleven van de verplichtingen uit hoofde van de Wet”). 

(A) Gebruik van de “credit rating” 

59. Zoals reeds vermeld, is het huidige systeem dat door de Wet van 11 april 2003 en de 

Driepartijenovereenkomst werd ingevoerd gebaseerd op de “credit rating” van de kernexploitant. 

Deze ratingmethode wordt vaak in de financiële sector gebruikt, maar heeft al bepaalde beperkingen 

aangetoond als het de enige factor is waarmee rekening wordt gehouden. De Commissie vestigt er de 

aandacht op dat voor wat de “credit rating” van de kernexploitant betreft, het ratingbureau Moody’s 

in zijn advies van 9 november 2020 overweegt: “The stable outlook reflects Moody's expectation that 

Electrabel's financial metrics will gradually recover over 2021-2022, from a low point in 2020. 

Specifically, the rating agency expects an improvement in the ratio of funds from operation (FFO)/net 

debt supported by (1) a more favorable macroeconomic environment; (2) a gradual back-to-normal 

nuclear plants' availability factor; and (3) ENGIE's commitment to fund Electrabel's nuclear liabilities 

over the period 2020-2025. Going forwards, and assuming that the Belgium Nuclear Provisions 

Commission (CPN)'s 2022 triennial revision will not lead to a material additional nuclear provisioning, 

Moody's anticipates that FFO/net debt13 will exceed the 27.5% average over 2016-2018.” Deze passage 

toont aan dat, indien nodig, de “credit rating” van een vennootschap niet alleen gebaseerd is op 

gebeurtenissen die per definitie in de toekomst liggen en onzeker zijn, maar ook op hypothetische, 

soms inexacte, analyses (de Commissie heeft zich niet verbonden om de actualisatievoet van de 

nucleaire voorzieningen niet te herzien). 

 

60. Meer recent publiceerde Moody’s op 11 Februari 2021 een aankondiging betreffende het 

beëindigen van de periodieke review van de ratings van Electrabel NV. Bovendien wordt in de laatste 

publicaties van Moody’s met geen woord gerept over het feit dat de huidige regering de intentie heeft 

 
13  FFO = Funds From Operations.   

Indien deze ratio daalt onder 1 kan de vennootschap haar schulden niet meer terugbetalen.   

Dit is met andere woorden een liquiditeitsratio die enkel de korte termijn beoogt en geen oog heeft voor de lange termijn. 
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om de 7 kernreactoren allemaal te sluiten tegen eind 2025.In de laatste financiële statements van 

Engie, gepubliceerd in mei 2020, gingen ze er nog van uit dat de reactoren D4 en T3 met 20 jaar zouden 

verlengd worden. Deze analyse toont duidelijk aan dat de credit rating van een internationaal 

ratingagentschap niet de enige basis kan vormen om te oordelen over de financiële stabiliteit van een 

onderneming. 

 

61. Derhalve is de Commissie van mening dat het nieuwe in te voeren systeem het mechanisme 

van de “credit rating” kan overnemen, maar ze raadt ook aan dat (i) de aanstelling van het 

internationale ratingbureau door de Commissie goedgekeurd wordt en dat (ii) deze “credit rating” 

met andere parameters gecombineerd wordt. 

(B) Het gebruik van ratio’s 

62. Behalve het gebruik van een “credit rating”, zouden de Commissie en de kernprovisie-

vennootschap de financiële situatie van de kernexploitant door ratio’s kunnen monitoren. Het gebruik 

van ratio’s is niet altijd evident omdat (i) als de ratio’s statisch zijn, zij vrij gemakkelijk beïnvloed of 

gemanipuleerd kunnen worden en (ii) hun componenten niet altijd precies gedefinieerd zijn. Het 

Verslag van de Revisoren toont dit zeer duidelijk aan. 

 

Volgens de revisoren, zijn de klassieke liquiditeit - of solvabiliteitratio’s precies daarom niet de beste 

oplossing (blz. 86 van het Verslag van de Revisoren). Bovendien, wat in casu belangrijk is, is dat de 

kernexploitant zijn toekomstige verplichtingen kan nakomen. Een dynamische solvabiliteitsratio kan 

dus relevant zijn. 

 

63. In hun verslag stellen de revisoren een lijst van ratio’s voor die mogelijks relevant kunnen zijn. 

Het is op dit moment niet mogelijk om een definitief besluit te nemen omtrent de meest pertinente 

ratio’s, gelet op het feit dat de specifieke berekening door de kernexploitant van de componenten van 

de ratio niet transparant is. Het is daarom ook moeilijk om de ratio’s met de cijfers gebruikt door 

andere ondernemingen te vergelijken. De revisoren stellen voor om dit samen met de kernexploitant 

te bespreken en om contractueel te bepalen welke ratio’s zullen gebruikt zullen worden en hoe deze 

berekend worden. 

 

64. In ieder geval, als het idee om ratio’s te gebruiken door de wetgever wordt aanvaard, moeten 

de volgende punten in gedachte worden gehouden: 

 

− ratio’s zijn gebaseerd op boekhoudkundige of financiële elementen die door nationale of 

internationale referentiekaders beïnvloed kunnen worden. Het risico van wijzigingen aan het 

toepasselijke juridische en boekhoudkundige kader en de impact op de berekening van de 

relevante elementen is niet onbelangrijk; 

− gelet op de bijzonder lange termijnen die gepaard gaan met nucleaire voorzieningen, is het 

niet uitgesloten dat parameters die vandaag relevant zijn, op (middel-)lange termijn weinig 

of geen nut meer hebben. 

 
Daarom zou het relevant zijn om te bepalen dat de ratio’s op bepaalde tijdstippen kunnen herzien 

worden. 
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65. De revisoren hebben de volgende voorkeuren in hun verslag laten aangegeven (blz. 102 van 

het Verslag van de revisoren): 

 

- Te werken met onder- en bovengrenzen voor kerngetallen in plaats van een vaste limiet. 

Wanneer de gekozen ratio’s binnen de grenzen blijven, is de situatie niet problematisch; 

- Te werken met meer dan twee ratio’s om verschillende aspecten te kunnen dekken; 

- Elke ratio nauwkeurig te definiëren en te documenteren (op juridisch en technisch vlak). 

 
66. Om de redenen die de revisoren in hun verslag verder detailleren, acht de Commissie het 

absoluut noodzakelijk om te specifiëren op welk niveau de rapportering van de kernexploitant dient 

te gebeuren (blz 103 van het Verslag van de revisoren). Momenteel geniet Electrabel van de vrijstelling 

om geen geconsolideerde jaarrekening op te stellen, deze te laten controleren of openbaar te maken 

(op basis van artikel 3:2, § 1 WVV). De Commissie vestigt de aandacht op het feit dat het WVV een 

uitzondering op deze vrijstelling ten gunste van een overheid voorziet14 en meent dat het uiterst nuttig 

zou zijn om uitdrukkelijk te voorzien dat iedere kernexploitant verplicht is om haar geconsolideerde 

jaarrekening jaarlijks mee te delen of om de verbintenis van de kernexploitant te verkrijgen dat het 

van deze vrijstelling afziet. Dit lijkt des te meer verantwoord nu de kernexploitant al verplicht is haar 

geconsolideerde jaarrekening aan haar ondernemingsraad mede te delen. Dit betekent dat deze 

geconsolideerde jaarrekeningen dus hoogstwaarschijnlijk reeds beschikbaar zijn. Electrabel heeft 517 

filialen. Dit toont aan dat enkel een geconsolideerde jaarrekening de Commissie kan toelaten een juist 

en accuraat overzicht te hebben van de financiële toestand van deze vennootschap. 

 
De Commissie raadt ook aan om een extern toezicht op deze jaarrekeningen door een externe en 

onafhankelijke – door de Commissie aan te duiden - deskundige te organiseren. 

(iii) Analyse van het ratiovoorstel van Electrabel  

67. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
14 Artikel 3:28 WVV “De artikelen 3:25 en 3:26 laten onverlet de wettelijke en bestuuursrechtelijke bepalingen over de opstelling van een 

geconsolideerde jaarrekening of van een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening indien deze stukken worden verlangd: 

1° ter voorlichting van de werknemers of van hun vertegenwoordigers; 

2° op verzoek van een overheid of rechter voor eigen kennisneming.” 
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75. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

76. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
77. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR NUCLEAIRE VOORZIENINGEN 

 

 

27 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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79. Als conclusie, beschouwen de revisoren dat die ratio niet geschikt is. 

(d) Opvolging van de leningen en de waarborgen verbonden met deze leningen 

80. De huidige wet stelt dat de Commissie « de beschikbaarheid van de tegenwaarde van het 

bedrag van de in punt (e) bedoelde leningen, met inbegrip van de eventuele zekerheden, die door 

degenen die deze leningen hebben ontvangen, werden gesteld” controleert (Artikel 5, § 2, 2° f) van de 

Wet). Zoals vermeld suggereert de Commissie dat zij een advies- en controlebevoegdheid over “de 

opportuniteit van de leningsovereenkomsten die door de kernprovisievennootschap zijn gesloten met de 

kernexploitanten” (zie punt 20 van dit advies) aan haar bevoegdheden toevoegt. Het is immers 

essentieel dat de Commissie op algemene wijze controle kan uitoefenen over de leningsvoorwaarden, 

over de opportuniteit om een dergelijke lening toe te kennen op basis van de vereisten van de Wet 

en dat zij eveneens een monitoring van die leningen kan verzekeren. De Commissie moet bij machte 

zijn de samenstelling of de aanpassing van garanties te vorderen of het percentage van de geleende 

fondsen te herzien wanneer het risico bestaat dat de activa die de tegenwaarde van de nucleaire 

voorzieningen vormen, aangetast kunnen worden. Die maatregel is gegrond gelet op de bedragen die 

momenteel geleend worden (die aanzienlijk blijven ondanks de verbintenis van de kernexploitant om 

de lening die de tegenwaarde vertegenwoordigt van de voorzieningen voor de verbruikte splijtstoffen 

terug te betalen). 

 

81. De bevoegdheden van de Commissie moeten uitgeoefend worden op basis van alle informatie 

waarover de Commissie beschikt en in het bijzonder rekening houdend met de informatie die 

gedetailleerd wordt weergeven in het semestrieel rapport over het beheer en het gebruik van de 

geleende fondsen dat de Commissie suggereert op te maken (zie punt 121 van dit advies). 

 

3.3 Mededelingen aan de Commissie 

82. Artikel 7 van de Wet van 11 april 2003 identificeert op niet limitatieve wijze de informatie die 

de kernprovisievennootschap op bepaalde momenten aan de Commissie moet bezorgen. Die 

informatie heeft betrekking op een wijziging van de “credit rating” van de kernexploitant of op een 

wijziging in het beleid van de kernexploitant op het vlak van hypotheken en garanties. 

 

83. Die informatie die aan de Commissie moet bezorgd worden is echter vaak onvolledig en wordt 

meestal niet tijdig aangeleverd. Bovendien zou er, gelet op de suggesties tot wijziging van de Wet van 

11 april 2003, door de verschillende actoren bijkomende informatie aan de Commissie bezorgd 

moeten worden. Die wijzigingen zijn essentieel want het is op basis van de informatie waarover de 

Commissie beschikt dat zij de controle- en adviesbevoegdheden zal kunnen uitoefenen die haar door 
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de Wet van 11 april 2003 zijn toegekend. De tijdige aanlevering van volledige informatie is dus 

onontbeerlijk. 

 

84. Ten eerste zou het aangewezen zijn een algemeen principe in te voeren dat momenteel in de 

Wet van 11 april 2003 ontbreekt, met name de verplichting voor de kernprovisievennootschap, elke 

kernexploitant, elke bijdragende vennootschap en elke garantieverstrekker om aan de Commissie 

onmiddellijk alle informatie te vertrekken die betrekking heeft op of een impact kan hebben op het 

bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen. 

 

85. Ten tweede zou de aan te leveren informatie gestructureerd moeten zijn in functie van de 

betrokken actoren en van de onderwerpen waarop die informatie betrekking heeft. De verplichtingen 

tot informatie-uitwisseling zijn immers verschillend voor de kernprovisievennootschap, elke 

kernexploitant, elke bijdragende vennootschap waaraan al dan niet een lening is toegekend en elke 

garantieverstrekker. Zij zijn ook verschillend naar gelang zij betrekking hebben op een project inzake 

een strategische operatie, de evolutie van de financiële toestand van de betrokken vennootschap, een 

verandering van haar ‘credit rating’, een herstructurering van haar aandeelhouderschap of haar 

management, enz... 

 

Deze informatie zou moeten meegedeeld worden binnen bepaalde vastgestelde termijnen. In het 

algemeen zou de bedoelde informatie meegedeeld moeten worden op eigen initiatief of binnen de 

vijf dagen na het schriftelijke verzoek van de Commissie. De Commissie zou ook bij de betrokken 

persoon om bijkomende informatie kunnen verzoeken. 

 

In het bijzonder zouden de volgende gegevens moeten meegedeeld worden: 

 

- Met betrekking tot de kernprovisievennootschap zouden de gegevens die momenteel moeten 

meegedeeld worden door de Wet van 11 april 2003 behouden moeten blijven. Die informatie 

zou echter aangevuld moeten worden met andere specifieke informatie. De verschillende 

termijnen voor uitwisseling van die specifieke informatie zouden, naar gelang van het geval, 

driejaarlijks, jaarlijks, halfjaarlijks, onmiddellijk of van zodra de kernprovisievennootschap er 

kennis van heeft, moeten zijn. De kernprovisievennootschap zou aan de Commissie (i) 

halfjaarlijks een statutaire vereenvoudigde en geconsolideerde financiële situatie moeten 

bezorgen samen met een evaluatie van haar garanties buiten balans, gecertificeerd door een 

erkende bedrijfsrevisor en (ii) van zodra zij er kennis van heeft, elke rechtstreekse of 

onrechtstreekse belangrijke wijziging van haar aandeelhouderschap, elk voornemen tot 

wijziging van haar statuten en elke wanbetaling vanwege de kernexploitant moeten 

meedelen. 

 

- Met betrekking tot de kernexploitant zouden de gegevens eveneens, naar gelang het geval, 

halfjaarlijks, jaarlijks, onmiddellijk of van zodra er kennis is van genomen, moeten meegedeeld 

worden. 

 

Zo kan er bijvoorbeeld bepaald worden dat de kernexploitant een statutaire vereenvoudigde 

halfjaarlijkse financiële situatie en een geconsolideerde halfjaarlijkse financiële situatie moet 
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bezorgen samen met een evaluatie van zijn garanties (de garanties buiten balans inbegrepen), 

gecertificeerd door een erkende bedrijfsrevisor en een halfjaarlijks rapport over het gebruik 

en het beheer van de leningen. 

 

Om redenen die eerder al zijn beschreven, is de Commissie van mening dat de wet de 

kernexploitant eveneens zou moeten verplichten haar jaarlijks geauditeerde geconsolideerde 

rekeningen te bezorgen. 

 

Bovendien zou de exploitant, van zodra hij er kennis van heeft, aan de Commissie elke 

rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van zijn aandeelhouderschap en dat van zijn 

garantieverstrekker, alsmede het bestaan van elementen die zijn “credit rating” of het bedrag 

van zijn eigen statutaire en geconsolideerde vermogen zouden kunnen aantasten en elk 

element dat kan leiden tot zijn faillissement of zijn juridische reorganisatie, moeten meedelen. 

 

- De verplichtingen tot informatie-uitwisseling vanwege de kernexploitant zouden eveneens 

van toepassing zijn voor elke bijdragende vennootschap waaraan door de 

kernprovisievennootschap een lening werd toegekend. De bijdragende vennootschappen die 

geen enkele lening hebben gekregen, zouden beperkte informatieverplichtingen hebben 

(aangezien die enkel betrekking hebben op hun verplichting tot aanleggen van voorzieningen). 

 

- Ook de garantieverstrekker zou ook verplicht zijn informatie uit te wisselen. Elke 

garantieverstrekker zou aan de Commissie onmiddellijk het bestaan moeten meedelen van 

elk element waarvan hij kennis heeft dat zijn schuldratio op een materiële en negatieve 

manier kan aantasten. 

 

86. Die mededelingen zouden natuurlijk moeten gebeuren onverminderd de algemene 

verplichting van de kernprovisievennootschap, de kernexploitant, elke garantieverstrekker en elke 

bijdragende vennootschap om aan de Commissie elke “strategische beslissing” mee te delen (zie punt 

46 en volgende van dit advies). 

 

87. Zoals reeds vermeld is de onmiddellijke mededeling van die informatie essentieel opdat de 

Commissie haar controle- en adviesbevoegdheden op het juiste moment zou kunnen uitoefenen en 

zou kunnen vermijden dat zij a posteriori stringente maatregelen moet nemen terwijl de situatie 

vooraf opgelost had kunnen worden. 

 

3.4 Bevoegdheid van de Commissie om boetes op te leggen 

88. Het artikel 22 van de huidige Wet verleent aan de Commissie de bevoegdheid om een 

administratieve boete op te leggen bij overtreding van de “bepalingen van de artikelen 7, 12 en 18” 

van de Wet. De beslissingen die door de Commissie voor nucleaire voorzieningen worden genomen 

krachtens de Wet van 11 april 2003 streven er per definitie naar het bestaan, de toereikendheid en 

de beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen te garanderen. Daar het algemeen belang immers 

nauw verbonden is met de beslissingen die genomen worden door de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen, zou het redelijk zijn de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete 
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uit te breiden tot elke niet-naleving van de door de Commissie voor nucleaire voorzieningen genomen 

beslissing. Het bedrag van die boete moet bovendien in verhouding staan tot de bestrafte feiten en 

handelingen. Concreet kan de Commissie richtlijnen aannemen ter omkadering van haar bevoegdheid 

om boetes op te leggen. 

 

3.5 Beroep tegen de beslissingen van de Commissie 

89. De procedure inzake het administratief beroep tegen een beslissing of een bindend advies van 

de Commissie zou verduidelijkt moeten worden. Volgens huidig artikel 6 kan de 

kernprovisievennootschap verzet aantekenen tegen elke beslissing van de Commissie. Indien de 

bestemmelingen van de beslissingen van de Commissie uitgebreid worden zoals hoger gesuggereerd 

(zie punt 25 en volgende) is het in dat geval aangewezen om die bestemmelingen de mogelijkheid te 

bieden verzet aan te tekenen tegen de beslissingen van de Commissie. 

 

90. Het zou ook opportuun zijn om het aantekenen van een beroep afhankelijk te maken van een 

voorafgaand overleg tussen de Commissie voor nucleaire voorzieningen en de betrokken partij, iets 

wat op het vlak van administratief recht beschouwd kan worden als een verzoek tot heroverweging. 

Dat overleg zou dus plaatsvinden na het aannemen van een eerste beslissing of van een eerste advies 

door de Commissie en zal eventueel gevolgd worden door een nieuwe beslissing of een nieuw bindend 

advies van de Commissie en, desgevallend, door het aantekenen van een administratief beroep door 

de betrokken partij. Dat overleg zou aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen de mogelijkheid 

kunnen bieden om het standpunt van de betrokken partij te analyseren en haar advies of vorige 

beslissing te wijzigen of in te trekken. Dat overleg zou dan een ontvankelijkheidsvoorwaarde zijn voor 

het aantekenen van een administratief beroep bij de Minister bevoegd voor Energie. 

 

91. In ieder geval moet de opschortende werking van het administratief beroep dat door de 

kernprovisievennootschap (of door elke belanghebbende) wordt aangetekend, geschrapt worden. Het 

is de bedoeling te vermijden dat - wanneer het administratief beroep hangende is - het bestaan, de 

toereikendheid en de beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen zouden aangetast worden 

alvorens de procedure van het administratief beroep is afgelopen. Bovendien zal de opschortende 

werking van een administratief beroep de bestreden beslissing van de Commissie de facto  - al was 

het maar tijdelijk - haar bindende kracht ontnemen. Het algemeen belang staat niet toe dat aan het 

administratief beroep een opschortende werking zou worden toegekend. 

 
92. Momenteel is de termijn binnen dewelke de Ministerraad zich moet uitspreken (met name 90 

dagen) geen strikte limiet. De Commissie beveelt aan dat dit punt gewijzigd wordt en dat indien die 

termijn overschreden wordt, de beslissing of het advies van de Commissie bevestigd wordt geacht. 

Die wijziging heeft tot doel het algemeen belang, dat wordt nagestreefd door de beslissingen en 

adviezen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen te beschermen. 

 

3.6 Secretariaat van de Commissie 

93. In haar Tussentijds Advies heeft de Commissie verscheidene aanbevelingen geformuleerd in 

verband met haar werking (zie punt 73 van het Tussentijds Advies en pt. 13 van dit advies). 
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94. De Commissie benadrukt ook dat de ruimere bevoegdheden alleen effectief kunnen worden 

uitgeoefend indien de Commissie samen met de inwerkingtreding van een nieuwe wet over voldoende 

financiële middelen en personeel beschikt. Met haar huidige middelen, is de Commissie immers op 

geen enkele wijze in staat om haar toekomstige rol te vervullen. De Commissie beschikt inderdaad tot 

op heden voor haar permanent secretariaat over een halftijdse vaste medewerker op kaderniveau ter 

beschikking gesteld door de AD Energie en één administratieve assistente. Om haar taken uit te voeren 

heeft de Commissie voldoende en effectieve middelen nodig en moet zij kunnen beroep doen op 

externe deskundigen. Het goed functioneren van de Commissie zal daarom afhangen van de politieke 

wil om een stabiele en efficiënte instelling te creëren. De Commissie benadrukt bovendien dat het 

budget dat zal moeten worden toegewezen om haar bevoegdheden naar behoren te kunnen 

uitoefenen, aanzienlijk hoger zal moeten zijn dan het budget dat haar momenteel wordt toebedeeld. 

 
De Commissie verduidelijkt dat zij suggereert dat haar vast secretariaat (bedoeld in artikel 4, §3 van 

de Wet van 11 april 2003) uitgebreid zou worden met ten minste drie personen van universitair niveau 

die beantwoorden aan verschillende profielen. De Commissie beveelt aan te kiezen voor ten minste 

een profiel van institutioneel analist, een ander van financieel analist en tenslotte een profiel dat 

instaat voor het globale beheer van de CNV en de coördinatie tussen de leden ervan. Er moet echter 

wel rekening gehouden worden dat het operationeel maken van dit versterkt Secretariaat van de 

Commissie een zekere tijd in beslag zal nemen en dat intussen zou moeten voorzien worden in een 

regeling om minimaal de overgangsperiode te overbruggen. Hierbij zou kunnen gedacht worden aan 

een deeltijdse opdracht voor een van de leden van de nieuwe Commissie, naar analogie van wat werd 

ingesteld bij de Commissie voor Boekhoudkundige Normen15. 

 

4 Tweede wettelijke verbetering: structurele versterking van de 
bescherming van de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen 

95. Het tweede grote thema dat bij de hervorming van de Wet van 11 april 2003 aan bod zou 

moeten komen, is de bescherming van de activa van de kernprovisievennootschap die de 

tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen vormen. Hoe essentieel dit thema ook is, het is virtueel 

afwezig in de Wet van 11 april 2003. Die Wet streeft ernaar het bestaan, de toereikendheid en de 

beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen te garanderen maar spreekt praktisch niet over de 

bescherming van de activa bestemd om de voorzieningen te dekken. De Wet van 2003 maakt zelfs 

geen onderscheid - dat essentieel is en terecht door de revisoren in hun Rapport beklemtoond wordt 

- tussen de voorzieningen die opgenomen zijn op de passiefzijde van de balans van de 

kernprovisievennootschap en de goederen of schuldvorderingen die er de tegenwaarde van vormen 

en die opgenomen zijn op de actiefzijde van de balans van die vennootschap. Dat essentieel 

onderscheid volstaat nochtans om aan te tonen dat het nodig is niet alleen te waken over het bestaan 

en de toereikendheid van de nucleaire voorzieningen maar ook over de bescherming van de activa die 

als enige de uitgaven kunnen dekken waarop die voorzieningen betrekking hebben. 

 

 
15 Dit wordt momenteel ingevuld door de huidige Voorzitter, die dit sinds 4 jaar op vrijwillige basis heeft gedaan. 
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De Commissie is ervan overtuigd dat de Wet van 2003 op dit punt een grondige herziening vergt. De 

suggesties en aanbevelingen die in dit advies zijn geformuleerd, moeten idealiter gepaard gaan met 

de uitstippeling van een duidelijk nationaal beleid met het doel, in de mate van het mogelijke, een 

duidelijk omschreven doel te financieren. 

4.1 Identificatie van de activa die de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen 
vormen/Afsplitsing van de activa die de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen 
vormen 

96. Volgens het huidige systeem, maken de kernexploitanten aan de kernprovisievennootschap 

een bedrag over dat gelijk is aan de tegenwaarde van de voorzieningen die reeds door de 

kernexploitanten voor de ontmanteling van de kerninstallaties en voor het beheer van verbruikte 

splijtstoffen (artikel 11, § 2 van de Wet) aangelegd zijn. De kernprovisievennootschap legt in haar 

rekeningen voorzieningen aan voor de ontmanteling en voor het beheer van verbruikte splijtstoffen 

(artikel 11, § 11 van de Wet). 

 

97. Nergens in de Wet wordt vermeld dat Synatom de activa die de tegenwaarde van de 

voorzieningen vertegenwoordigen, moet identificeren. De revisoren benadrukken nochtans dat “de 

aanleg van een voorziening niet noodzakelijk impliceert dat daartegenover activa bestaan, die op het 

juiste moment kunnen worden aangesproken/ingezet om de toekomstige schulden te honoreren” (zie 

blz 32 van het Verslag van de revisoren). De situatie is des te problematischer aangezien Synatom 

meerdere activiteiten uitvoert. Zonder voldoende identificatie en bescherming van de relevante 

activa, loopt Synatom het risico dat een incident in verband met haar andere activiteiten negatieve 

gevolgen heeft op de activa die de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen zouden moeten 

vertegenwoordigen. 

 
98. Momenteel is er niets dat een schuldeiser van Synatom ervan weerhoudt beslag te leggen op 

een actief dat geacht wordt de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen te vertegenwoordigen. 

 
99. Deze situatie biedt geen voldoende bescherming van de nucleaire voorzieningen. Zoals de 

revisoren het in hun verslag aantonen, zijn er drie opties die van toepassing kunnen zijn, waarbij elke 

optie een verschillend niveau van bescherming biedt. 

 
100. OPTIE 1. De eerste optie bestaat uit de verzekering dat er genoeg middelen en activa zijn 

tegenover de schulden. In concreto, betekent dit dat de beschikbare activa voldoende moeten zijn 

om de schulden te kunnen honoreren. Deze optie – die op de monitoring van ratio’s wordt gebaseerd 

- geeft echter een zeer beperkt comfort voor de volgende redenen: 

 
- Deze optie is op een statische analyse gebaseerd, die een soort foto geeft; zij kan bijgevolg 

beïnvloed of gemanipuleerd worden; 

- Dit waarborgt niet de liquiditeit of de beschikbaarheid van de relevante activa; 

- Het probleem van het gebrek aan juridische of boekhoudkundige onderscheid tussen activa 

die de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen vertegenwoordigen en de andere activa 

blijft fundamenteel relevant. 
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Het Verslag van de revisoren toont duidelijk aan dat deze eerste optie ontoereikend is. De netto 

geconsolideerde activa van Engie, Synatom inbegrepen, bedroegen 38 Mia EUR per 31 december 

2019, wat ongeveer driemaal hoger is dan het bedrag van de nucleaire voorzieningen op dezelfde 

datum, zijnde 13,189 Mia EUR. De revisoren leggen echter uit dat deze cijfers met voorzichtigheid 

moeten worden benaderd vermits de activa van Engie een goodwill van 18,7 Mia EUR bevatten. 

Indien, gelet op zijn immateriële aard, geen rekening wordt gehouden met deze goodwill, wordt het 

netto activa van Engie tot ongeveer 20 Mia EUR herleid, zijnde 150% van het bedrag van de nucleaire 

voorzieningen. Dit voorbeeld alleen al toont de zwakheid van deze eerste optie, die dan ook niet wordt 

aanbevolen door de Commissie. 

 
101. OPTIE 2. De tweede optie is om de activa precies te identificeren en een soort specifieke 

spaarpot op te bouwen. De geïdentificeerde activa worden beschouwd als waarborg ter dekking van 

toekomstige schulden. Dit mechanisme bestaat al in de volgende sectoren: 

 

- De verzekeringsondernemingen moeten specifieke activa binnen hun patrimonium 

identificeren en die activa op een formele wijze in een register inventariseren16; 

- De beursvennootschappen17 en een betalingsinstellingen18 moeten gesegregeerde liquide 

middelen identificeren en contractueel bij de depot-houdende bankinstellingen vast te 

leggen; 

- De advocaten, gerechtsdeurwaarders19, notarissen20 en vastgoedmakelaars21 moeten 

derdengelden op specifieke bankrekeningen behouden die in zekere mate en binnen 

bepaalde perken als een afzonderlijk patrimonium worden beschouwd. 

 
16 Artikel 195 van de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 

stelt: De verzekeringsondernemingen houden op hun zetel een speciaal register bij, "doorlopende inventaris" genoemd, van de activa bedoeld 

in artikel 194, voor elk afzonderlijk beheer als bedoeld in artikel 230. 

Wanneer de in de doorlopende inventaris opgenomen activa bezwaard zijn met een ten gunste van een derde gevestigd zakelijk recht 
waardoor een gedeelte van het bedrag van die activa niet beschikbaar is voor de dekking van de verplichtingen, wordt daarvan melding 

gemaakt in het register en wordt het niet-beschikbare bedrag niet meegeteld bij de berekening van het in artikel 194 bedoelde vereiste. De 

verzekeringsondernemingen delen de toestand van de doorlopende inventaris van elk afzonderlijk beheer aan de Bank mee met inachtneming 
van de vorm en de inhoud die door haar zijn voorgeschreven en op de drager en binnen de termijn die door haar zijn bepaald. 

17 Artikel 533 § 3 van de Wet van 25 april 2014 Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen 

stelt : “Indien een insolventieprocedure wordt geopend tegen de beursvennootschap, worden de gelden die met toepassing van paragraaf 2 

zijn geplaatst op een gezamenlijke cliëntenrekening of op een geïndividualiseerde rekening die de identificatie van individuele cliënten 

toelaat, met uitzondering van de deposito's die door hun titularis konden worden teruggevorderd, bij bijzonder voorrecht aangewend voor 
de terugbetaling van de deposito's als bedoeld in paragraaf 1, met uitsluiting van de in paragraaf 2, tweede lid, bedoelde deposito's.” 

18 Artikel 42 § 3 van de Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen 

voor elektronisch geld stelt: In geval van samenloop in hoofde van de betalingsinstelling, worden de geldmiddelen die met toepassing van 

paragraaf 1, eerste lid, 2°, a) op een afzonderlijke rekening zijn gedeponeerd of met toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 2°, b) of c) zijn 

belegd, bij bijzonder voorrecht aangewend voor de terugbetaling van de voor de uitvoering van betalingstransacties ontvangen 
geldmiddelen.  

 Artikel 194 § 4 van de Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen 

voor elektronisch geld stelt: § 4. In geval van samenloop in hoofde van een instelling voor elektronisch geld, worden de geldmiddelen die 

met toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 2°, a) op een afzonderlijke rekening zijn gedeponeerd, of met toepassing van paragraaf 1, eerste 

lid, 2°, b) of c) zijn belegd, bij bijzonder voorrecht aangewend voor de terugbetaling van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven 
elektronisch geld zijn ontvangen. Hetzelfde geldt voor geldmiddelen die betaald zijn ter uitvoering van de in paragraaf 1, eerste lid, 3° 
bedoelde verzekeringsovereenkomst, garantie of waarborg. 

19 Zie artikel 446quater van het Gerechtelijk Wetboek (advocaten), artikel 522/1 van het Gerechtelijk Wetboek. (gerechtsdeurwaarders), 

20 Zie artikelen 34 en 34bis van de wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt. 

21 Artikel 21 en volgende van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar. 

 Zie ook de website van het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars : https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/1-augustus-2018-

nieuwigheden-bij-gebruik-derdenrekening : Door deze afscheiding vallen de voorschotten buiten de boedel van de makelaren kunnen ze bij 

https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/1-augustus-2018-nieuwigheden-bij-gebruik-derdenrekening
https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/1-augustus-2018-nieuwigheden-bij-gebruik-derdenrekening
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102.  Het meer aangepaste voorbeeld is wellicht het regime van de verzekeringsmaatschappijen 

omdat de verzekeraar activa moet identificeren om voorzieningen te dekken (en niet de schulden). 

 

103.  Precies te identificeren activa bieden een bescherming die echter beperkt is. De revisoren 

hebben opgemerkt dat “dit waarborgmechanisme niet sluitend is omdat de activa, die in waarborg 

werden gegeven niet kunnen worden verzilverd aan de verwachte waarde (onroerende goederen in 

het buitenland die moeten worden verkocht in een crisismarkt), bankrekeningen welke ten onrechte 

worden gerapporteerd als gesegregeerd terwijl er geen sluitend contract met de betrokken financiële 

instelling was afgesloten, of simpelweg door fraude (gebruik van gelden van derden voor eigen 

rekening).” (blz. 31 van het Verslag van de Revisoren). 

 

104. Het systeem van identificatie van activa is van toepassing in Frankrijk. De kernexploitanten 

moeten de activa die de voorzieningen vertegenwoordigen identificeren maar ook ervoor zorgen dat 

de realisatiewaarde van deze activa gelijk aan de waarde van de voorzieningen is. De wettelijke tekst 

luidt als volgt: « ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de 

sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation doit être au moins 

égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle 

d'exploitation22. » Naast die verplichtingen en om een volledige bescherming te bieden heeft de 

Franse wet een garantiemechanisme aan de aandeelhouders van de kernexploitanten opgelegd. 

 
105. OPTIE 3. De derde optie biedt een sterkere bescherming aangezien de voorzieningen evenals 

de activa die hun tegenwaarde vertegenwoordigen aan een afzonderlijke juridische entiteit 

overgedragen zouden worden en de desbetreffende activa door deze entiteit beheerd zouden 

worden. In dat geval zouden de activa die de tegenwaarde van de voorzieningen vertegenwoordigen 

aan een nieuwe entiteit worden overgedragen. Deze entiteit zou geen andere activiteiten uitoefenen 

dan het beheer van deze activa. 

 

106. Dit systeem wordt gebruikt om de activa die de tegenwaarde van de pensioenvoorzieningen 

vertegenwoordigen te beheren. Onder Belgisch recht, moeten deze activa door een pensioenfonds 

worden beheerd. Deze pensioenfondsen moeten specifieke regels naleven om hun patrimonium te 

beschermen. Deze regels zijn door de wet zeer precies bepaald en gedetailleerd. Deze fondsen moeten 

bijvoorbeeld strikte prudentiële beginselen toepassen in het beheer van de relevante activa. Het 

beleid dienaangaande wordt aan de controle van de FSMA onderworpen. Het doel van het systeem is 

te verzekeren dat zelfs in geval van faillissement van de desbetreffende vennootschap, de 

noodzakelijke fondsen beschikbaar en voldoende zijn wanneer de pensioenen effectief betaald zullen 

moeten worden. 

 

 
een mogelijk faillissement niet worden gebruikt om (bevoorrechte) schuldeisers mee te betalen. De rechthebbende kan er zeker van zijn 

dat de voorschotten hem zullen toekomen.  

22 Artikel L-594.2 van het Franse Wetboek voor het Milieu (“Code de l’environnement”). 
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107. De revisoren leggen in hun verslag uit waarom zij menen dat de overdracht van de 

voorzieningen en de daarmee verbonden activa in een aparte entiteit het veiligste systeem is (zie blz 

31 van het Verslag van de Revisoren). Deze optie geeft ook flexibiliteit omdat een apart fonds 

verschillende compartimenten kan hebben. Een verschillend beheer voor de activa die de 

tegenwaarde van de voorzieningen voor de ontmanteling vertegenwoordigen en deze die op het 

beheer van verbruikte splitstoffen betrekking hebben is dus perfect mogelijk. Dit kan zeer relevant en 

nuttig worden aangezien de betalingstermijnen voor de kosten die gepaard gaan met de ontmanteling 

van kerncentrales enerzijds en voor het beheer van verbruikte splitstoffen anderzijds zeer verschillend 

zijn (des te meer gelet op het nieuwe referentiescenario van NIRAS, zie punten 45 en volgende van 

het Tussentijds Advies). 

 

108. De Commissie stelt vast dat het huidige systeem veel gebreken vertoont en het bestaan, de 

toereikendheid en de beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen niet waarborgt. De activa die 

de tegenwaarde van de voorzieningen vertegenwoordigen zijn noch formeel geïdentificeerd, noch 

juridisch geïsoleerd, noch beschermd tegen iedere mogelijke schuldeiser van Synatom. Bovenstaande 

analyse toont nochtans voldoende aan dat er binnen het Belgisch wettelijk kader verschillende 

voorbeelden bestaan van systemen die geschikt zijn om deze problemen geheel of gedeeltelijk te 

verhelpen. 

 
109. Andere Europese landen hebben aandacht voor deze problematiek gehad. De analyse van het 

wettelijke Europees kader van toepassing op het beheer van de nucleaire voorzieningen dat in het 

Tussentijds Advies tot stand gebracht werd (punt 59 en volgende van het Tussentijds Advies) toont 

bijvoorbeeld aan dat de Franse wetgever uitdrukkelijk in de wet heeft ingeschreven dat de 

kernexploitanten (die de verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van de activa en van de aanleg 

van de voorzieningen) “deze activa, die een mate van veiligheid en van voldoende liquiditeit moeten 

bieden om aan hun doel te beantwoorden, in een aparte boekhouding op te nemen. Hun 

verkoopwaarde moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de in de eerste alinea vermeldde 

voorzieningen, behalve diegene die aan de exploitatiecyclus verbonden zijn23”. De wet verduidelijkt 

eveneens dat “niemand zich kan beroepen op een recht op de activa [die de tegenwaarde van de 

voorzieningen vertegenwoordigt]24”.  

 
110. De Commissie beveelt aan om het voorbeeld te volgen van de pistes die in haar Tussentijds 

Advies  en het huidige advies zijn ontwikkeld om het Belgische systeem te herzien en een voldoende 

en adequate bescherming van de activa die de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen 

vertegenwoordigen in te voeren. 

 
Ze raadt eveneens aan om uitdrukkelijk een stelsel te voorzien waarbij de goederen die de 

tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen vormen niet in beslag kunnen worden genomen. 

 
23 Artikel L594-2 van het Franse Milieu Wetboek (“Code de l’environnement”). 

24 Artikel L594-3 van het Franse Milieu Wetboek (“Code de l’environnement”). 
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4.2 Gezond en voorzichtig beheer van de tegenwaarde van de nucleaire 
voorzieningen  

111. Het huidige artikel 14 van de Wet maakt het onderscheid tussen het beheer van de 

tegenwaarde van de voorzieningen dat het voorwerp kan zijn van een lening aan een kernexploitant 

(artikel 14, §§ 1 tot 4) en het deel dat door de kernprovisievennootschap wordt belegd (artikel 14, §5). 

De Commissie is van mening dat het nodig is om algemeen te voorzien dat het beheer van de 

tegenwaarde van de voorzieningen op een gezonde en voorzichtige manier moet gebeuren; dit kan in 

de vorm van een lening aan de kernexploitant (met dien verstande dat deze mogelijkheid beperkt is, 

zie punt 115) of beleggingen (eveneens onderworpen aan bepaalde regels, zie punt 123 en volgende). 

 

112. Vanuit dit perspectief zou het opportuun zijn om - tijdelijk maar onmiddellijk - vier prudentiële 

regels toe te voegen die van toepassing zijn op het beheer van de tegenwaarde van de nucleaire 

voorzieningen: 

 
- De eerste regel zou beogen dat de beleggingen de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en de 

rendabiliteit van de nucleaire voorzieningen waarborgen; 

- De tweede regel zou de bedoeling hebben te waarborgen dat de beleggingen een bepaald 

prudentieel niveau respecteren. Naar het voorbeeld van de aanbevelingen van de OESO voor 

de pensioenfondsen heeft deze prudentieregel als doel dat de belegging van de tegenwaarde 

van de nucleaire voorzieningen met zorg, met de vereiste bekwaamheid en met de nodige 

voorzichtigheid en snelheid wordt gedaan. Als het beheersorgaan niet over de vereiste 

bekwaamheid beschikt om een volledig oordeelkundige beslissing te nemen, dan moet het 

zich door een externe deskundige laten bijstaan; 

- De derde regel moet waarborgen dat de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen wordt 

beheerd op basis van een aangepaste diversifiëring van de beleggingen om een te grote 

afhankelijkheid van een actief, van een uitschrijver, van een groep van bepaalde bedrijven, of 

van een bepaald geografisch gebied te vermijden en om een buitensporige cumulatie van 

risico’s in de volledige beleggingsportefeuille te vermijden; 

- De vierde regel zou zijn om deze entiteit aan een prudentieel toezicht te onderwerpen 

waarvan de uiteindelijke verantwoordelijkheid op de Commissie zou rusten, maar waarvoor 

de Commissie deels beroep zou kunnen doen op de deskundigheid van de FSMA gezien haar 

ervaring met het toezicht op de pensioenfondsen. 

 

113. Deze vier principes moeten er voor zorgen dat de beleggingen die door de 

kernprovisievennootschap worden gedaan voldoende gediversifieerd zijn en dat de opdeling van de 

investeringen het risico - zoveel als mogelijk - kan verminderen. Deze principes volgen het voorbeeld 

van de principes die van toepassing zijn op het beheer van een pensioenfonds. De mogelijkheid om 

de modaliteiten van deze regels te bepalen zou aan de Koning worden overgelaten door middel van 

een in de Ministerraad overlegd besluit. 

 

(a) Tegenwaarde van de voorzieningen die aan de kernexploitant kunnen worden uitgeleend 

114. Op grond van de Wet van 11 april 2003 is het grootste deel van de tegenwaarde van de 

voorzieningen momenteel het voorwerp van een lening (aan de kernexploitant of aan derden) en 



ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR NUCLEAIRE VOORZIENINGEN 

 

 

37 
 

 

wordt het saldo van de activa die de tegenwaarde van deze voorzieningen vormen in verschillende 

sectoren belegd. Teneinde de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen veilig te stellen en een 

buitenmatige afhankelijkheid t.o.v. een onderneming in het bijzonder te voorkomen (zie punt 112), 

wordt aanbevolen het deel van de voorzieningen dat kan uitgeleend worden te beperken en regels in 

te voeren in verband met de belegging van de activa die de voorzieningen dekken. 

(i) Rekening houden met de terugbetaling van de lening die de tegenwaarde van de 

voorzieningen voor de bestraalde splijtstoffen betreft 

115. Zoals reeds vermeld, heeft de kernexploitant zich ertoe verbonden de aanzienlijke lening die 

de tegenwaarde van de voorzieningen aangelegd voor het beheer van de verbruikte splijtstoffen 

betreft en die door de kernprovisievennootschap aan de kernexploitant is toegekend terug te betalen. 

Er is een eerste terugbetaling van 108 miljoen euro eind 2020 gebeurd. Deze lening moet uiterlijk 

tegen 31 december 2025 integraal door de kernexploitant terugbetaald worden volgens een jaarlijks 

tijdschema. 

 

116. De Wet van 11 april 2003 biedt niet langer een passend kader als zij geen rekening houdt met 

deze terugbetaling. De Commissie stelt voor dat het onderstaande tijdschema in de nieuwe 

regelgeving wordt opgenomen: 

 

In miljoen euro 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Terugbetaling uitgevoerd 

voor 31 december van het 

betreffende jaar 

/ 108 870 894 889 931 1.071 

Hoofdbedrag dat nog moet 

worden terugbetaald op 31 

december van het 

betreffende jaar 

4.763 4.655 3.785 2.891 2.002 1.071 0 

 

117. Vanuit hetzelfde perspectief zou moeten verduidelijkt worden dat er geen enkele nieuwe 

lening kan worden toegekend op de tegenwaarde van de voorzieningen aangelegd voor het beheer 

van de verbruikte splijtstof. 

 

118. De leningen aan de kernexploitant die nog steeds worden toegestaan zijn dan diegene die 

enkel betrekking hebben op maximum 75 % van de tegenwaarde van de voorzieningen voor de 

ontmanteling. Buiten deze mogelijkheid mogen de activa die de tegenwaarde van deze nucleaire 

voorzieningen vormen niet niet voorwerp uitmaken van een directe of indirecte lening - onder welke 

vorm dan ook, zoals door middel van een centralisatie-overeenkomst van de thesaurie of van “cash 

pooling” of door middel van een dochtermaatschappij van de kernprovisievennootschap - aan een 

entiteit die deel uitmaakt van de groep van de kernprovisievennootschap. 

 

119. Deze nieuwigheden zouden een vooruitgang zijn t.o.v. de Wet van 11 april 2003 en zouden 

een adequate bescherming van de nucleaire voorzieningen mogelijk maken. Deze wijzigingen 

beantwoorden bovendien aan een bezorgdheid van de Europese Commissie, die de risico’s die aan de 
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situatie van Synatom verbonden zijn in een studie van november 201825 benadrukt heeft. De Europese 

Commissie heeft namelijk aangegeven dat “Synatom’s primary risk exposure is the credit risk 

associated with the loans made to its parent company, Electrabel. The size of these loans relative to 

Synatom’s other investments results in a significant concentration of risk to a single entity26”. 

 
120. Vanuit hetzelfde perspectief zou er beslist kunnen worden dat geen enkele lening, direct of 

indirect, aan de kernexploitant kan worden toegestaan en dat men de terugbetaling zou kunnen eisen 

van de lening die betrekking heeft op de tegenwaarde van de voorzieningen voor de ontmanteling. 

Deze oplossing werd tot op heden niet concreet overwogen maar beantwoordt wel volledig aan de in 

de studie die voor de Europese Commissie werd opgesteld aangemerkte bezorgdheden. 

(ii) Opvolging van de leningen aan de kernexploitant 

121. Vandaag de dag heeft noch de Commissie, noch de kernprovisievennootschap enig zicht op 

het gebruik en het beheer van het bedrag van ongeveer 9 miljard dat het voorwerp uitmaakt van een 

lening aan de kernexploitant. Het is zelfs niet mogelijk om uit te maken of deze fondsen nog in het 

bezit zijn van de kernexploitant of, zoals het er alle schijn van heeft, dat deze fondsen door de 

kernexploitant aan andere vennootschappen van de groep Engie geleend worden. De kernexploitant 

heeft geen enkele reporting verplichting tegenover Synatom. Deze situatie is absoluut niet in 

overeenstemming met de financiële en bancaire marktpraktijken en het is des te problematischer 

gezien de geleende fondsen van openbaar belang zijn. 

 

122. De Commissie stelt voor om een semestriële reporting over de opvolging van de leningen in 

te voeren. Dit semestrieel rapport zal opgesteld worden onder de verantwoordelijkheid van het 

beheersorgaan van iedere kernexploitant die een lening geniet en zou een precieze en gedetailleerde 

beschrijving geven van de geleende fondsen alsook van het beheer ervan door de betrokken 

exploitant en van de staat van de waarborgen27. Dit rapport zou aan Synatom en aan de Commissie 

worden overgemaakt. Deze nieuwe verplichting die aan de kernexploitant wordt opgelegd zou als doel 

hebben om de Commissie voor nucleaire voorzieningen in staat te stellen om te beschikken over 

nuttige en noodzakelijke informatie om haar toezicht overeenkomstig de Wet van 11 april 2003 uit te 

oefenen. Deze informatie zou het mogelijk maken om een duidelijker zicht te hebben op de staat van 

de voorzieningen die het voorwerp uitmaken van een lening en van de waarborgen die deze leningen 

dekken. 

 

(b) Tegenwaarde van de voorzieningen die niet aan de kernexploitant kunnen worden uitgeleend 

123. Artikel 14, § 5 van de wet behandelt het beheer van de voorzieningen die niet het voorwerp 

mogen uitmaken van leningen aan kernexploitanten en verduidelijkt dat de kernprovisievennootschap 

 
25 Verslag opgesteld door Mercer Limited voor de Europese Commissie: “Study on the risk profile of the funds allocated to finance the back-

end activities of the nuclear fuel cycle in the EU” van november 2018, gepubliceerd in november 2019 (p. 98). 

26 Verslag opgesteld door Mercer Limited voor de Europese Commissie “Study on the risk profile of the funds allocated to finance the back-
end activities of the nuclear fuel cycle in the EU”, november 2018, blz. 98 en punt 70 van het Tussentijds Advies. 

27 Aangaande de fundamentele vraag over de waarborgen die moeten aangelegd worden door of voor rekening van de kernexploitant die geniet 
van een lening van de kernprovisievennootschap, cf. Infra punt 130 en volgende.   
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de tegenwaarde van de voorzieningen moet beleggen (i) in activa buiten de kernexploitanten, met 

aandacht voor een voldoende diversificatie en spreiding van de beleggingen teneinde het risico te 

minimaliseren of, (ii) in leningen aan andere rechtspersonen dan kernexploitanten. 

 

124. In het licht van de terugbetaling van de lening betreffende de voorzieningen aangelegd voor 

het beheer van de bestraalde splijtstoffen is het bedrag van de tegenwaarde van de voorzieningen dat 

volgens het huidige artikel 14, § 5 moet beheerd worden voorbestemd om aanzienlijk te stijgen. Het 

is dus aangewezen om verschillende wijzigingen uit te voeren om het beheer van de tegenwaarde van 

de voorzieningen te omkaderen. 

 

125. De sectoren waarin kan belegd worden moeten worden ingeperkt. De Commissie stelt voor 

dat de beleggingen kunnen gebeuren in de activa die worden uitgegeven door rechtspersonen (i) die 

niet actief zijn in de sector van de fossiele en de nucleaire energie of door rechtspersonen die niet 

verbonden zijn aan vennootschappen die in deze sector actief zijn, (ii) die niet actief zijn in de 

kansspelsector, de wapensector en de pornografische sector en (iii) die aan minimumcriteria voldoen 

op sociaal en milieuvlak en op het vlak van mensenrechten en goede governance. Het doel van punt 

(i) is alle investeringen in activa die worden uitgegeven door een vennootschap die direct of indirect 

met een kernexploitant is verbonden te verbieden zodat de nodige diversificatie t.o.v. de 

voorzieningen die het voorwerp van een lening aan een kernexploitant uitmaken wordt verzekerd. 

Het is natuurlijk aangewezen om daarenboven de verplichting voor deze investeringen om een 

voldoende diversificatie en spreiding te respecteren, die al in de Wet van 11 april 2003 aanwezig met 

het doel om het risico is te verkleinen, te hernemen. De voldoende diversificatie en spreiding moet 

geval per geval worden beoordeeld, onder toezicht van de Commissie als prudentiële 

toezichthoudende autoriteit. 

 

126. Op dit punt kan men zich mutatis mutandis laten leiden door artikel 95 van de Wet van 27 

oktober 2006 dat voorziet dat het pensioenfondsorganisme de beginselen van haar beleggingsbeleid 

in een verklaring moet beschrijven en die door de FSMA moet laten goedkeuren. Volgens de Wet van 

27 oktober 2006 moet deze verklaring ten minste de toegepaste wegingsmethoden voor de 

beleggingsrisico's, de risicobeheerprocedures en de strategische spreiding van de activa t.o.v. de aard 

en de duur van de verplichtingen bevatten, rekening houdend met milieu-, sociale en governance-

factoren. Deze verklaring preciseert tevens in welke mate en op welke wijze verwijzingen naar ratings 

uitgegeven door ratingbureaus als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt b), van verordening (EG) nr. 

1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus, 

gebruikt worden in het beleggingsbeleid. 

 
127. Het zou dus ook aan Synatom kunnen gevraagd worden een dergelijke verklaring aan de 

Commissie te overhandigen. De Commissie is momenteel echter niet in staat om deze verklaring al 

dan niet goed te keuren gezien de beperkte middelen waarover ze beschikt. Zonder een wezenlijke 

wijziging van haar samenstelling zou de Commissie zich daarom slechts tevreden kunnen stellen met 

nota te nemen van het bestaan van een dergelijke verklaring. Indien de Commissie ten gevolge van de 

wetswijziging wordt versterkt dan kan een doorgedreven controle op het investeringsbeleid worden 

uitgeoefend en een maandelijkse rapportering worden gevraagd betreffende de evolutie van de 

beleggingen. 
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4.3 Garantie 

128. Zoals vermeld in het tussentijds advies is het primordiaal dat de Wet van 11 april 2003 wordt 

aangepast om een dubbele doelstelling na te streven namelijk (i) de provisieverplichting van de 

kernexploitant alsmede (ii) de verplichting tot terugbetaling van de leningen veilig te stellen. Die beide 

verplichtingen zijn essentieel en zijn hoe dan ook onvoldoende gegarandeerd in de huidige tekst van 

de Wet. De draagwijdte van de wettelijke garantie beperkt zich dus niet enkel tot de terugbetaling van 

de door de kernprovisievennootschap toegestane leningen. 

 

129. De Commissie beveelt sterk aan om het mechanisme ter bescherming van de nucleaire 

voorzieningen te versterken door een of meer garantiemechanismen in te bouwen. Drie opties kunnen 

in dat perspectief worden overwogen; zij zijn respectievelijk gebaseerd op (i) een wettelijke garantie 

die opgelegd is aan elke controlerende aandeelhouder van een kernexploitant, (ii) een conventionele 

garantie die is toegekend door of voor rekening van de kernexploitant bij de toekenning van een lening 

door de kernprovisievennootschap of (iii) een mix van beide voorgaande opties. 

 
Het doel van dat/die garantiemechanisme(n) bestaat erin het effect van een effectieve tekortkoming 

vanwege de kernexploitant ingeval de preventieve maatregelen die worden toegelicht in de rest van 

het advies het niet mogelijk hebben gemaakt die tekortkoming te vermijden of te voorkomen, te 

verminderen. 

 

(a) Optie 1: Wettelijke garantie 

(i) Principe 

130. De eerste optie kan erin bestaan aan elke controlerende aandeelhouder van een 

kernexploitant een wettelijke garantie op te leggen - in de vorm van een persoonlijke waarborg - 

waarbij (i) de provisieverplichting van de kernexploitant krachtens artikel 11 van de Wet gegarandeerd 

wordt alsook (ii) de verplichting tot terugbetaling van de krachtens artikel 14, §1 afgesloten leningen 

gegarandeerd wordt. 

 

131. Indien deze optie de voorkeur krijgt, zoals de Commissie het aanbeveelt, zou de wetgever het 

voorbeeld kunnen volgen van de mechanismen die in andere Europese landen zijn opgezet -  met 

name in Frankrijk, Zweden, Finland en Duitsland - en een verplichte garantie voorzien uit hoofde van 

elke controlerende aandeelhouder van de kernexploitant28. Ter herinnering: de Franse tekst bedoelt  

« toute personne qui contrôle [l’exploitant nucléaire] de manière exclusive ou conjointe29 ».  

 

De garantieverstrekker zou dan « toute personne qui contrôle l’exploitant nucléaire » zijn. Indien er 

een controleketen bestaat, wordt elke persoon die van deze keten deel uitmaakt, bedoeld. Het begrip 

controle verwijst naar het begrip dat bepaald is in de artikelen 1:14 tot 1:18 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen. 

 
28 Punten 58 en volgende van het Tussentijds Advies. 

29 Artikel L594-2 van het Franse Milieu Wetboek (« Code de l’environnement»). 
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132. Vanuit praktisch oogpunt zou de wettelijke garantie van de aandeelhouder van de 

kernexploitant enkel worden toegepast indien het zover komt dat de kernexploitant (i) een van zijn 

verplichtingen inzake terugbetaling van de leningsovereenkomsten of (ii) een van zijn verplichtingen 

tot provisionering krachtens de Wet nalaat. De kernexploitant blijft dus wel degelijk de 

hoofdschuldenaar van de betalingsverplichtingen. Indien dergelijke nalatigheidssituatie zich voordoet, 

zal de kernprovisievennootschap krachtens de wet en na ingebrekestelling van de kernexploitant het 

recht hebben zich te wenden tot een van de controlerende aandeelhouders van de kernexploitant om 

de verschuldigde bedragen terug te krijgen. De Commissie zou de kernprovisievennootschap kunnen 

gelasten tot dergelijke actie over te gaan. Die garantie biedt aan de kernprovisievennootschap en de 

Commissie dus een ultiem redmiddel ingeval de andere maatregelen het niet mogelijk gemaakt 

hebben het nagestreefde doel te bereiken, namelijk de bescherming van het bestaan, de 

toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen. 

 

133. Volgens dezelfde logica als het systeem waarvoor Duitsland gekozen heeft30, kan er bepaald 

moeten worden dat het controleverlies van de kernexploitant de betrokken persoon niet ontslaat van 

zijn garantieverplichting, behalve indien deze daarvan ontlast wordt door de kernprovisie-

vennootschap en dit vooraf door de Commissie is goedgekeurd. 

 

134. Tussen de Staat, de kernprovisievennootschap en de controlerende aandeelhouder zou in 

aanwezigheid van de Commissie een overeenkomst kunnen gesloten worden om de praktische regels 

van de garantie nader te bepalen. Indien dergelijke overeenkomst niet wordt gesloten, doet dit echter 

geen afbreuk aan het bestaan noch aan de geldigheid van de wettelijke garantie. 

 
135. Concreet zou die garantie van toepassing zijn op elke persoon die direct of indirect controle 

uitoefent over de kernexploitant, genaamd Engie - Electrabel. Het moederbedrijf, Engie SA, zou dus 

beschouwd worden als garantieverstrekker in de betekenis van de wet. 

 
136. Concreet kan dit type wettelijke garantie worden toegepast binnen de Engie-groep in 

Frankrijk  (cf. Tussentijds advies) en werd het reeds ingevoerd in Luxemburg. Hierbij staat Engie SA 

onvoorwaardelijk garant voor alle verplichtingen en schulden van haar dochterbedrijf Engie Invest 

International SA (« EII »), vennootschap naar Luxemburgs recht. EII is een investeringsmaatschappij 

die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de garantietoekenning voor dochterbedrijven van de groep 

en voor intragroepsleningen. 

 

Die garantie wordt gesteld in toepassing van artikel 70 van de Luxemburgse wet van 19 december 

200231 die dergelijke garantie van het moederbedrijf vereist om van sommige vrijstellingen met 

 
30 Bdz. 22 van het Tussentijds Advies. 

31 De voorwaarden van die garantie zijn de volgende (Bron : https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2020-
01/moodys_credit-opinion_engie-invest-intl_13jun2019.pdf) : 

- Engie SA garantit inconditionnellement toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit encourues par EII à compter 

de la date d'émission initiale de la déclaration, à savoir le 22 juin 2011, jusqu'à la révocation de la déclaration d’Engie SA ;  

 

https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2020-01/moodys_credit-opinion_engie-invest-intl_13jun2019.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2020-01/moodys_credit-opinion_engie-invest-intl_13jun2019.pdf
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betrekking tot de openbaarheid van de jaarrekeningen te kunnen genieten. Het stellen van de garantie 

wordt omkaderd door een verklaring van Engie SA die wordt ingeschreven in het Registre de 

commerce et des sociétés luxembourgeois32.  

 

Aangezien de financiële informatie betreffende EII niet gepubliceerd wordt wegens de gestelde 

garantie van Engie, is de Commissie vandaag niet in staat de omvang van het bedrag waarop die 

garantie betrekking heeft te bepalen. Het verslag van Moody’s van 13 juni 2019 vermeldt niettemin 

dat de credit rating van EII gebaseerd is op “the company’s core importance and core function within 

the financial management of Engie SA”33. Blijkbaar zou EII dus een belangrijke rol spelen binnen de 

groep en is het dus toegestaan te veronderstellen dat de wettelijke garantie die door Engie in dit kader 

aanvaard is, niet onbelangrijk is. Dit blijkt bevestigd te worden door de informatie die gepubliceerd in 

La Libre van 15 oktober 2019 (zie Bijlage 4). 

 

137. Het stellen van een garantie van het moederbedrijf binnen de Engie-groep is dus een reeds 

bestaand systeem binnen de groep waarvan de kernexploitant deel uitmaakt. 

 

(b) Optie 2: Contractuele garantie 

138. Om enige flexibiliteit, die de wettelijke garantie niet noodzakelijk biedt, te voorzien, zou een 

tweede optie kunnen zijn dat de kernprovisievennootschap en de kernexploitant overeenkomen om 

een eenvoudiger te respecteren contractueel kader wordt uitgebouwd en dat dan de Wet hiertoe een 

contractuele garantie instelt waardoor verzekerd wordt dat de lening op de voorzieningen voor de 

ontmanteling zal worden terugbetaald. Die contractuele garantie beoogt dus niet de 

provisieverplichting van de kernexploitant. 

 

139. Die garantie zou dan mits het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Commissie ingevoegd 

worden in de leningsovereenkomst. De leningsovereenkomst zou slechts kunnen worden afgesloten 

en in werking treden mits het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de Commissie over het bedrag, 

de vorm en de modaliteiten van de contractuele garantie(s) die gegeven moet(en) worden door of 

voor rekening van de kernexploitant. Indien de gestelde contractuele garantie de vorm aanneemt van 

een persoonlijke of reële garantie door een derde zal de garantieverstrekker eveneens het aanhangsel 

 
- la garantie s'étend à toutes les obligations et responsabilités d'EII qui découlent de contrats en vigueur entre la date d'émission 

initiale et la date de révocation de la garantie (les contrats couverts), en ce compris les dettes qui peuvent devenir exigibles et 

payables au titre de ces contrats couverts après la révocation de la garantie ;  

 

- dans la mesure où EII ne peut pas payer une dette due et exigible découlant de la garantie, Engie SA s'engage inconditionnellement 

à verser rapidement ce montant au créancier de cette dette due et impayée sur réception à la suite d'une demande écrite de ce 

créancier d’IIE par courrier recommandé. Le paiement n'est pas effectué sous réserve de compensation avec les paiements récupérés 

; et  

 

- Engie SA renonce dans toute la mesure du possible à toute défense à laquelle elle pourrait prétendre que soit en droit 

luxembourgeois ou en droit français en ce qui concerne la garantie. Les obligations garanties sont donc directement opposables 

envers Engie SA et le resteront en cas de dissolution ou de vente d'EII.  

 

 
33 https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2020-01/moodys_credit-opinion_engie-invest-intl_13jun2019.pdf 

https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2020-01/moodys_credit-opinion_engie-invest-intl_13jun2019.pdf


ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR NUCLEAIRE VOORZIENINGEN 

 

 

43 
 

 

bij de leningsovereenkomst ondertekenen. Het akkoord van de Commissie zal dus betrekking moeten 

hebben op de vorm en de voorwaarden van die conventionele garantie en een leningsovereenkomst 

zal niet kunnen worden afgesloten indien de Commissie geen akkoord geeft over de contractuele 

garantie(s) die voorgesteld wordt/worden door de kernexploitant die een lening van de kernprovisie-

vennootschap wenst te krijgen. 

 
140. Deze tweede optie heeft een groot nadeel aangezien de garantie enkel de verplichting tot 

terugbetaling van de leningen beoogt en niet de provisieverplichting van de kernexploitant. Die 

provisieverplichting heeft echter betrekking op aanzienlijke bedragen en zou dus het voorwerp 

moeten uitmaken van een passende garantie. Het is dan ook in dat opzicht dat verscheidene Europese 

landen garantiesystemen voor deze verplichtingen hebben opgezet (zie punt 60 van het Tussentijds 

advies). De Commissie is dus geen voorstander van enkel en alleen optie 2. 

 

(c) Optie 3: Wettelijke en contractuele garantiemechanismes 

141. Uiteindelijk beveelt de Commissie een optie aan die beide voorgaande formules combineert 

en die de verplichting oplegt (i) aan de controlerende aandeelhouder van de kernexploitant om de 

verplichtingen van deze laatste te garanderen en (ii) aan de kernexploitant een of meer contractuele 

garanties te stellen (of ervoor te zorgen dat een derde die stelt voor hem) die verzekeren dat de door 

de kernprovisievennootschap toegekende leningen zullen worden terugbetaald. 

 

142. Indien dergelijke gemengde garantie gesteld wordt, kan Synatom bij gebreke aan 

terugbetaling van de lening een beroep doen op de wettelijke garantie of op de contractuele garantie 

(zonder dat de voorkeur moet worden gegeven aan de ene of de andere). In deze laatste optie neemt 

de contractuele garantie dus niet de plaats in de van de wettelijke garantie. 

 

4.4 Aansprakelijkheid van de kernexploitant 

143. Het huidige artikel 11 van de Wet bepaalt dat indien de nucleaire voorzieningen in de loop 

van de ontmanteling of het beheer van de verbruikte brandstof lager blijken te zijn dan de kosten van 

die activiteiten, de kernexploitanten aan de kernprovisievennootschap het bedrag moeten storten dat 

nodig is om het surplus aan ontmantelingskosten te dekken op het ogenblik dat dit bedrag 

verschuldigd is (Artikel 11, §3, lid 2 en §4 lid 2 van de Wet). Artikel 24 van de Wet voorziet in hetzelfde 

mechanisme voor de bijdragende vennootschappen (artikel 24, §1). 

 

144. De Commissie meent dat het nodig is te bepalen dat elke kernexploitant of bijdragende 

vennootschap verplicht is om aan de kernprovisievennootschap het nodige bedrag te betalen om het 

surplus aan kosten te dekken ook al verliest hij/zij de hoedanigheid van kernexploitant of het aandeel 

waarover hij/zij beschikte in de industriële productie van elektriciteit door splijting van 

kernbrandstoffen. Die wijzigingen beantwoorden met name aan de voorschriften van de Aanbeveling 

2006/851/Euratom betreffende het principe “de vervuiler betaalt” (zie punten 18 en 25 van het 

Tussentijds advies) en van artikel 7 van de Richtlijn 2011/70 van 19 juli 2011 tot vaststelling van een 

communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief 

afval dat het volgende bepaalt : “De lidstaten zorgen ervoor dat het nationale kader voorschrijft dat 
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voldoende financiële middelen beschikbaar moeten zijn, op het moment dat zulks nodig is voor het 

uitvoeren van de in artikel 11 bedoelde nationale programma’s, in het bijzonder voor het beheer van 

verbruikte splijtstof en radioactief afval, en dat daarbij voldoende rekening moet worden gehouden 

met de verantwoordelijkheid van de producenten van verbruikte splijtstof en radioactief afval”. 

 

145. De Commissie wil ook bepalen dat het door een kernexploitant of bijdragende vennootschap 

verschuldigde bedrag zou berekend worden a rato van zijn/haar bijdrage tot de reeds samengestelde 

nucleaire voorzieningen. In de veronderstelling dat er bijvoorbeeld onvoldoende nucleaire 

voorzieningen zouden zijn voor een bedrag van 1 miljard euro op een totaal van 10 miljard euro reeds 

samengestelde voorzieningen en de kernexploitant aan die voorzieningen zou hebben bijgedragen ter 

hoogte van 8 miljard euro (hetzij 80%) betekent dit dat de kernexploitant, ook al verliest hij die 

hoedanigheid of beschikt hij niet meer over enig aandeel in de industriële productie van elektriciteit 

door splijting van kernbrandstoffen, hij aansprakelijk zou blijven voor 80% van het tekort aan 

voorzieningen, met name 800 miljoen euro. 

4.5 Beheer van de waardeverminderingen op de activa die de voorzieningen 
vertegenwoordigen 

146. Op heden heeft de kernprovisievennootschap het grootste deel van de tegenwaarde van de 

nucleaire voorzieningen belegd in een Luxemburgse vennootschap (de BEVEK NIF) die bestaat uit twee 

compartimenten (NIF 1 en NIF 2). 

 

147. De Wet van 11 april 2003 spreekt zich niet expliciet uit over de aansprakelijkheden in geval 

van waardevermindering van de activa die de nucleaire voorzieningen vertegenwoordigen en die in 

de BEVEK belegd zijn. 

 

148. Om aan deze situatie tegemoet te komen en elke interpretatietwijfel te vermijden hebben de 

kernprovisievennootschap en de kernexploitant recentelijk een garantiedekkingsovereenkomst (de 

“Garantiedekkingsovereenkomst”) gesloten. Volgens deze overeenkomst verbindt de kernexploitant 

zich « irrévocablement à indemniser la société de provisionnement nucléaire des pertes qu’elle pourrait 

subir sur les Parts de NIF 1, par rapport au prix d’acquisition de celles-ci (…) à la suite d’une cession des 

Parts de NIF1 ou d’une liquidation totale ou partielle de la SICAV NIF34. ».35  Deze 

garantieovereenkomst werd gesloten voor een termijn van vijf jaar. De Overeenkomst bepaalt dat de 

partijen bij de Overeenkomst overeengekomen zijn dat de kernexploitant garant staat voor de waarde 

van de Delen van NIF 1 of van de activa of delen die ervan in de plaats gesteld zijn in geval van 

herstructurering van de BEVEK NIF36. De Commissie begrijpt dat deze garantieovereenkomst dus zelfs 

zal toegepast worden in geval van herstructurering van de SICAV NIF of overdracht ten voordele van 

de op te richten Belgische BEVEK, met name BNLF. 

 

 
34 Artikel 1, lid 1 van de Garantiedekkingsovereenkomst. 

35 De  « Parts de NIF 1 » zijn gedefinieerd als « les parts du compartiment 1 de la Sicav NIF détenues par Synatom au 31 décembre 2020 » 
(Préambule, al. 4 de la Convention de couverture de garantie). 

36 Préambule, al. 5 van de Garantiedekkingsoverenekomst. 
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149. Volgens het Franse stelsel kan de administratieve overheid wanneer zij een ontoereikendheid 

of onregelmatigheid vaststelt “dans l'évaluation des charges, dans le calcul des provisions ou dans le 

montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions” de nodige maatregelen 

opleggen om de situatie te regulariseren en de termijn bepalen binnen dewelke die maatregelen 

moeten worden toegepast. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven kan de administratieve 

overheid “ordonner, sous astreinte, la constitution des provisions ou des actifs nécessaires ainsi que 

toute mesure relative à leur gestion”37. 

 

150. OPTIE 1: De Commissie beveelt aan in de Wet te schrijven dat de kernexploitant aansprakelijk 

is voor het dekken van de verliezen die de kernprovisievennootschap zou kunnen lijden op aandelen 

die zij bezit in een vennootschap. 

 

151. OPTIE 2: De Commissie beveelt aan het voorbeeld van het Franse systeem te volgen (geciteerd 

punt 149) ten einde haar de mogelijkheid te bieden aanmaningen te formuleren ten aanzien van de 

kernprovisievennootschap en de kernexploitant indien de samenstelling of het beheer van de activa 

bestemd voor de nucleaire voorzieningen onjuist of ontoereikend is. 

4.6 Voorrecht 

152. De Wet van 11 april 2003 omvat een algemeen voorrecht op de roerende goederen van de 

kernexploitant ten voordele van de kernprovisievennootschap zodra de Commissie aan de 

kernprovisievennootschap de volledige op gedeeltelijke terugbetaling van de betrokken leningen 

oplegt (Artikel 16 van de Wet). De Wet bepaalt ook drie gevallen waarbij het voorrecht vervalt. 

 

153. De Commissie kan enkel aanbevelen dat de kernprovisievennootschap over een voorrecht - 

met voldoende hoge rang - zou beschikken over de roerende goederen van de kernexploitant, met 

voorrang ten opzicht van de andere schuldeisers. Dit punt betreft echter een politieke keuze en het is 

niet de taak van de Commissie zich hierover uit te spreken. In ieder geval, zou dit artikel op 

verschillende vlakken aangepast kunnen worden. 

 

 

 

154. Ten eerste, het ontstaan van het voorrecht komt laattijdig tussen om een efficiënte 

bescherming te bieden. Het voorrecht zou moeten ontstaan op het ogenblik waarop de fondsen in het 

kader van een leningsovereenkomst ter beschikking van een kernexploitant worden gesteld 

overeenkomstig artikel 14, § 1. Deze voorgestelde wijziging sluit beter aan bij de bestaande 

marktpraktijk in de context van de verlening van financiële kredieten, volgens dewelke zekerheden in 

beginsel worden gesteld bij de terbeschikkingstelling van de middelen en dus niet bij de gehele of 

gedeeltelijke terugbetaling (of, preciezer gezegd, de niet-terugbetaling) van de lening. 

 

155. Ten tweede, gelet op de eerste gesuggereerde aanpassing, moet er worden verduidelijkt dat 

het algemeen voorrecht op roerende goederen van de kernexploitant ook de reeds in het kader van 

 
37 Artikel L594-5, van het Franse Milieu Wetboek. 
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een leningsovereenkomst uitgeleende fondsen aan de kernexploitanten dekt (met inbegrip van elke 

leningsovereenkomst die werd afgesloten vóór de inwerkingtreding van de wet). 

 

156. Ten derde, de paragraaf die de verschillende hypothesen waarin het algemene voorrecht op 

onroerende goederen herneemt moet worden aangepast. Het huidige artikel luidt als volgt:  

 

“ § 2. Het voorrecht bedoeld in § 1 vervalt in elk van de volgende gevallen : 

- zodra het door (de Commissie voor nucleaire voorzieningen) vastgestelde bedrag effectief 

aan de kernprovisievennootschap is terugbetaald; 

- zodra een moedervennootschap van de kernexploitant of een kredietinstelling zich voor dit 

bedrag borg stelt ten aanzien van de kernprovisievennootschap, op voorwaarde dat de 

betrokken borg bij een internationaal erkend noteringsagentschap een kredietrating heeft 

gelijk aan de kredietrating die overeenstemt met een maximum leenquotiteit van 75 percent 

zoals bepaald in de overeenkomst waarvan sprake in artikel 14; 

- zodra de Ministerraad of, in voorkomend geval, de bevoegde rechter heeft beslist dat er geen 

aanleiding is tot de terugbetaling bevolen door de Commissie voor nucleaire voorzieningen.” 

(artikel 16, § 2)  

 

157. De Commissie raadt de volgende aanpassingen aan:  

 

- Het tweede gedachtestreepje van artikel 16, § 2 van de Wet zou geschrapt moeten worden. 

Deze wijziging is aangebracht om de mogelijkheid van vrijgave van het voorrecht te schrappen 

indien de moedermaatschappij van de kernexploitant of een financiële instelling een garantie 

verstrekt voor het volledige bedrag van de lening. Zoals hierboven aangegeven, is de 

Commissie van mening dat de kernexploitant verplicht moet worden om een garantie te 

stellen voor de aangegane leningen. Met het oog op deze nieuwe verplichting zou de 

handhaving van het tweede streepje van artikel 16, § 2, automatisch een opheffing van het 

voorrecht inhouden, waardoor artikel 16, §1, gedeeltelijk van zijn inhoud zou worden beroofd. 

Die bepaling moet derhalve worden opgeheven; 

 

- De laatste hypothese waarin het voorrecht kan worden opgeheven, zou ook moeten worden 

opgeheven. Deze hypothese was gericht op de mogelijkheid om af te zien van het voorrecht 

na een beslissing van de Ministerraad of, in voorkomend geval, van de bevoegde rechter, die 

erop zou neerkomen dat de terugbetaling opgelegd door de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen – die het voorrecht doet ontstaan – niet zou moeten worden uitgevoerd. Zodra 

het ogenblik waarop het voorrecht ontstaat, wijzigt naar een ander ogenblik dan deze waarop 

de Commissie een terugbetaling oplegt, is het bijgevolg niet meer vereist dat de Ministerraad 

of de bevoegde rechter zich zouden uitspreken over de noodzaak van een door de Commissie 

voor nucleaire voorzieningen uitgesproken terugbetaling, en bijgevolg ook niet meer over de 

opheffing van het voorrecht; 

 

- De opheffing van dit voorrecht zou slechts plaatsvinden in geval van gehele terugbetaling van 

alle aan de kernexploitant toegekende leningen. 



ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR NUCLEAIRE VOORZIENINGEN 

 

 

47 
 

 

4.7  « Negative pledge » clausule 

158. Artikel 16, § 3 van de Wet voorziet dat de leningsovereenkomsten bevat een zogenaamde 

"negative pledge" clausule krachtens dewelke de betrokken kernexploitant zijn activa niet mag 

belasten met hypotheken of andere zekerheden voor zijn financiële schuld. Artikel 16, § 3 voorziet 

verschillende uitzonderingen, in het bijzonder indien (i) de kernexploitant een gelijkwaardige 

zekerheid kan stellen of verschaffen ten gunste van de kernprovisievennootschap, (ii) de zekerheden 

al bestaan, (iii) de zekerheden in de normale bedrijfsvoering worden gesteld of (iv) de zekerheden 

voor het bekomen van nieuwe activa worden verleend. 

 

159. Artikel 16, § 3 luidt als volgt: “§ 3. De leningsovereenkomsten bedoeld in artikel 14, § 4, 

bevatten een zogenaamde " negative pledge " clausule krachtens dewelke de betrokken kernexploitant 

zijn activa niet mag belasten met hypotheken of andere zekerheden voor zijn financiële schuld, behalve 

indien hij een gelijkwaardige zekerheid kan stellen of verschaffen ten gunste van de 

kernprovisievennootschap, met dien verstande dat dit verbod de gebruikelijke uitzonderingen zal 

omvatten voor bestaande zekerheden, zekerheden gesteld in de normale bedrijfsvoering en 

zekerheden voor het bekomen van nieuwe activa.” 

 

160. De Commissie is van mening dat dit artikel geen voldoende bescherming biedt. Om efficiënt 

te kunnen zijn, moet de “negative pledge” clausule aan bepaalde bijkomende criteria voldoen. 

 

161. Het artikel zou uitdrukkelijk naar zakelijke (bv. panden en hypotheken) en persoonlijke (bv. 

borgstellingen) zekerheden moeten verwijzen. Desgevallend zouden de woorden “– zowel zakelijke 

als persoonlijke – ” in artikel 16, § 3 moeten toegevoegd worden. Dit vormt een verduidelijking van 

het beginsel neergelegd in de Wet van 11 april 2003 overeenkomstig hetwelk de betrokken 

kernexploitant zijn activa niet mag bezwaren met hypotheken, noch andere zekerheden mag stellen, 

tenzij hij een gelijkwaardige zekerheid stelt of biedt ten voordele van de kernprovisievennootschap. 

Het voornaamste doel van de verduidelijking van de kwaliteit van de zakelijke en persoonlijke 

zekerheden is te voorkomen dat een kernexploitant persoonlijke zekerheden zou stellen voor de 

schulden van zijn moedermaatschappij of dochtermaatschappij zonder dat hij een gelijkwaardige 

zekerheid hoeft te stellen of aan de kernprovisievennootschap hoeft aan te bieden. 

 

162. In het licht van de voormelde wijziging en ook in de context van het bestaande principe van 

de “negative pledge”-clausule, zouden de woorden “of de financiële schuld van derden” aan artikel 

16, § 3 kunnen worden toegevoegd. Persoonlijke zekerheden kunnen immers alleen worden gesteld 

voor schulden van derden. 

 

163. Deze toevoegingen zijn in overeenstemming met wat in de Studie voor de Europese 

Commissie in 2018 als "beste praktijk" wordt aangemerkt. Deze studie stelt dat het aangewezen is om 

bepaalde beleggingen te verbieden of te beperken om de risicoblootstelling te limiteren. In de studie 

wordt met name opgemerkt dat moet worden overwogen te verbieden dat (i) het betrokken fonds 

garant kan staan voor de schulden van andere entiteiten en (ii) garanties te verstrekken voor de activa 

van het fonds. 
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164. Zoals hierboven vermeld, voorziet de huidige wet dat de “negative pledge” clausule niet van 

toepassing is op bestaande zekerheden, zekerheden gesteld in de normale bedrijfsvoering en 

zekerheden voor het bekomen van nieuwe activa. De cumulatieve toepassing van deze uitzonderingen 

heeft tot gevolg dat de “negative pledge” clausule voor het grootste deel van zijn inhoud zou worden 

ontnomen. De Commissie beveelt daarom aan om: 

 

- enkel de twee eerste uitzonderingen (bestaande zekerheden en zekerheden gesteld in de 

normale bedrijfsvoering) te behouden; 

- de laatste uitzondering (bekomen van nieuwe activa) te schrappen; 

- de mogelijkheid aan de kernexploitant te laten om toch zekerheden te kunnen verlenen indien 

hij een gelijkwaardige zekerheid kan stellen of verschaffen ten gunste van de 

kernprovisievennootschap (huidige wet) of indien hij de toestemming van de Commissie 

krijgt. 

 

5 Derde verbetering van het wettelijk kader: Governance van de 
kernprovisievennootschap 

165. Gelet op de rol van de kernprovisievennootschap is de omkadering van haar governance 

primordiaal en essentieel. De kernprovisievennootschap beheert de activa die de tegenwaarde van de 

nucleaire voorzieningen vertegenwoordigen en het bedrag van die activa zal nog sterk toenemen. 

Vanuit het perspectief van prudentieel toezicht is het absoluut noodzakelijk dat de nieuwe 

reglementering die governance omkadert. 

 

166. In haar Tussentijds Advies heeft de Commissie reeds verscheidene voorstellen geformuleerd 

voor de governance van de kernprovisievennootschap (Tussentijds Advies, punt 74 en volgende). Ter 

herinnering: de Commissie geeft de volgende aanbevelingen: (i) de benoeming van drie onafhankelijke 

bestuurders, waarvan er één voorzitter van de raad van bestuur is en (ii) de verplichting voor alle 

bestuurders van de kernprovisievennootschap om te voldoen aan de “fit & proper”-criteria (waarbij 

de controle op dit bekwaamheidscriterium moet uitgeoefend worden door de Commissie die zich bij 

deze taak kan laten bijstaan). 

 
167. De Commissie begrijpt dat de kernprovisievennootschap overweegt een CEO aan te duiden 

die geen bestuurder zou zijn. De Commissie is daar geen voorstander van want dit verhoogt het risico 

dat sommige beslissingen niet besproken zouden worden binnen de raad van bestuur waarin de twee 

regeringsvertegenwoordigers zetelen. Hierdoor dreigt de controle van de regeringsvertegen-

woordigers aan efficiëntie in te boeten. In dat perspectief beveelt de Commissie aan dat de CEO steeds 

lid zou zijn van de raad van bestuur. Indien niet gekozen wordt voor dergelijke optie zou er, om te 

vermijden dat de efficiëntie van de controle van die twee vertegenwoordigers aangetast wordt, 

uitdrukkelijk moeten vermeld worden dat het aan de CEO gedelegeerde gezag beperkt moet worden 

en dat de hem toegekende bevoegdheden geen betrekking mogen hebben op essentiële of 

strategische onderwerpen. 
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168. In elk geval zou de CEO, zelfs als hij geen lid van de raad van bestuur is, moeten voldoen aan 

de “fit & proper”-criteria. Dit wordt ingegeven door de Bankwet die bepaalt dat die criteria zowel van 

toepassing zijn op de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de kredietinstelling als op de 

personen belast met de effectieve leiding van die instelling38. 

 
169. De Commissie kan alleen maar aandringen op het belang van die maatregelen, die ingevoegd 

zouden moeten worden in de nieuwe aan te nemen reglementering. Die maatregelen zijn redelijk en 

noodzakelijk en sluiten perfect aan bij de wil om het beheerssysteem voor de activa die de 

tegenwaarde van de voorzieningen vertegenwoordigen te kopiëren van systemen waarvoor in België 

een prudentieel toezicht bestaat. Voor de rest verwijst de Commissie naar punten 74 en volgende van 

haar Tussentijds Advies. 

 

6 Varia 

6.1 De bijdragende vennootschappen 

170. Het huidige artikel 24 van de Wet van 11 april 2003 vermeldt de regels die van toepassing zijn 

op de bijdragende vennootschappen, met name “elke andere vennootschap dan een kernexploitant 

die een aandeel heeft in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen” 

(artikel 24, §1 van de Wet van 11 april 2003). Die vennootschappen moeten, naar rato van hun 

aandeel, bijdragen tot de aanleg van de voorzieningen alsook eventueel tot de dekking van de 

ontoereikendheid van genoemde voorzieningen. 

 

171. Gelet op de verplichtingen van die bijdragende vennootschappen en om de principes van 

gelijkheid en niet-discriminatie te respecteren, zouden de aanbevelingen betreffende de garantie voor 

de voorzieningsverplichtingen van de kernexploitant ook van toepassing moeten zijn op de 

bijdragende vennootschappen. 

172. Bovendien biedt artikel 24 van de Wet aan de kernprovisievennootschap de mogelijkheid om 

aan een bijdragende vennootschap de tegenwaarde van maximum 75 procent van het totale bedrag 

dat deze vennootschap heeft overgedragen aan de kernprovisievennootschap te lenen.  Momenteel 

is er geen enkele lening toegekend aan een bijdragende vennootschap. Het zou dus aangewezen zijn 

die mogelijkheid te schrappen. 

 

173. Het huidige artikel 24 van de Wet van 11 april 2003 moet rekening houden met de wet op de 

nucleaire uitstap door de regels toepasbaar te maken op “elke andere vennootschap dan een 

kernexploitant die een aandeel heeft of gehad heeft in de industriële productie van elektriciteit door 

splijting van kernbrandstoffen”. 

6.2 De Driepartijen-overeenkomst 

174. De Minister heeft uitdrukkelijk verzocht om “het effect [van de voorgestelde wijzigingen] op 

de driepartijen overeenkomst van 3 mei 2004, afgesloten tussen de Belgische Staat, de kernexploitant 

en de kernprovisievennootschap” te bepalen (brief van de Minister van 22 december 2020).  

 
38 Artikel 19 van de Bankwet. 
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175. Zoals reeds vermeld, wordt de kredietwaardigheid van de kernexploitant geëvalueerd door 

middel van een “credit rating” volgens een geleidelijke en transparante schaal die tussen de Staat, de 

kernprovisievennootschap en de kernexploitanten overeengekomen wordt (punt 13). 

 
De huidige Driepartijen-overeenkomst vult de kredietwaardigheidsvereisten ten aanzien van de 

kernexploitant in. Die overeenkomst bepaalt de geleidelijke en transparante schaal waarnaar artikel 

14, § 2 van de Wet verwijst en specifieert de te gebruiken ratio. De Driepartijen-overeenkomst verwijst 

ook naar de voorwaarden van de Wet van 11 april 2003 met betrekking tot de leningen. De 

overeenkomst traden in werking de dag van haar ondertekening (namelijk 3 mei 2004) voor een 

termijn van 10 jaar. Zij werd verlengd voor achtereenvolgende termijnen van 10 jaar (behoudens de 

mogelijkheid van opzegging). De overeenkomst is dus in 2014 voor een bijkomende termijn van 10 

jaar verlengd tot 3 mei 2024 en mag beëindigd worden door opzegging bij aangetekende brief ten 

minstens zes maanden voor het verstrijken van de alsdan lopende termijn. Dit betekent dat de 

overeenkomst normaal in 2024 hernieuwd zal worden tenzij er tegen uiterlijk 3 november 2023 een 

opzegging tussenkomt door een der partijen. 

 

176. Wanneer de Wet aangepast of vervangen wordt, zal de Driepartijen-overeenkomst 

waarschijnlijk zonder voorwerp vallen, aangezien die naar mechanismen van de Wet van 11 april 2003 

verwijst en deze mechanismen waarschijnlijk vrij fundamenteel aangepast zullen worden. 

Bijvoorbeeld herneemt overweging 8 van de overeenkomst artikel 14, § 3 van de Wet en verwijst het 

artikel 3.2 naar de “negative pledge” clausule. Als het nieuw gekozen systeem de schaal en haar 

elementen nog steeds hanteert, kunnen de partijen samen beslissen om de overeenkomst aan te 

passen om naar de mechanismes van de nieuwe wet te verwijzen. 

 
177. Het vastleggen van de geleidelijke en transparante schaal in een driepartijen-overeenkomst 

biedt echter geen flexibiliteit. Indien zich belangrijke wijzigingen voordoen in de ratingmethode of 

indien, ten gevolge van andere externe ontwikkelingen, de geleidelijke en transparante schaal niet 

langer toereikend is om de solvabiliteit van een kernexploitant te meten, moeten de drie partijen 

thans onderhandelingen opstarten over de aan te brengen wijzigingen. Aangezien de Commissie 

maatregelen kan nemen in functie van de kwaliteit van de “credit rating” zoals gedefinieerd door deze 

geleidelijke en transparante schaal, kan de onderhandeling van de schaal tussen de drie partijen een 

gevoelige kwestie uitmaken. Bijgevolg stelt de Commissie voor dat de geleidelijke en transparante 

schaal door een Koninklijk Besluit gedefinieerd wordt. Deze delegatie aan de Koning heeft tot doel om 

te voorkomen dat de onderhandelingen over de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan de 

geleidelijke en transparante schaal vast komen te lopen. 

 
178. In dat geval zou de Staat tegen de volgende vervaldatum de overeenkomst kunnen opzeggen 

door opzegging bij aangetekende brief ten minste zes maanden voor het einde van de lopende 

periode, d.w.z. uiterlijk op 3 november 2023. Het goed te keuren Koninklijk Besluit zal derhalve van 

toepassing zijn na de beëindiging van de Driepartijen-overeenkomst op 3 mei 2024.  

 

Met het oog op de nodige rechtszekerheid dient te worden gespecifieerd dat, zolang het Koninklijk 

Besluit niet in werking is getreden of de overeenkomst niet aangepast is, ervan moet worden 
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uitgegaan dat de geleidelijke en transparante schaal en de in aanmerking te nemen geconsolideerde 

perimeter van de kernexploitant waarvan sprake in de overeenkomst, worden gehandhaafd. 

6.3 Definities 

(a) Definities van de actoren en financiële concepten 

179. Gelet op de toevoeging van nieuwe actoren en nieuwe financiële concepten beveelt de 

Commissie aan in de wet een definitie van elke actor op te nemen. 

 

180. Bovendien moeten de financiële concepten waarnaar verwezen wordt, duidelijk omschreven 

worden. 

(b) Technische definities 

181. De Wet van 11 april 2003 bevat geen definitie van de noties “ontmanteling” en “bestraalde 

splijtstoffen”. Deze definities zijn echter wel essentieel om het bestaan, de toereikendheid en 

beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen te kunnen beoordelen. De definities in de Wet 

moeten aangepast en aangevuld worden om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de bestaande 

begrippen in de sectorale regelgeving. 

 

182. Met het voorgaande in het achterhoofd, zou ten eerste de definitie van “voorzieningen voor 

de ontmanteling” moeten worden aangepast. Het begrip “ontmanteling” vindt zijn grondslag in de 

wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de 

uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor 

Nucleaire Controle39 (de « Wet van 15 april 1994 ») en haar uitvoeringsbesluiten (in het bijzonder het 

koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, 

van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen40 (het « KB van 

20 juli 2001 ») en het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor 

kerninstallaties41 (het « KB van 30 november 2011»). 

 
183. De ontmanteling omvat zowel het beheer als de afvoer van aanwezige radioactieve stoffen en 

afval, als de ontsmetting, de afbraak en de verwijdering van radioactieve componenten en structuren. 

 
184. Overeenkomstig de bepalingen van deze  sectorale wetgeving terzake, dienen de 

kernexploitanten een ontmantelingsvergunning te verkrijgen alvorens de ontmantelingswerken aan 

te vatten . De kost van een ontmantelingsproject wordt volledig gedragen door de kernexploitant, die 

ertoe gehouden is om te dien einde de vereiste voorzieningen aan te leggen. Op grond van het KB van 

30 november 2011, beslist het FANC in laatste instantie over de “karakterisering” van de site, hetgeen 

impliceert dat zij beslist of de site kan worden aangemerkt als volledig gesaneerd op radiologisch vlak. 

 
39 BS 29 juli 1994.  

40 BS 30 augustus 2001.  

41 BS 21 december 2011.  
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Het is in die optiek dat de notie  van ontmanteling in de Wet van 11 april 2003 moet worden afgestemd 

op de definitie die in deze sectorale wetgeving van toepassing is. 

 
185. Artikel 2, 3° van het KB van 20 juli 2001 definieert de notie ontmanteling als volgt:  

 
« het geheel van technische verrichtingen als element van de buitenbedrijfstelling, waarbij de 

installatie gedemonteerd wordt en de uitrustingen, structuren en componenten verwijderd 

en/of ontsmet worden voor vrijgave, hergebruik, recyclage of voor behandeling als radioactief 

afval. De ontmanteling zelf kan in meerdere fases gebeuren, met vermelding van specifieke 

holdpoints tussen deze fasen; en ze wordt afgerond met de activiteiten voor de karakterisering 

van de eindtoestand. ». 

 
186. In het licht daarvan, is de Commissie van mening dat de volgende definitie van de 

voorzieningen voor de ontmanteling opportuun kan zijn: 

 
NL : “de voorzieningen voor de kosten van het geheel van technische en administratieve 

verrichtingen (i) die een onderdeel uitmaken van de buitenbedrijfstelling, (ii) waarbij de 

installatie gedemonteerd wordt en de uitrustingen, structuren en componenten verwijderd of 

ontsmet worden voor de vrijgave, het hergebruik, de recyclage en het beheer van het 

radioactief afval dat eruit voortkomt, en (iii) die ertoe leidt dat een nucleaire inrichting niet 

meer onderworpen is aan de wetgeving inzake ioniserende stralingen. Deze voorzieningen 

hebben onder meer betrekking op de kosten van de stopzetting van de reactor, ontlading van 

de verbruikte splijtstof en de sanering van de site.” 

 

FR : “les provisions pour les coûts de l’ensemble des opérations techniques et administratives 

(i) qui constituent un élément du déclassement, (ii) par lesquelles l’installation est démontée 

et les équipements, structures et composantes sont supprimés ou décontaminés, en vue de la 

libération, de la réutilisation, du recyclage et de la gestion des déchets radioactifs qui en 

résultent, et (iii) qui font en sorte qu’un établissement nucléaire ne soit plus soumis à la 

réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants. Ces provisions portent 

notamment sur les coûts de mise à l’arrêt du réacteur, de déchargement du combustible usé 

et d’assainissement du site”. 

 

187. Deze nieuwe definitie houdt rekening met de verschillende elementen van de definitie van de 

ontmanteling, evenwel mits toevoeging van de zin “die ertoe leidt dat een nucleaire inrichting niet 

meer onderworpen is aan de wetgeving inzake ioniserende stralingen”. De toevoeging van deze laatste 

zin aan de definitie is noodzakelijk in het licht van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale 

overheid en de gewesten. Het spreekt voor zich dat de voorzieningen voor de ontmanteling ook het 

radioactief afval dat voortkomt uit de ontmantelingsoperaties van de nucleaire centrales, dekken. 

 
188. Overeenkomstig artikel 6, § 1, II, 2de lid, 2° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, omvat de bevoegdheid van de federale overheid ter zake “de 

bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval”. Artikel 6, § 1, VII, 

2de lid, a), b), c) en d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt, inzake het energiebeleid, 

dat de federale overheid bevoegd is voor de aangelegenheden die wegens hun technische en 
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economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven. Dit behelst in het 

bijzonder de kernbrandstofcyclus. Deze bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 staan 

de federale overheid niet toe om – in het kader van haar bevoegdheid op vlak van de bescherming 

tegen de ioniserende stralingen – voorschriften en verplichtingen op te leggen die behoren tot de 

gewestelijke bevoegdheid42. 

 
189. De principiële bevoegdheid van de gewesten op vlak van milieu en waterbeleid omvat niet de 

bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van radioactief afval. Onderhavig advies 

behandelt enkel de verplichtingen inzake nucleaire voorzieningen die voortvloeien uit de federale 

wetgeving, en heeft geen invloed op de verplichtingen van de gewesten op vlak van 

milieubescherming die voortvloeien uit de Europese en internationale regelgeving. 

 
190. Ten tweede, stelt de Commissie voor om “bestraalde splijtstoffen” te vervangen door 

“verbruikte splijtstof”. De Wet van 11 april 2003 verwijst in zijn huidige versie naar de notie “bestraalde 

splijtstoffen”. 

 
Het Verdrag van 5 september 1997 (Franstalige versie) en Richtlijn 2011/70/Euratom verwijzen op hun 

beurt naar de notie “combustible usé”. De authentieke Nederlandstalige versie van de Wet van 2 

augustus 2002, dat het Verdrag van 5 september 1997 in de Belgische rechtsorde heeft omgezet, 

verwijst daarbij naar “bestraalde splijtstof”, terwijl de authentieke Nederlandstalige versie van 

Richtlijn 2011/70/Euratom het heeft over “verbruikte splijtstof”. De Richtlijn werd in het Belgische 

recht omgezet middels de wet van 3 juni 2014 houdende wijziging van artikel 179 van de NIRAS-wet 

wat de omzetting in het interne recht betreft van Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 

2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van 

verbruikte splijtstof en radioactief afval43 (de “Wet van 3 juni 2014”). 

 
Op grond van artikel 179, § 1, van de NIRAS-wet, staat de kernprovisievennootschap in voor het 

beheer van de verbruikte splijtstof van de commerciële kerncentrales, voordat ze door NIRAS ten laste 

wordt genomen in de vorm van opwerkingsafval of als radioactief afval. 

 
Het begrip “verbruikte splijtstof” wordt in artikel 179, § 5, 11° van de NIRAS-wet als volgt 

gedefinieerd44: “de kernsplijtstof die bestraald is in een reactorkern en permanent eruit is verwijderd; 

verbruikte splijtstof kan worden beschouwd hetzij als een bruikbare bron die kan worden hergebruikt 

of opgewerkt, hetzij als radioactief afval dat bestemd is voor berging.” 

 
Met het oog op de samenhang tussen de Wet van 11 april 2003 en andere sectorale wetgeving, dient 

elke verwijzing naar het begrip “bestraalde splijtstoffen” te worden vervangen door een verwijzing 

naar het begrip “verbruikte splijtstof”. 

 

 
42 Zie in die zin Arbitragehof 12 juli 1995, nr. 57/95.  

43 BS 27 juni 2014.  

44 Het begrip “verbruikte splijtstof”, zoals neergelegd in Richtlijn 2011/70/Euratom werd omgezet in artikel 179, § 5, 11° van de NIRAS-wet 
door de wet van 3 juni 2014.  
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Overeenkomstig artikel 179, § 5, 12° van de NIRAS-wet, wordt het begrip “beheer van verbruikte 

splijtstof” als volgt gedefinieerd: « alle activiteiten die onder meer te maken hebben met het hanteren, 

het transport, de opslag, de opwerking of de berging van verbruikte splijtstof ». Vermits het beheer 

van verbruikte splijtstof al deze activiteiten behelst, heeft het een ruime draagwijdte. De 

voorzieningen voor het beheer van verbruikte splijtstof dekken deze activiteiten.  

 

Met het oog op consistentie, is derhalve vereist dat, voor wat de definiëring van de termen “verbruikte 

splijtstof” en “beheer van verbruikte splijtstof” wordt verwezen naar artikel 179, § 5, 11° en 12°, van 

de NIRAS-wet. 

 

Namens de Commissie voor nucleaire voorzieningen 
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BIJLAGE 1: GLOSSARIUM 

Actoren :  

 

1° Commissie voor nucleaire voorzieningen: de advies- en controlecommissie voor de 

aangelegd voor de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor 

het beheer van de verbruikte splijtstoffen, bedoeld in deze wet; 

 

2° Kernprovisievennootschap: de naamloze vennootschap Belgische Maatschappij voor 

Kernbrandstoffen Synatom, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 

1994 en waarvan het statuut wordt geregeld door artikel 179, § 1, van de wet van 8 

augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, of iedere 

rechtsopvolgende vennootschap; 

 
3° Kernexploitanten: iedere exploitant van kerncentrales of iedere rechtsopvolgende 

vennootschap; 

 

4° De CREG: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, bedoeld in 

artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt; 

 
5° Garantieverstrekker: Iedere persoon die wettelijk gehouden is de verbintenissen na te 

komen die voortvloeien uit de artikels [*]; 

 
6° Controlerende aandeelhouder: iedere persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks van 

rechtswege of feitelijk de controle heeft over een kernexploitant of een bijdragende 

vennootschap naar gelang van het geval; 

 
7° Bijdragende vennootschap: elke andere vennootschap dan een kernexploitant die een 

aandeel heeft of gehad heeft in de industriële productie van elektriciteit door splijting 

van kernbrandstoffen.  

 

Basisconcepten: 

 

8° Verbruikte splijtstof: de verbruikte splijtstof zoals bedoeld in artikel 179, § 5, 11° van de 

Wet  van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980; 

 

9° Beheer van de verbruikte splijtstof: het beheer van de verbruikte splijtstof als bedoeld 

in artikel 179, § 5, 12° van de Wet  van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire 

voorstellen 1979-1980;  

 

10° Voorzieningen voor de ontmanteling: de voorzieningen voor de kosten van het geheel 

van de technische en administratieve verrichtingen (i) die een onderdeel uitmaken van 

de buitenbedrijfstelling, (ii) waarbij de installatie wordt gedemonteerd en de 

uitrustingen, structuren en componenten worden verwijderd of ontsmet worden voor 

vrijgave, het hergebruik, de recyclage en het beheer van het radioactief afval dat hieruit 
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voortkomt en (iii) die ertoe leidt dat de nucleaire installatie niet meer onderworpen is 

aan de wetgeving inzake ioniserende stralingen. Deze voorzieningen hebben onder 

meer betrekking op de kosten voor het stopzetten van de reactor, de ontlading van de 

kernsplijtstof en de sanering van de site; 

 
11° Voorzieningen voor het beheer van de verbruikte splijtstof: de voorzieningen voor de 

kosten van alle technische en administratieve verrrichtingen verbonden aan het beheer 

van de verbruikte splijtstof; 

 
12° Nucleaire voorzieningen: de voorzieningen voor de ontmanteling en de voorzieningen 

voor het beheer van de verbruikte splijtstof, met dien verstande dat volgens de bepaling 

waarin het wordt gebruikt, het woord voorziening van toepassing is op elk aan de 

kernprovisievennootschap gestort of te storten bedrag door alle schuldenaars van zo’n 

bedrag krachtens de huidige wet of het bedrag waarvoor de nucleaire voorzieningen 

moeten gevormd worden of gevormd zijn overeenkomstig de huidige wet, in de 

rekeningen van de kernprovisievennootschap; 

 

13° Beheer van het radioactief afval: het beheer van het radioactief afval als bedoeld in 

artikel 179, § 5, 8° van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire 

voorstellen 1979-1980; 

 
14° Kerncentrales: elke nucleaire inrichting die op industriële wijze elektriciteit produceert 

of heeft geproduceerd totdat de reglementaire radiologische controle op deze 

nucleaire inrichting is opgeheven; 

 
Financiële begrippen: 

 

15° Lening of lenen: alle leningen, voorschotten, kredieten of betalingsfaciliteiten, onder 

welke rechtsvorm ook, evenals alle rechtshandelingen door middel waarvan een lening, 

een voorschot, een krediet of een betalingsfaciliteit aldus wordt verleend; 

 
16° Controle: ten behoeve van 6°, de controle als bedoeld in de artikelen 1:14 tot 1:18 van 

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; 

 

17° Belangrijke wijziging45 : van toepassing op het aandeelhouderschap van een 

vennootschap, iedere stijging of daling, voor welke juridische betwisting dan ook, van 

minstens 5 % van de totale waarde van de aandelen of van de deelbewijzen, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, door een natuurlijk of rechtspersoon, alleen of samen 

met één of meerdere andere, in een vennootschap, met dien verstande: (i) dat de 

woorden “aandelen” of “deelbewijzen” van toepassing zijn op alle aandelen of alle 

deelbewijzen van de al dan niet deelgerechtigde van het maatschappelijk kapitaal van 

de voornoemd vennootschap evenals, meer algemeen gesproken, van alle andere titels, 

financiële instrumenten of rechten die recht geven op de verwerving van aandelen of 

maatschappelijke deelbewijzen, hierbij inbegrepen de converteerbare obligaties, 

obligaties met intekeningsrechten, de intekeningsrechten en de certificaten die ze, in 

 
45 NB. Als het begrip “strategische beslissing” wordt weerhouden dan kan dit concept overbodig zijn. 
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voorkomend geval, vertegenwoordigen, en (ii) dat het indirect bezit van aandelen of 

deelbewijzen van toepassing is op het bezit ervan door één of meerdere 

vennootschappen of entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd 

worden door de natuurlijke of rechtspersoon of rechtspersonen aan wie dit bezit wordt 

toegeschreven;  

 
18° Credit rating: internationale notering die wordt toegekend door een ratingbureau dat 

met de instemming van de Commissie werd geselecteerd; 

 
19° Actualisatievoet: actualisatievoet van toepassing op de voorzieningen voor de 

ontmanteling en op de voorzieningen voor het beheer van de verbruikte splijtstof, zoals 

bepaald en in voorkomend geval gewijzigd door de Commissie overeenkomstig artikel 

12;  

 

20° Faillissement: de procedure van het faillissement als bedoeld in het Boek XX van het 

Wetboek van economisch recht of alle gelijkgestelde insolventieprocedures volgens het 

recht dat van toepassing is op de betrokken persoon of op het betrokken vermogen; 

 
21° Procedure van gerechtelijke reorganisatie: een procedure van gerechtelijke 

reorganisatie als bedoeld in het Boek XX van het Wetboek van economisch recht of alle 

gelijkgestelde procedures volgens het recht dat van toepassing is op de betrokken 

persoon of op het betrokken vermogen; 

 

Wetgeving en praktische begrippen:  

 

22° Koninklijk besluit van 10 juni 1994: Het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot invoering 

ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Synatom; 

 

23° Datum van industriële ingebruikname: datum van de formele overeenkomst tussen de 

elektriciteitsproducent, de constructeurs van de kerncentrales en het studiebureau 

waardoor de projectfase wordt afgesloten en de productiefase begint, te weten voor 

de bestaande nucleaire centrales: 

 - Doel 1: 15 februari 1975; 
- Doel 2: 1 december 1975; 
- Doel 3: 1 oktober 1982; 
- Doel 4: 1 juli 1985; 
- Tihange 1: 1 oktober 1975; 
- Tihange 2: 1 februari 1983; 
- Tihange 3: 1 september 1985. 
 

24° Laatste kalenderjaar: het kalenderjaar voorafgaand aan datgene waarvan het jaartal de 

basisrepartitiebijdrage en de aanvullende repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, 

identificeert; 

 

25° Wet of de huidige wet: de huidige wet, alsook de besluiten en de verordeningen die - 

net zoals deze wet - op wettige wijze zijn aangenomen ter uitvoering ervan evenals de 

uitvoeringsbesluiten en de -verordeningen die kunnen worden gewijzigd in de loop der 

tijd;  
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I. Inleiding – Context en procedure 

1. Vijftien jaar na de inwerkingtreding 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 (de “Wet van 11 april 2003” of de “Wet”), werden 

verschillende evaluaties gemaakt van het Belgische systeem inzake de voorzieningen voor de 

ontmanteling van kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstoffen1. 

 

Deze verschillende evaluaties hebben aangetoond dat het hoogst wenselijk is om bepaalde wijzigingen 

aan te brengen aan de Wet van 11 april 2003 om het bestaan, de toereikendheid en de 

beschikbaarheid van voorzieningen die bedoeld zijn om alle ontmantelingskosten van kerncentrales 

en het beheer van verbruikte splijtstoffen te dekken, verder te garanderen. 

 

2. De mogelijke wijzigingen aan de Wet van 11 april 2003 vloeien eerst en vooral voort uit de 

verplichtingen die aan België worden opgelegd door internationale rechtsnormen of aanbevelingen. 

 

Bovendien zijn de noodzakelijk geachte wijzigingen ingegeven door de lessen die werden getrokken 

op het gebied van de noodzakelijke versterking van de prudentiële controle op financiële instellingen 

in de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de paradigmawissel inzake het financieel beheer van 

verbruikte splijtstoffen als gevolg van het nieuwe referentiescenario voor het beheer van verbruikte 

splijtstoffen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte splijtstoffen (“NIRAS”). Deze 

wijziging van het scenario voorziet in een extra periode van 30 jaar voor de start van de bouw van een 

geologische bergingsinstallatie en schept dus een aantal onzekerheden (infra uitgewerkt met 

betrekking tot de duur en het bedrag van de voorzieningen). 

 

3. In het licht daarvan stelt het regeerakkoord van 30 september 2020 van de huidige Belgische 

federale regering het volgende: 

 

“Op voorstel van de Commissie voor de nucleaire voorzieningen zal het wettelijk kader 

betreffende de nucleaire voorzieningen versterkt worden om het bestaan, de toereikendheid 

en de beschikbaarheid van de provisies veilig te stellen.”. 

 

4. Binnen deze context heeft de Minister van Energie op 22 december 2020 een brief aan de 

Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (de “Commissie”) gericht met verzoek om een advies 

omtrent de Wet van 11 april 2003. De Minister verzoekt de Commissie om in het bijzonder advies te 

verlenen omtrent de volgende punten:  

 

- de gescheiden behandeling van de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales 

en deze voor de behandeling van de bestraalde splijtstoffen; 

 
1 Nu reeds wensen wij erop te wijzen dat, niettegenstaande u in uw brief van 22 december jl. gewag maakt van “bestraalde splijtstof” en deze 

terminologie ook in de huidige Wet van 11 april 2003 wordt gebezigd, wij in dit advies zullen verwijzen naar “verbruikte splijtstoffen”, daar 

dit de technische benaming is die in de sectorale reglementering wordt gebruikt. Een van de belangrijkere voorgestelde wijzigingen aan de 

Wet van 11 april 2003 is inderdaad om de terminologie van de Wet van 11 april 2003 in overeenstemming te brengen met de definities zoals 
gehanteerd in de sectorale wetgeving, te weten de FANC-wet en NIRAS-wet. Wij zullen dit verder detailleren in ons finaal advies. 
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- het verankeren van de stopzetting van de leningsmogelijkheid van de kernexploitant op de 

voorzieningen voor de bestraalde splijtstof; 

- de organisatie en governance van de kernprovisievennootschap (investeringsbeleid en audit) 

en de wisselwerking met de Commissie; 

- de nationale en Europese ontwikkelingen en ervaring sinds 2003 in het domein van de 

nucleaire voorzieningen, de evoluties sinds 2008 in het prudentieel toezicht van de 

verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen; 

- de monitoring van de financiële draagkracht van de kernexploitant teneinde haar huidige 

verplichtingen ten opzichte van de voorzieningen en deze op de langere termijn te kunnen 

blijven nakomen; 

- een vergelijking met analoge systemen van toezicht in de wetgeving van andere Europese 

landen; 

- suggesties voor de samenstelling en werking van de Commissie; 

- het effect op de driepartijen overeenkomst van 3 mei 2004, afgesloten tussen de Belgische 

Staat, de kernexploitant en de kernprovisievennootschap, van de voorgestelde wijzigingen. 

 

5. Na ontvangst van dit verzoek, is de Commissie op 1 februari 2021 samengekomen om het 

huidige advies te formaliseren. Zoals gesuggereerd door de Minister in haar brief van 22 december 

2020, is dit advies een tussentijds advies dat voornamelijk de punten vermeld in paragraaf 10 van dit 

advies behandelt. Dit advies zal in een latere fase door een finaal advies aangevuld en vervangen 

worden waarin de Commissie haar voorstellen omtrent de gewenste hervormingen van de Wet van 

2003 verder zal uitwerken. 

 

6. De Commissie reflecteert reeds geruime tijd over een mogelijke wetswijziging en zij heeft in 

dit kader de kernexploitant en de kernprovisievennootschap verzocht om hun standpunt omtrent de 

toepassing en eventuele aanpassingen van de Wet van 11 april 2003 aan de Commissie toe te lichten. 

 

7. Engie Electrabel heeft op 24 september 2020 een presentatie gegeven aan de Commissie om 

haar standpunt te verduidelijken over sommige voorgestelde aanpassingen aan de Wet van 11 april 

2003 vermeld in de verschillende neergelegde wetsontwerpen. De positie van Engie Electrabel kan als 

volgt worden samengevat: 

 
- Engie Electrabel erkent het feit dat de Wet van 11 april 2003 aangepast moet worden, maar 

formuleert tegelijk twee hoofdbezwaren tegen bepaalde voorgestelde wijzigingen: 

 

i. Ten eerste maakt Engie Electrabel bezwaar tegen het voorgestelde 

garantiemechanisme van haar moedervennootschap, dat zij als disproportioneel en 

onaanvaardbaar beschouwt. Verder meent Engie Electrabel dat het voorgestelde 

garantiemechanisme verschillende door de Belgische Staat ondertekende 

overeenkomsten en internationale verdragen zou miskennen2; 

 

 
2 De Commissie zal deze kritiek in haar finaal advies bespreken. 
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ii. Ten tweede is Engie Electrabel van mening dat de controle van de Commissie bij 

structuurwijzigingen en de communicatieverplichtingen die haar in dit kader zouden 

worden opgelegd ten aanzien van de Commissie te zwaar zouden zijn en haar 

werking aanzienlijk zouden belemmeren. In verband met een ex ante controle door 

de Commissie stelt Engie Electrabel voor dat haar communicatieverplichtingen en de 

controle van de Commissie uitsluitend ingekaderd zouden moeten worden door het 

gebruik van de ratio netto financiële schuld/EBITDA. Enkel in het geval dat door een 

geplande herstructurering de waarde van deze ratio zou zakken beneden een 

drempelwaarde (kleiner of gelijk aan 4), of indien de onderneming reeds niet meer 

de minimum drempelwaarde haalt,  zou Engie Electrabel  verplicht zijn om informatie 

met betrekking tot een bepaalde transactie of beslissing te delen en zou de 

Commissie, bijgevolg, maatregelen mogen nemen om de voorzieningen te 

beschermen; 

 
- In haar presentatie benadrukt Engie Electrabel (i) de verbetering van haar financiële 

solvabiliteit sinds 2003, en (ii) de vermindering van de risico’s op de voorzieningen sinds ze 

zich heeft verbonden tot de terugbetaling van de lening ter dekking van de voorzieningen 

voor het beheer van verbruikte splijtstoffen. 

 
- Engie Electrabel is van mening dat het Belgische systeem op het Duitse systeem geïnspireerd 

zou moeten worden en dat men zich bijgevolg dient te focussen op de uitbesteding van de 

activa die de tegenwaarde van de voorzieningen voor het beheer van radioactieve afval 

vertegenwoordigen. Volgens Engie Electrabel zou deze uitbesteding aan een derde partij 

gepaard gaan met een overdracht aan deze derde partij van alle verantwoordelijkheden met 

betrekking tot het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de nucleaire 

voorzieningen. 

 
Commentaar: dit is in tegenspraak met wat vermeld staat in de regeringsverklaring, die 

duidelijk stelt dat het risico bij de kernexploitant dient te blijven indien het beheer van de 

fondsen uitbesteed wordt. 

 
8. De Commissie heeft Synatom op 13 januari 2021 gehoord. In haar presentatie erkent Synatom 

dat de Wet van 11 april 2003 geactualiseerd dient te worden. Synatom benadrukt alle positieve 

stappen die ze de laatste tijd heeft ondernomen, zoals de oprichting van een Belgische BEVEK, de 

instelling van een Directoraat Investeringen en een Auditcomité. 

 
Synatom pleit ook voor het gebruik van financiële ratio’s om het prudentieel toezicht in te kaderen. 

Synatom onderstreept bovendien het belang van de totstandbrenging van een performant 

investeringskader, de eerbiediging van projectkosten en termijnen en een coherentie tussen de 

operationele en financiële verantwoordelijkheden. 

 

9. Aangezien de kernexploitant en de kernprovisievennootschap hun standpunten aan de 

Commissie voorafgaandelijk hebben kunnen voorleggen, heeft de Commissie beslist om het huidige 

advies enkel met haar vaste leden te behandelen.  
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10. In dit eerste - tussentijds en onvolledig - advies zal de Commissie successief de volgende 

punten behandelen: 

 
- Internationaal en Europees kader omtrent de financiering van de ontmanteling van 

kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstoffen; 

- Belgisch kader omtrent de financiering van de ontmanteling van kerncentrales en het beheer 

van verbruikte splijtstoffen; 

- Relevante ontwikkelingen sinds de inwerkingtreding van de Wet van 2003; 

- Algemene evaluatie van de Wet van 2003 en allereerste en niet-exhaustieve suggesties 

omtrent mogelijke wijzigingen aan de Wet van 11 april 2003. 

 

II. Internationaal en Europees kader omtrent de Financiering van de 
ontmanteling van kerncentrales en het beheer van verbruikte 
splijtstoffen 

2.1. Algemeen kader 

11. Net als andere aspecten van de nucleaire wetgeving zijn de ontmanteling van kerncentrales 

en het beheer van verbruikte splijtstoffen onderworpen aan een nauwkeurige en gedetailleerde 

Europese en internationale regelgeving. 

 

12. Op internationaal vlak worden de veilige ontmanteling van kerncentrales en het veilig beheer 

van verbruikte splijtstoffen geregeld door het gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer 

van bestraalde splijtstof en van radioactief afval, ondertekend te Wenen op 5 september 1997 (het 

“Verdrag van 5 september 1997”). Dit Verdrag werd door België bekrachtigd door de wet van 2 

augustus 2002 houdende instemming met het gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het 

beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval3. 

 

13. De Europese Commissie, van haar kant, heeft een aanbeveling uitgevaardigd betreffende het 

beheer van de financiële middelen voor de ontmanteling van nucleaire installaties en de verwerking 

van verbruikte splijtstof en radioactief afval (de “Aanbeveling 2006/851/Euratom”). Deze aanbeveling 

is niet bindend. 

 
14. De eindverantwoordelijkheid van de EURATOM lidstaten voor de veiligheid van het beheer 

van verbruikte splijtstof en radioactief afval is een fundamenteel beginsel dat in het Verdrag van 5 

september 1997 werd bevestigd door de richtlijn van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een 

communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief 

afval (de “Richtlijn 2011/70/Euratom”) 4 Het beginsel nationale verantwoordelijkheid, en het beginsel 

dat de veiligheid van het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval een hoofd-

verantwoordelijkheid van de vergunninghouder is, onder het toezicht van de nationale bevoegde 

 
3 B.S., 25 december 2002. 

4 OJ L 199, 2 augustus 2011, blz. 48–56. 
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regelgevende autoriteit, moeten worden versterkt, en de rol en de onafhankelijkheid van de bevoegde 

regelgevende autoriteit moeten door deze richtlijn aan kracht winnen. 

 

15. De volgende samenvatting bevat de relevante punten van de bovengenoemde 

rechtsinstrumenten en geeft een overzicht van de desbetreffende verplichtingen die daaruit in hoofde 

van de Belgische Staat voortvloeien. 

2.2. Het Verdrag van 5 september 1997 

16. De doelstellingen van het Verdrag van 5 september 1997 zijn: 

 

- het bereiken en handhaven van een hoog niveau van veiligheid over de gehele wereld op het 
gebied van het beheer van bestraalde splijtstof5 en radioactief afval door middel van de 
verbetering van de nationale maatregelen en de internationale samenwerking, en 
 

- het verzekeren dat tijdens alle stadia van het beheer van bestraalde splijtstof en radioactief 
afval doeltreffende bescherming bestaat tegen mogelijke risico’s teneinde personen, de 
samenleving en het milieu te behoeden voor de schadelijke gevolgen van ioniserende 
stralingen, zodat er voldaan wordt aan de noden en bezorgdheden van de huidige generatie 
zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om aan de hunne te voldoen op de 
helling te zetten. 
 

17. Het is van belang dat de partijen bij het Verdrag passende maatregelen nemen, met name om 

ervoor te zorgen dat: 

 

- “er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn ten behoeve van de veiligheid van de 

installaties voor het beheer van bestraalde splijtstof en radioactief afval gedurende de 

operationele levensduur daarvan en voor de buitenbedrijfstelling” 6; en 

 

- “er financiële voorzieningen zijn getroffen die het mogelijk maken dat adequate institutionele 

controles en meetprogramma's worden uitgevoerd en, zolang dit noodzakelijk wordt geacht 

worden voortgezet na de sluiting van een faciliteit voor eindberging.”7. 

 
5 Voor de toepassing van het Verdrag wordt verstaan onder:  

- “Bestraalde splijtstof”: “splijtstof die is bestraald in en permanent verwijderd uit een reactorkern”; 

- “radioactief afval”: “radioactieve stoffen in gasvormige, vloeibare of vaste vorm waarvoor geen verder gebruik is voorzien door 

de Verdragsluitende Partij of door een natuurlijke of rechtspersoon wiens beslissing door de Verdragsluitende Partij wordt 

aanvaard en dat door een regulerend lichaam als radioactief afval wordt gecontroleerd overeenkomstig het wet- en regelgevend 

kader van de Verdragsluitende Partij”;  

- “decommissioning”: “alle maatregelen die ertoe leiden dat een kerninstallatie, anders dan een faciliteit voor eindberging, niet 
meer aan regulering onderworpen is. Deze maatregelen omvatten mede de processen van ontsmetting en ontmanteling”; en  

- “beheer van bestraalde splijtstof”: “alle activiteiten die verband houden met de behandeling of opslag van bestraalde splijtstof, met 
uitzondering van het vervoer buiten de inrichting. Hiertoe kunnen ook lozingen behoren”. 

In deze sectie 2.2 vermelden we “bestraalde splitstof” omdat dit in het Verdrag van 5 september 1997 zo is gebruikt. 

6 Artikel 22, ii) van het Verdrag van 5 september 1997. 

7 Artikel 22, iii) van het Verdrag van 5 september 1997. 
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- “… om de veiligheid van de buitenbedrijfstelling van een kerninstallatie zeker te stellen. Deze 

maatregelen moeten waarborgen dat ( ) gekwalificeerd personeel en voldoende financiële middelen 

beschikbaar zijn”8; 

2.3. Euratom 

(a) Aanbeveling 2006/851/Euratom 

18. Aanbeveling 2006/851/Euratom bevat voorstellen bestemd om ervoor te zorgen dat passende 

financiële middelen tijdig beschikbaar zouden zijn “voor alle activiteiten ter ontmanteling van 

nucleaire installaties en voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.”9. 

 

De aanbevelingen met betrekking tot de ontmanteling van kerncentrales worden in Deel 3 van 

Aanbeveling 2006/851/Euratom uiteengezet: 

 

1) “Elke nucleaire installatie moet, nadat zij definitief is stilgelegd, worden ontmanteld en het 

afval van die installatie moet naar behoren worden beheerd. 

 

2) (…). 

 

3) Het beginsel dat de vervuiler betaalt moet ten volle worden toegepast in het hele proces van 

ontmanteling van nucleaire installaties. In dat verband moet de eerste zorg van de nucleaire 

exploitant zijn om te waarborgen dat op het moment waarop de nucleaire installatie definitief 

wordt stilgelegd, de adequate financiële middelen voor een veilige ontmanteling beschikbaar 

zijn. 

 

4) De beschikbare financiële middelen moeten afdoende zijn voor het dekken van de kosten van 

alle ontmantelingsactiviteiten, van de technische ontmanteling van de installatie tot het 

afvalbeheer.” 

 

Deel 4 van Aanbeveling 2006/851/Euratom beveelt de oprichting aan van een onafhankelijk nationaal 

orgaan voor het beheer van de fondsen: 

“Wanneer die niet al bestaat, moeten de lidstaten een nationale instantie opzetten die in staat 

is een deskundig oordeel te vellen over het beheer van fondsen en de kosten van ontmanteling. 

Deze instantie moet onafhankelijk zijn van de instanties die het ontmantelingsfonds spijzen. 

Bedoelde nationale instantie maakt jaarlijks een evaluatie van de bijeengebrachte financiële 

middelen en geregeld, ten minste om de vijf jaar, van de ramingen van de 

ontmantelingskosten. Elk tekort tussen de kostenramingen en de geaccumuleerde middelen 

moet tijdig worden aangepakt. 

 
8 Artikel 26, i) van het Verdrag van 5 september 1997 

9 Deel 1, Aanbeveling 2006/851/Euratom.  
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De lidstaten doen jaarlijks bij de Commissie mededeling van de conclusies van de 

werkzaamheden van bovengenoemde nationale instantie.”. 

 

Deze rol wordt vervuld door de Commissie voor nucleaire voorzieningen voor het toezichtaspect en 

door NIRAS voor de technische aspecten. 

 

19. Volgende aanbevelingen zijn tevens relevant: 

 

“ONTMANTELINGSFONDSEN 

 

7)  De exploitanten van nucleaire installaties moeten adequate ontmantelingsfondsen 

oprichten met gebruikmaking van de inkomsten uit hun nucleaire activiteiten gedurende de 

geplande levensduur van de installaties in kwestie. 

8)  Met betrekking tot alle nucleaire installaties is de voorkeursoptie voor dergelijke 

fondsen een gescheiden ontmantelingsfonds met passend toezicht op het voorzichtige gebruik 

ervan. Om een goed beheer en gebruik van deze fondsen te waarborgen, moet de in deze 

aanbeveling bedoelde door de nationale instantie op te maken evaluatie een centrale rol 

krijgen. 

 

RAMING VAN DE ONTMANTELINGSKOSTEN 

 

11)  Om te waarborgen dat toereikende financiële middelen beschikbaar zijn, moeten de 

kostenberekeningen gebaseerd zijn op een voorzichtige keuze uit de realistisch beschikbare 

alternatieven, onderworpen aan extern toezicht en de instemming van de in deze aanbeveling 

bedoelde nationale instantie. 

13)  Wanneer tijdens de uitvoering het ontmantelingsproject duurder blijkt te zijn dan de 

goedgekeurde kostenramingen moet de exploitant de extra kosten dragen. Dit aspect moet 

zorgvuldig worden aangepakt voor het geval dat er in de loop van of na de levensduur van de 

nucleaire installatie een andere exploitant komt. 

 

GEBRUIK VAN DE ONTMANTELINGSFONDSEN 

 

15)  De financiële middelen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij 

zijn bestemd en beheerd. In dat verband moet voldoende aandacht gaan naar transparantie. 

Alle commercieel niet-gevoelige informatie moet openbaar zijn. 

16)  Bij de investering van de activa moet een laag risicoprofiel worden nagestreefd, 

waarbij een positieve return in elke gegeven tijdsperiode gewaarborgd is. 

18)  Als het beheer van een intern fonds resulteert in slechte prestaties, staat de exploitant 

ervoor borg dat toereikende middelen beschikbaar zijn op het moment dat zij nodig zijn. 

20) Op de financiële planning moet worden toegezien door de in deze aanbeveling 

bedoelde nationale instantie. In afwezigheid van een dergelijke nationale instantie mogen de 

lidstaten de Commissie verzoeken advies te verlenen betreffende de te nemen maatregelen.”. 
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(b) Richtlijn 2011/70/Euratom  

20. Aanbeveling 2006/851/Euratom is gedeeltelijk opgenomen in een bindend instrument, 

namelijk de Europese Richtlijn 2011/70/Euratom richtlijn van 19 juli 2011 tot vaststelling van een 

communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief 

afval (de “Richtlijn 2011/70/Euratom”). 

 

Overeenkomstig Richtlijn 2011/70/Euratom moeten de lidstaten een nationaal beleid voor het beheer 

van verbruikte splijtstof en radioactief afval vaststellen en handhaven. 10 Dit beleid wordt ontwikkeld 

in nationale programma’s waarin wordt gespecificeerd hoe de lidstaten hun nationaal beleid inzake 

het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval ten uitvoer willen leggen, om een verantwoord 

en veilig beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof te waarborgen, teneinde de 

doelstellingen van de Richtlijn met zekerheid te bereiken. De politieke beslissing over het nationaal 

beleid over de eindbestemming van het hoogradioactieve en/of langlevende afval is tot op heden niet 

vastgelegd in ons land. 

 

21. De in artikel 9 van Richtlijn 2011/70/Euratom neergelegde verplichting is belangrijk in die zin 

dat het bepaalt dat de lidstaten ervoor zorgen dat “het nationale kader voorschrijft dat voldoende 

financiële middelen beschikbaar moeten zijn, op het moment dat zulks nodig is voor het uitvoeren van 

de in artikel 11 bedoelde nationale programma’s, in het bijzonder voor het beheer van verbruikte 

splijtstof en radioactief afval, en dat daarbij voldoende rekening moet worden gehouden met de 

verantwoordelijkheid van de producenten van verbruikte splijtstof en radioactief afval.”11. 

 

2.4. Besluit 

22. Uit de relevante bepalingen van het Europees en internationaal recht volgt dat de Belgische 

Staat verplicht is passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat voldoende financiële 

middelen ter beschikking zullen zijn om alle kosten in verband met de ontmanteling van kerncentrales 

en het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof, en zulks van productie tot berging, te 

dekken. 

 

III. Belgisch kader omtrent de Financiering van de ontmanteling van 
kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstoffen 

23. Onverminderd de regels in diverse andere rechtsgebieden (burgerlijk recht, boekhoudrecht, 

administratief recht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, enz), wordt het Belgische wettelijk en 

regelgevend kader betreffende de dekking van de kosten voor het beheer van verbruikte splijtstoffen 

en radioactief afval en voor de dekking van de ontmantelingskosten in belangrijke mate12 door de Wet 

van 2003 vastgelegd. Dit kader kan worden samengevat op basis van de volgende beginselen. 

 
10 Artikel 4 Richtlijn 2011/70/Euratom.  

11 Zie ook overweging 27 van Richtlijn 2011/70/Euratom: “De lidstaten moeten ervoor zorgen dat er voor het beheer van verbruikte splijtstof 
en radioactief afval voldoende financiering beschikbaar is”. 

12 Het wettelijke en regelgevende kader betreffende de dekking van de kosten voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval 
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3.1. Voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales en voor het beheer 
van verbruikte splijtstoffen 

24. De kernprovisievennootschap, d.w.z. de naamloze vennootschap Belgische Maatschappij voor 

Kernbrandstoffen Synatom13, moet in haar rekeningen voorzieningen opnemen voor de ontmanteling 

van kerncentrales en voor het beheer van de verbruikte splijtstoffen. 

 

Kernexploitanten en ondernemingen die een aandeel hebben in de industriële productie van 

elektriciteit door middel van kernsplijting, moeten de kernprovisievennootschap bedragen betalen die 

overeenstemmen met de toelagen voor de voorzieningen voor de ontmanteling en voor het beheer 

van verbruikte splijtstoffen. 

 

25. Als de voorzieningen, tijdens de ontmanteling of tijdens het beheer van de verbruikte 

splijtstoffen, lager blijken te zijn dan de kosten, zullen de kernexploitanten en de vennootschappen 

die een aandeel hebben in de industriële productie van elektriciteit door middel van splijting van 

kernbrandstoffen, bijdragen aan de dekking van de ontoereikendheid van deze voorzieningen. Dit is 

een toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt. 

3.2. Beheer en gebruik van de tegenwaarde van de voorzieningen voor de 
ontmanteling van kerncentrales en voor het beheer van de verbruikte splijtstoffen 

26. Eén van de meest opmerkelijke aspecten van het huidige juridische kader is dat de Wet van 

11 april 2003 de kernprovisievennootschap toelaat tegen de geldende rente voor industriële 

kredieten, de tegenwaarde van deze voorzieningen, tot maximaal 75% van het totale bedrag ervan, 

uit te lenen aan de kernexploitanten, voor zover deze laatste beschouwd kunnen worden als 

schuldenaars van goede kwaliteit. Met andere woorden worden de kernexploitanten verplicht om 

fondsen aan de kernprovisievennootschap te betalen met het oog op het oprichten van de 

voorzieningen maar de kernprovisievennootschap mag 75% van deze fondsen aan kernexploitanten 

terug ter beschikking te stellen onder de vorm van leningen. 

 

De Wet van 11 april 2003 verplicht de kernexploitant niet om enige zekerheid aan Synatom te 

verstrekken om de terugbetaling van deze leningen te waarborgen. In de praktijk zijn deze leningen 

dus niet door enige zekerheid gewaarborgd. 

 

 
en voor de dekking van de ontmantelingskosten thans door uiteenlopende specifieke regelingen geregeld: 

- artikel 179, § 2 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 (de “NIRAS-wet”) die aan 

NIRAS de opdracht geeft om het bestaan en de toereikendheid te evalueren van de voorzieningen aangelegd door de exploitanten 
van de nucleaire installaties en de houders van radioactieve stoffen voor de financiering van hun ontmantelingskosten, met inbegrip 
van de kosten van het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval, en de kosten van de sanering ervan.  

- het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare 

instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen12 (het “KB van 30 maart 1981”) dat de NIRAS-wet ten uitvoer 

legt, en met name voorziet in de verplichting voor de producenten van radioactief afval om met NIRAS een overeenkomst af te 
sluiten die in het bijzonder betrekking heeft op de financiële voorwaarden van de overname van hun afval. 

13 Zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 en waarvan het statuut wordt geregeld door artikel 179, § 1, van de 
NIRAS-wet. 
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De wet verleent echter een algemeen voorrecht op de roerende goederen van de kernexploitanten 

ten voordele van de kernprovisievennootschap, teneinde de terugbetaling van de door haar aan de 

kernexploitanten verstrekte leningen te waarborgen. Dit voorrecht ontstaat echter slechts nadat de 

kernexploitant in gebreke blijft om een opeisbare lening terug te betalen, dus te laat. 

 

De organisatie van deze leningen houdt amper rekening met het feit dat Synatom een volledig 

gecontroleerde dochtervennootschap van de belangrijkste kernexploitant is. 

 

27. De Commissie heeft slechts een beperkte rol in het opstellen en nalezen van de 

leningsovereenkomsten tussen de kernexploitant en Synatom. Zij heeft o.a. geen informatie over het 

exacte gebruik - door de kernexploitant of door andere vennootschappen van dezelfde groep - van de 

fondsen die hen door Synatom ter beschikking worden gesteld in het kader van de bovenvermelde 

leningen. In de praktijk gaat het om kaskredieten die toelaten om de werking van de groep Engie te 

financieren14. De Commissie heeft geen zicht over het gebruik van deze kaskredieten en mag en kan 

er geen enkel controle over uitoefenen. Met andere woorden ontsnappen 75% van de activa van 

Synatom aan enige echte supervisie door de Commissie. 

 

28. De kernprovisievennootschap moet, op ieder ogenblik, voldoende liquiditeiten aanhouden, 

onder de vorm van geldbeleggingen of liquide middelen, om alle uitgaven verbonden met de 

ontmanteling en het beheer van verbruikte splijtstoffen gedurende de volgende drie werkingsjaren te 

financieren. 

3.3. Rol van de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

29. De Wet van 11 april 2003 richt de Commissie voor nucleaire voorzieningen op, waarvan ze de 

samenstelling bepaalt, en waaraan ze een advies- en controlebevoegdheid verleent over de aanleg en 

het beheer van de voorzieningen. Zij laat de Commissie voor nucleaire voorzieningen toe adviezen te 

verlenen die de kernprovisievennootschap binden met betrekking tot: 

 

- de methodes voor het aanleggen van voorzieningen voor de ontmanteling en het beheer van 

verbruikte splijtstoffen; 

- de herziening van het maximale percentage van de financiële middelen die de tegenwaarde 

vormen van de voorzieningen die de kernprovisievennootschap mag uitlenen aan de 

kernexploitanten; 

- de categorieën van activa waarin de kernprovisievennootschap het deel van de tegenwaarde 

van de nucleaire voorzieningen investeert dat zij niet aan de kernexploitanten mag lenen en 

de voorwaarden waarop deze investeringen worden belegd. 

 

30. De kernprovisievennootschap wordt verplicht om de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

om de drie jaar een rapport te bezorgen dat de basiskenmerken voor de aanleg van de voorzieningen 

beschrijft, zoals de onderliggende strategische benadering, het ontwikkelingsprogramma, het 

 
14 Dit werd ons tijdens een gesprek met de afgevaardigd beheerder van Engie/Electrabel bevestigd. 
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uitvoeringsprogramma, de planning, de raming van de nodige financiële middelen, het bedrag van de 

uitgaven en het tijdschema voor de betalingen. 

 

IV. Relevante ontwikkelingen sinds de inwerkingtreding van de Wet van 11 
april 2003 

31. De Wet van 11 april 2003 betekende een stap voorwaarts in de financiering van de 

ontmanteling van kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstoffen ten opzichte van de 

regelgeving die van kracht was vóór de inwerkingtreding ervan. 

 

Deze wet moet echter worden herdacht in functie en in het licht van verschillende gebeurtenissen en 

ontwikkelingen die sinds 2003 hebben plaatsgevonden. 

4.1. De liberalisering van de elektriciteitsmarkt 

32. Sinds 2003 en met het “tweede energiepakket” is de elektriciteitsmarkt grondig 

veranderd15.  Aan de basis hiervan is de publicatie van de Europese richtlijn 2003/54/EG van het 

Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2003 met betrekking tot “de gemeenschappelijke regels 

voor de interne elektriciteitsmarkt”, die in een Belgische wet op 1 juni 2005 werd omgezet. De 

productie van elektriciteit, vroeger een gereguleerd monopolie, werd daardoor geliberaliseerd. 

4.2. De financiële crisis van 2008 

33. De economische context is onder meer aanzienlijk veranderd sinds de goedkeuring van de 

Wet van 11 april 2003. De financiële crisis van 2008 heeft de instabiliteit aangetoond die de financiële 

markten kan beïnvloeden en heeft dus het belang van solide garanties bij het verstrekken van leningen 

en de noodzaak van een transparant systeem aangetoond. 

4.3. De Rondetafelconferentie van 2011 

34. In maart 2011 organiseerden de FOD Economie en NIRAS een rondetafelconferentie over de 

nucleaire voorzieningen (de “Rondetafelconferentie”)16. De conclusies van deze 

Rondetafelconferentie zijn belangrijk; ze onderstrepen de noodzaak om op bepaalde punten het 

juridische kader, vastgesteld door de Wet van 11 april 2003, aan te passen en te verbeteren en vormen 

thans het startpunt voor de voorgestelde wijzigingen zoals opgenomen in dit advies. 

(a) Het systeem van de nucleaire voorzieningen moet coherent en volledig zijn 

35. Om een volledig en coherent systeem van nucleaire voorzieningen te waarborgen, is het 

belangrijk dat de relevante wetgeving duidelijk en ondubbelzinnig is. Zowel de veiligheidsinstanties, 

namelijk het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (het “FANC”, de Belgische nucleaire 

“waakhond”) en NIRAS, als de Commissie hebben een coherente rol te spelen op dat vlak. Het is dus 

 
15 De “eerste energiepakket” is de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

16 Ronde Tafelconferentie over de nucleaire voorzieningen georganiseerd op de initiatief van de Minister van Energie en door de Federale 
Overheidsdienst Economie en de NIRAS, 28 en 29 maart 2011. 
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van belang dat er naartoe gestreefd wordt dat de wetteksten die betrekking hebben op deze drie 

instanties coherent zijn. 

(b) De verbetering van het Belgische systeem van nucleaire voorzieningen moet er voor zorgen 

dat voldoende middelen beschikbaar zijn op het gewenste ogenblik. 

36. De Rondetafelconferentie benadrukt dat het Belgische systeem, om het bestaan, de 

toereikendheid en de tijdige beschikbaarheid van nucleaire voorzieningen te verzekeren, op de 

volgende vier essentiële elementen moet gebaseerd zijn. 

(i) De verantwoordelijkheid van de actoren 

37. De Rondetafelconferentie merkt op dat: 

 

- in het huidige systeem onvoldoende rekening wordt gehouden met de 

aandeelhoudersrelaties tussen de verschillende hoofdrolspelers. De verdeling van de 

verantwoordelijkheden tussen de beheerder van de nucleaire voorzieningen en de  

kernexploitant is immers niet neutraal; laatstgenoemde is de moedermaatschappij van de 

beheerder van de nucleaire voorzieningen; 

- het huidige systeem niet voorziet in de continuïteit van de financiële verantwoordelijkheid 

ingeval van verlies van het statuut van kernexploitant . 

(ii) Het veiligstellen van de financiële middelen 

38. Het veiligstellen van de financiële middelen kan op verschillende manieren worden versterkt. 

Tijdens de Rondetafelconferentie zijn onder andere de volgende oplossingen naar voor gekomen: 

 

- vermijden dat het beheer van de voorzieningen voor ontmanteling en het beheer van 

verbruikte splijtstoffen worden toevertrouwd aan een onderneming die ook andere 

activiteiten op nucleair gebied uitoefent; 

- de onderneming die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzieningen onderwerpen 

aan duidelijke interne governance regels; 

- de beslissingen van de kernprovisievennootschap onderwerpen aan het administratief 

toezicht van de minister die Energie in zijn bevoegdheid heeft;  

- het beheer van de voorzieningen juridisch  omkaderen, door de toe te passen economische 

parameters (met name wat de prudentiële regels betreft) duidelijk te bepalen; 

- een terugbetalingsgarantie opleggen indien de tegenwaarde van de voorzieningen wordt 

uitgeleend aan de kernexploitant; en 

- de Staat de status van bevoorrechte schuldeiser geven. 

(iii) Controle van de nucleaire voorzieningsregeling 

39. De systeem van de nucleaire voorzieningen moet onafhankelijk en doeltreffend worden 

gecontroleerd door één of meer entiteiten die over een hoog niveau van expertise en voldoende 

bevoegdheden beschikken (dit impliceert een optimale coördinatie, in het bijzonder tussen de 

Belgische Staat en de Commissie voor nucleaire voorzieningen). 
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(iv) Transparantie van het systeem van de nucleaire voorzieningen 

40. Tot slot merkt de Rondetafelconferentie op dat het systeem van de nucleaire voorzieningen  

transparant moet zijn, wat in het bijzonder betekent dat uitzonderingen moeten worden gemaakt op 

het beroepsgeheim van de leden van de Commissie wanneer het bestaan, de toereikendheid en de 

beschikbaarheid van voorzieningen in het gedrang kunnen komen. 

4.4. Aanbevelingen van de Europese Commissie 

41. Tussen 2006 en 2018 heeft de Europese Commissie verschillende analyses en evaluaties 

uitgevoerd van de Europese financieringsregelingen voor de ontmanteling en het beheer van de 

verbruikte splijtstoffen. In dit verband heeft de Europese Commissie kritiek geuit en aanbevelingen 

gedaan over verschillende aspecten van het systeem dat door de Wet van 11 april 2003 is ingesteld17. 

 

Het onderzoekrapport opgemaakt in 2018 in opdracht van de Europese Commissie stelt dat: 

 

“ Where the licensee is a commercial (rather than Government owned) entity, there is the 

related question as to whether the licensee would actually be in a position to correct any 

emerging shortfall. To protect against this risk, it may be reasonable to require some form of 

additional security to be provided. This additional security could take a number of forms, for 

example:  

▪ Parent Company Guarantees;  

▪  Insurance or financial instruments from appropriate financial institutions 

(e.g. surety bonds or letters of credit); 

▪  Granting security over future cashflows from other assets; 

▪ Charges over other physical assets.”18 

 

Het risico verbonden aan de ontleende fondsen werd in het voormeld onderzoekrapport Europese 

Commissie van 2018 als volgt aangehaald19 : 

“ Synatom’s primary risk exposure is the credit risk associated with the loans made to its parent 

company, Electrabel, The size of these loans relative to Synatom’s other investments results in 

a significant concentration of risk to a single entity. (…) Assessment of this risk ultimately 

depends on the commercial terms of these loans (including the extent to which they are 

collateralised, where in the Electrabel capital structure these loans rank and whether or not 

Synatom would have recourse to ENGIE SA in the event Electrabel defaulting on these loans.” 

 
17 Aanbeveling van de Commissie 2006/851/Euratom ; Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 12 

december 2007, Tweede verslag over het gebruik van de financiële middelen voor de ontmanteling van nucleaire installaties en voor het beheer 

van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval, SEC(2007) 1654; Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2007, Tweede verslag over het gebruik van de financiële middelen voor de ontmanteling van nucleaire installaties en voor het 

beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval, 8 maart 2013, SWD(2013) 59 ; Verslag opgesteld door Mercer Limited voor de 

Europese Commissie “Study on the risk profile of the funds allocated to finance the back-end activities of the nuclear fuel cycle in the EU”, 
november 2018, blz. 98. 

18 Study on the risk profile of the funds allocated to finance the back-end activities of the nuclear fuel cycle in the EU, November 2018, blz. 
61.  

19 “Study on the risk profile of the funds allocated to finance the back-end activities of the nuclear fuel cycle in the EU” van november 2018, 
gepubliceerd in november 2019, blz. 98. 
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4.5. Nieuw referentiescenario van NIRAS voor het beheer van verbruikte 
splijtstoffen 

42. Bovendien zijn de gewenste wijzigingen ingegeven vanuit de paradigmawissel inzake het 

financieel beheer van verbruikte splijtstoffen als gevolg van het nieuwe scenario voor het beheer van 

verbruikte splijtstoffen van NIRAS. Deze wijziging van het scenario voorziet in een extra periode van 

30 jaar voor de bouw van een geologische bergingsinstallatie en schept dus een aantal onzekerheden. 

 

Dit referentiescenario biedt bepaalde nieuwe mogelijkheden. Vooreerst is dit scenario vanuit 

technisch perspectief gegrond op geologische berging op één enkele site op Belgisch grondgebied. 

Ten tweede wordt in dit scenario vanuit een tijdsperspectief de start van de geologische berging met 

ongeveer 30 jaar uitgesteld. De berging zou dus rond 2070 beginnen, en rond 2135 eindigen. 

 

Het referentiescenario, gevolgd door de Commissie voor nucleaire voorzieningen bij haar driejaarlijkse 

advies van 12 december 2019, schat de kosten van de berging van het B&C-afval op 10,7 miljard euro. 

 

43. Het uitstel van de start van de bergingsactiviteiten heeft verschillende gevolgen voor de 

nucleaire voorzieningen: 

 

− de tijdspanne tussen de beoordeling van de voorzieningen voor het beheer van verbruikte 

splijtstoffen en de ontmanteling neemt verder toe. De voorzieningen voor het beheer van 

verbruikte splijtstoffen moeten immers worden opgebouwd met een (ver) 

langetermijnperspectief, terwijl de voorzieningen voor de ontmanteling een kortere 

termijnvisie vereisen (volgens de huidige geldende wetgeving moet de eerste centrale vanaf 

oktober 2022 worden ontmanteld). In het licht hiervan is er besloten om een andere 

actualisatievoet toe te passen op de voorzieningen voor het beheer van verbruikte 

splijtstoffen; 

− het financiële risico verbonden met het onzekere tijdsaspect is veel groter. Een nauwkeurige 

beoordeling van de kosten verbonden met het beheer van verbruikte splijtstoffen is namelijk 

inherent minder zeker vanwege het nog langere tijdsbestek dat ermee gemoeid is; 

− de onzekerheid over de identiteit van de rechtspersoon die daadwerkelijk de kosten moet 

dragen neemt merkelijk toe. De momenteel voorziene termijnen strekken zich immers zo ver 

in de tijd uit dat niet kan worden uitgesloten dat de juridische structuur van de kernexploitant 

zoals we die nu kennen, zal evolueren en dat de tegenpartij op deze horizon niet meer zal 

bestaan. 

4.6. Stand van zaken met betrekking tot de leningen verstrekt door de 
kernprovisievennootschap aan kernexploitanten 

44. Op datum van 31 december 2020 heeft de kernprovisievennootschap de volgende leningen 

aan kernexploitanten verstrekt: 

− leningen verstrekt op basis van de voorzieningen voor het beheer van de verbruikte 

splijtstoffen: EUR 4.655.000.000 ; 

− leningen verstrekt op basis van de voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales : 

EUR 2.900.000.000. 
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45. Eind 2019, na bepaling enerzijds door de Commissie voor nucleaire voorzieningen van de te 

hanteren actualisatievoeten en de geraamde kosten die voortvloeien uit het nieuwe scenario van 

NIRAS en anderzijds gezien de concentratie van het risico bij één enkele tegenpartij in het kader van 

de door de kernprovisievennootschap aan de kernexploitant verstrekte leningen, heeft de 

kernexploitant zich, na discussie met de Commissie voor nucleaire voorzieningen,  ertoe verbonden 

om tegen 2025 de volledige lening die de tegenwaarde van de voorzieningen voor het beheer van de 

verbruikte splijtstoffen dekt, terug te betalen aan de kernprovisievennootschap. Dit werd ook 

vastgelegd in het driejaarlijks advies van de Commissie van 12 december 2019 en is bindend. 

Overeenkomstig het afbetalingsplan heeft de kernexploitant op 31 december 2020 108 miljoen euro 

terugbetaald. 

 

Deze terugbetalingsverplichting heeft een grote invloed op de toepassing van de Wet van 11 april 

2003. Het betekent immers dat het deel van de voorzieningen dat niet in aanmerking komt voor een 

lening aan de kernexploitant - die volgens de huidige wet 25% van alle nucleaire voorzieningen 

uitmaakt - aanzienlijk zal toenemen. De beleggingen van de tegenwaarde van de voorzieningen 

moeten des te meer door de kernprovisievennootschap naar behoren worden beheerd, zodat ze aan 

de vereiste voorzichtigheidsnormen voldoen. Bovendien moet, gezien de aanzienlijke toename van de 

te beheren bedragen, ook het governance van de kernprovisievennootschap worden herzien. 

 

46. Deze ontwikkeling vereist - meer dan ooit - dat de kernprovisievennootschap wordt beheerd 

in overeenstemming met het voorzichtigheidsbeginsel en de regels van goed bestuur, zodat het 

bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen worden gewaarborgd. De 

kernexploitant van zijn kant moet voor een goed beheer van zijn vermogen zorgen zodat hij de 

leningen die hem momenteel zijn toegekend kan terugbetalen en dat hij zijn verplichting om 

voorzieningen aan te leggen uit hoofde van de Wet van 11 april 2003 niet in het gedrang brengt. 

 

47. De opmerking gemaakt in het onderzoeksrapport opgesteld voor de Europese Commissie in 

2018 betreffende de lening op basis van de voorzieningen voor de ontmanteling blijft natuurlijk geldig. 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen heeft in haar driejaarlijks advies dit niet opgenomen 

omdat ook het uitgaveschema voor de ontmanteling maakt dat het maximale leningspercentage 

tamelijk snel zal dalen, gezien de verplichting enerzijds voor de kernprovisievennootschap om genoeg 

liquiditeiten aan te houden voor de uitgaven voorzien  tijdens de komende  drie jaar en anderzijds 

omwille van het feit dat de ontmantelingskosten in grote mate worden gemaakt door de 

kernexploitant zelf. Deze stellingname is natuurlijk niet definitief en kan steeds herzien worden door 

de Commissie bij een volgende driejaarlijkse herziening of indien er zich belangrijke nieuwe feiten 

voordoen die de terugbetaling mogelijks in het gedrang zouden brengen. 

4.7. Voorontwerpen en wetsvoorstellen tot wijziging van de Wet van 2003 

48. Sinds 2018 zijn de Commissie en sommige politieke partijen tot de conclusie gekomen dat het 

wetgevend kader met betrekking tot het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van 

nucleaire voorzieningen moet worden herzien en verbeterd. Zij hebben in dat verband verschillende 

voorontwerpen en wetsvoorstellen opgesteld om het bestaan, de toereikendheid en de 

beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen te versterken. 
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De voorgestelde wijzigingen beogen, elk op hun eigen manier: 

 

− de verbetering van de bescherming van de nucleaire voorzieningen, 

− de invoering van een terugbetalingsgarantie van de aan de kernexploitant verstrekte leningen, 

en  

− een aanzienlijke versterking van de bevoegdheden van de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen. 

 

Sommige teksten hebben betrekking op deze drie doelstellingen, terwijl andere daar slechts 

gedeeltelijk op betrekking hebben. 

 

V. Algemene evaluatie van de Wet van 2003 en allereerste suggesties 
omtrent mogelijke wijzigingen aan te brengen aan de Wet van 11 april 
2003 

49. De Wet van 11 april 2003 betekende onmiskenbaar een stap voorwaarts voor de veiligstelling 

van de financiering van de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de verbruikte 

splijtstoffen ten opzichte van de regelgeving die van kracht was vóór de inwerkingtreding ervan. 

 

50. Op basis van de bovenvermelde gebeurtenissen en ontwikkelingen die sinds 2003 hebben 

plaatsgevonden, zijn de vaste leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen echter tot het 

duidelijke en unanieme besluit gekomen dat het niet alleen wenselijk maar zelfs absoluut noodzakelijk 

is om de Wet van 11 april 2003, die op een aantal vlakken lacunair is, grondig aan te passen teneinde 

de financiering van de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstoffen 

zeker te stellen op de lange termijn : 

 

“Zoals reeds gesteld in 2018 is andermaal de dringende noodzaak gebleken om de wet van 11 

april 2003 te herzien om te vermijden dat de tekortkomingen en hiaten van de huidige wettekst 

een aanzienlijk risico blijven inhouden dat er zou kunnen toe leiden dat de Belgische bevolking 

in de toekomst volledig of gedeeltelijk de enorme kosten van de ontmanteling van de 

kerncentrales en/of van het beheer van de bestraalde splijtstoffen zou moeten dragen. Er 

wordt tevens aan herinnerd dat de wet van 11 april 2003 in haar huidige vorm slechts minimaal 

beantwoordt aan de verplichtingen die voortvloeien uit verschillende teksten en conventies 

van internationaal recht.”20 

 

51. Deze tekortkomingen hebben hoofdzakelijk betrekking op verschillende punten. 

 

52. Ten eerste is de Wet van 11 april 2003 onvoldoende om het bestaan, de toereikendheid en de 

beschikbaarheid van de voorzieningen te garanderen. 

 

 
20 Jaarverslag 2019 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, bl. 3. 
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− De Wet van 11 april 2003 is inderdaad gekenmerkt door een intrinsieke zwakheid en 

tegenstrijdigheid: de kernexploitanten worden verplicht om aanzienlijke fondsen over te 

maken aan de kernprovisievennootschap (“Synatom”) met het oog op het aanleggen van de 

vereiste nucleaire voorzieningen. Evenwel kon Synatom tot 75% 21 van deze fondsen 

terugstorten aan de kernexploitanten onder de vorm van leningen. Dit houdt dus in dat 

Synatom, voor dat deel, enkel beschikt over een schuldvordering ten aanzien van de 

kernexploitant, en zulks ten belope van maximum 75% van de aangelegde voorzieningen. 

Bovendien is de kernexploitant de moedervennootschap van Synatom. Synatom beschikt dus 

niet over de vereiste onafhankelijkheid ten opzichte van de kernexploitant en dus de 

mogelijkheid om de naleving van de voorzieningsverplichtingen en terugbetalingsplicht van 

de leningen van de kernexploitant af te dwingen. 

 

− De Wet van 11 april 2003 verplicht de kernexploitant niet om enige effectieve garantie te 

verstrekken aan Synatom om de terugbetaling van vermelde leningen te waarborgen. In de 

praktijk zijn deze leningen dus niet door enige zekerheid gedekt, hetgeen niet overeenstemt 

met wat gebruikelijk is voor dergelijke financiering wat het risico van niet-terugbetaling van 

de leningen onaanvaardbaar maakt. 

 

− De Commissie heeft slechts een beperkte rol te spelen in de totstandkoming en het nazicht 

van de leningsovereenkomsten tussen de kernexploitant en Synatom. Meer in het algemeen 

beschikt de Commissie slechts over een zeer beperkte controlebevoegdheid ter zake; zij kan 

bijvoorbeeld de vervroegde terugbetaling van deze leningen niet afdwingen, ook al grijpt er 

een grondige herstructurering van de kernexploitant of zijn aandeelhouders plaats die de 

terugbetaling van de leningen in gevaar dreigt te brengen. 

 

− De bevoegdheden van de Commissie zijn al even beperkt met betrekking tot de controle van 

de naleving van de verplichting van de kernexploitant tot het aanleggen van de vereiste 

voorzieningen. Deze verplichting is evenmin onderworpen aan enige waarborg. De Commissie 

beschikt niet over de vereiste middelen om de financiële situatie van de kernexploitant te 

kunnen monitoren of om op gepaste wijze (dus snel) te kunnen reageren mocht de 

kernexploitant in gebreke blijven om aan zijn voorzieningsverplichtingen te voldoen, 

bijvoorbeeld door een aanzienlijke inkrimping van zijn bedrijfsperimeter. 

 

53. Op basis van o.a. deze elementen komt de Commissie tot het besluit dat de Wet van 11 april 

2003 vandaag onvoldoende garanties biedt dat de kosten van de ontmanteling van de kerncentrales 

en voor het beheer van de verbruikte splijtstoffen gedekt zijn  door afdoende voorzieningen. Daardoor 

volstaat de Wet van 11 april 2003 niet langer om volledig aan de internationale verplichtingen van de 

Belgische Staat inzake nucleaire voorzieningen te voldoen. 

 

54. Het risico verbonden aan deze tekortkomingen is des te groter gezien de groep waartoe de 

kernexploitant behoort de organisatie, het vermogen en/of de activiteiten van deze kernexploitant 

 
21 Rekening houdend met de credit rating bij Moody’s en de schuldratio D/D+E 
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vrij grondig mag wijzigen, zonder enige echte controle of toezicht door de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen of een andere overheid. 

 

55. Ten tweede zijn de samenstelling en de bevoegdheden van de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen niet aangepast aan de rol die ze zal moeten opnemen. Een aanpassing van haar 

structuur en organisatie is essentieel om een effectieve controle op de voorzieningen te kunnen 

verzekeren. 

 
56. Ten derde is het bestuur van de kernprovisievennootschap onvoldoende aangepast aan het 

beheer van de fondsen waarvoor ze verantwoordelijk zal zijn en die op korte termijn aanzienlijk zullen 

toenemen. De terugbetaling van de lening m.b.t. de voorzieningen voor verbruikte splijtstoffen heeft 

immers een grote impact op de bedragen die zullen beheerd worden. 

 

57. De door de Rondetafelconferentie ontwikkelde beginselen en de aanbevelingen van de 

Europese Commissie hebben als leidraad gediend voor de allereerste hierna samengevatte 

voorstellen. 

5.1. De afwezigheid van een stevig garantiesysteem 

58. De verplichting tot het aanleggen van de voorzieningen moet worden onderscheiden van de 

verplichting tot terugbetaling van de leningen. Onder de huidige Wet zijn de twee aparte 

betalingsverplichtingen van de kernexploitant door geen enkele garantie gedekt. Wanneer de 

kernexploitant niet meer in staat is om (i) de vereiste voorzieningen aan te leggen of (ii) de leningen 

terug te betalen, beschikken de Commissie en de kernprovisievennootschap niet over enige effectieve 

en daadkrachtige middelen om de bedragen terug te vorderen. Dit is een fundamentele tekortkoming 

van de Wet van 11 april 2003 waarop de Rondetafelconferentie, de Europese Commissie en de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen al meer dan eens de aandacht hebben gevestigd. Dit punt 

vertegenwoordigt een uiterst belangrijk risico voor de Belgische Staat en vormt meer dan 

waarschijnlijk een tekortkoming op haar internationale verplichtingen. 

(a) Garantie van de betaling van de voorzieningen in Europese landen 

59. Zoals reeds aangetoond, houdt de afwezigheid van garantie voor de betaling van de 

voorzieningen een risico in. Het onderzoeksrapport dat in 2018 in opdracht van de Europese 

Commissie werd opgemaakt stelt in dit verband dat: 

 

« Where the licensee is a commercial (rather than Government owned) entity, there is the related 

question as to whether the licensee would actually be in a position to correct any emerging 

shortfall. To protect against this risk, it may be reasonable to require some form of additional 

security to be provided. This additional security could take a number of forms, for example:  

▪ Parent Company Guarantees;  

▪  Insurance or financial instruments from appropriate financial institutions 

(e.g. surety bonds or letters of credit);  

▪  Granting security over future cash flows from other assets;  
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▪  Charges over other physical assets.”22 

 

60. Sommige Europese landen hebben garanties voorzien in geval van wanbetaling van de 

kernexploitant23: 

 

- In Frankrijk bijvoorbeeld, beschikt de kernexploitant over de fondsen voor de ontmanteling 

van de kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstoffen. Deze beleggingen zijn echter 

juridisch geïsoleerd van de andere activa van de exploitant. Zelfs in geval van faillissement van 

de exploitant maken deze fondsen geen deel uit van de failliete boedel. Bovendien kan de 

toezichthoudende autoriteit, indien de exploitant zijn voorzieningsverplichtingen niet nakomt 

of in staat van insolventie verkeert, zich tot de moedermaatschappij van de exploitant wenden 

om de ontmanteling en het beheer van de verbruikte splijtstoffen te financieren24. Het Franse 

systeem voorziet dus in een wettelijk garantiemechanisme door de moedermaatschappij van 

de kernexploitant om de voorzieningsverplichtingen van de kernexploitant te dekken. 

 

- Het Zweedse systeem kan ook worden aangehaald voor wat betreft de garanties die zijn 

opgezet om de beleggingen die nodig zijn voor de ontmanteling en het beheer van verbruikte 

splijtstoffen veilig te stellen. Hoewel de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen – in dat 

land – wordt beheerd in een extern fonds onder de verantwoordelijkheid van een extern 

agentschap dat losstaat van de overheid (“the Nuclear Waste Fund”), moeten de 

kernexploitanten twee verschillende soorten garanties bieden. De eerste garantie dekt de 

hypothese van een vervroegde sluiting van een kerncentrale en de ontoereikendheid van de 

voorzieningen met betrekking tot deze anticipatieve procedure. De tweede garantie heeft 

betrekking op de dekking van kosten in verband met onverwachte gebeurtenissen. Garanties 

worden meestal door moedervennootschappen gegeven. Het Zweedse “Debt Office” 

beoordeelt hun waarde en kredietwaardigheid en geeft om de drie jaar een verklaring af aan 

de regering. 

 

- Duitsland beschikt sinds de inwerkingtreding van het Entsorgungsfondsgesetz25 in 2017 over 

een geëxternaliseerd publiek fonds voor de voorzieningen inzake het beheer van nucleair afval 

 
22 Study on the risk profile of the funds allocated to finance the back-end activities of the nuclear fuel cycle in the EU, November 2018, blz. 

61.  
23 Deze buitenlandse systemen zullen verder worden gedetailleerd in het finaal advies van de Commissie. 

24 Artikels L594-2 en 3 van het Frans Milieu Wetboek (« Code de l’environnement »): « L594-2. Les exploitants d'installations nucléaires de 

base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces 

provisions les actifs nécessaires. 

Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. 

Leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au 

cycle d'exploitation. 

En cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'autorité administrative peut imposer à toute personne qui le contrôle de manière 

exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la constitution des provisions et des actifs mentionnés aux alinéas 

précédents. Dans ce cas, la personne qui contrôle l'exploitant est soumise aux dispositions de la présente section. » 

« L594-3. A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de 

démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les 

actifs définis au premier alinéa de , y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.  
25 Gesetz zur Errichtung eines Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung („Entsorgungsfondsgesetz“) (Wet ter oprichting van 

een fonds voor de financiering van het beheer van de gebruikte nucleaire brandstof).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid
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(“KENFO”). De doelstelling van het fonds is om de financiering van een veilige opslag/berging 

van het nucleair afval van de kerncentrales te waarborgen. De Duitse regering staat in voor 

het beheer en de financiering van de tijdelijke en definitieve opslag/berging van het nucleair 

afval. 

 
De kernexploitanten hebben tot september 2020 een totaal van ongeveer 24.1 miljard EUR 

(17.9 miljard EUR + 6.2 miljard EUR riskpremie) aan het fonds overgemaakt. Het fonds wordt 

beheerd door leden van de Duitse regering en het parlement. Zij worden daarin bijgestaan 

door financiële experten. Het toezicht wordt uitgeoefend door het Federale Ministerie voor 

Economische Zaken en Energie. De fondsen moeten worden belegd, rekening houdend met 

de Environmental Social Governance (ESG)-criteria (bijvoorbeeld het bereiken van de 

klimaatdoelstellingen zoals neergelegd in het Verdrag van Parijs van 2015). 

 

- De verantwoordelijkheid voor het beheer en financiering van de buitenbedrijfstelling en 

ontmanteling van de kerncentrales en voor het verwerken en conditioneren van het 

kernafval blijft echter bij de kernexploitanten. 

 

- In het Duitse systeem zijn de controlerende vennootschappen van de kernexploitant 

overeenkomstig de bepalingen van het Nachhaftungsgesetz bovendien hoofdelijk 

aansprakelijk voor de niet-nakoming door de kernexploitant van zijn (betalings)-

verplichtingen26. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor alle huidige en 

toekomstige publiekrechtelijke betalingsverplichtingen van de kernexploitant die 

voortvloeien uit de buitenbedrijfsstelling, veilige opslag en ontmanteling van de 

kerninstallaties, en worden opeisbaar op het ogenblik waarop de kernexploitant niet aan 

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen (artikel 8, §1 (1) Nachhaftungsgesetz). De 

hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor de kosten die een autoriteit moet maken 

wanneer een kernexploitant in gebreke blijft bij het nakomen van zijn ontmantelings– en 

verwijderingsverplichtingen of wanneer de kernexploitant- heeft opgehouden te bestaan 

als rechtspersoon (artikel 8, §1 (2 en 3) Nachhaftungsgesetz). 

 
- Het Nachhaftungsgesetz bepaalt dat, in de gevallen waar de controlerende vennootschap 

naast de kernexploitant kan worden aangesproken, de controlerende vennootschap als 

borgsteller aansprakelijk blijft. Een vordering tegen de controlerende vennootschap 

vereist een ernstige en definitieve weigering van betaling door de kernexploitant, een 

staking van betaling, dreigende insolventie, insolventie, een te grote schuldenlast, of 

andere bijzondere omstandigheden die een vordering tegen een controlerende 

vennootschap rechtvaardigen (artikel 8, §1 (4) Nachhaftungsgesetz). 

 
- In Finland dienen de uitgeleende middelen te allen tijde door een garantie van de 

kredietnemer worden gedekt. 

 

 
26 Artikel 8 Gesetz zur Nachhaftung für Abbau- und Entsorgungskosten im Kernenergiebereich („Nachhaftungsgesetz“(Wet op de latere 

aansprakelijkheid voor ontmantelings- en verwijderingskosten in de kernenergiesector 

(https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0701-0800/768-16.pdf?__blob=publicationFile&v=5). 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0701-0800/768-16.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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61. Deze korte analyse van de verschillende Europese systemen toont voldoende aan hoe 

belangrijk het is dat de verplichting van de kernexploitant om aan de nucleaire voorzieningen te 

voldoen, door een garantiestelling wordt gewaarborgd. Een dergelijke bescherming wordt op heden 

niet geboden door de Wet van 11 april 2003. 

(b) Garantie van de terugbetaling van de leningen 

62.  Zoals reeds vermeld, vermag de kernprovisievennootschap volgens de Wet van 11 april 2003 

tot maximum 75 percent van tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen aan de kernexploitant 

ontlenen. Momenteel zijn er twee leningsovereenkomsten tussen de kernexploitant en de 

kernprovisievennootschap gesloten. De eerste dekt de tegenwaarde van de voorzieningen voor de 

ontmanteling, en de tweede die voor het beheer van verbruikte splijtstoffen. 

 

63. Naar aanleiding van discussies met de Commissie over de driejaarlijkse evaluatie van 2019, 

heeft Engie Electrabel zich ertoe verbonden om de lening voor het beheer van verbruikte splijtstoffen 

terug te betalen tegen 2025 en geen nieuwe leningsovereenkomst af te sluiten met betrekking tot 

deze voorzieningen. Wat betreft het deel van de voorzieningen dat kan worden uitgeleend aan de 

kernexploitanten (momenteel 75% van de voorzieningen), komen alleen de voorzieningen voor 

ontmanteling nog in aanmerking voor een lening. 

 

64. De terugbetaling van deze lening is een positieve factor. De Commissie raadt aan om (i) deze 

verplichting tot terugbetaling van Engie Electrabel in de wet te verankeren en (ii) in de wet te melden 

dat geen nieuwe leningen op de tegenwaarde van de voorzieningen voor het beheer van bestraalde 

splijtstof verstrekt kan worden. 

 
65. Deze verplichting tot terugbetaling van één lening neemt echter niet weg dat, terwijl op de 

markt voor industriële leningen vrijwel geen leningsovereenkomst kan worden afgesloten zonder dat 

passende garanties worden verstrekt, er momenteel geen formele vereiste is voor de 

kernprovisievennootschap om van de kernexploitant te eisen dat hij enige garantie geeft voor de 

tegenwaarde van de aan hem uitgeleende bedragen die de tegenwaarde vormen voor de nucleaire 

voorzieningen. Bovendien bepaalt geen enkele wettekst dat deze garanties naar vorm en bedrag 

passend moeten zijn, in het licht van de lening waarop zij betrekking hebben en van de juridische en 

financiële situatie van de begunstigde van de lening. 

 

66. De enige voorwaarde van de Wet van 11 april 2003 is dat de kernexploitant als “schuldenaar 

van goede kwaliteit” moet kunnen worden beschouwd (artikel 14, § 1 van de Wet van 11 april 2003). 

Dit criterium is gebaseerd op de “credit rating” van een internationale erkend noteringsagentschap 

(artikel 14, § 2 van de Wet van 11 april 2003). Deze voorwaarde is duidelijk absoluut onvoldoende om 

het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen te garanderen. In 

tegenstelling tot wat Engie poneert, vormt een positieve credit rating voor een onderneming 

geenszins een zekerheid dat die onderneming al haar verbintenissen blijvend kan voldoen en moet 

eerder aanzien worden als een indicator27. De relativiteit van de waarde van deze rating werd recent 

 
27 Zie ook literatuur: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/79580/1/733866158.pdf 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.econstor.eu%2Fbitstream%2F10419%2F79580%2F1%2F733866158.pdf&data=04%7C01%7CLuc.Dufresne%40nbb.be%7Cdd57539432654a03472f08d8c81b295c%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637479366269965685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uhFZBv79j4Y2SxmPVAbZRyNKdUsZbNyOIdVGiR3z2LU%3D&reserved=0
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nog aangetoond bij de publicatie van het laatste ratingverslag van Moody’s, gepubliceerd op 9 

november 2020, en waarbij het ratingagentschap er van uitgaat dat de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen de actualisatievoeten niet zal aanpassen bij haar volgende driejaarlijks advies van 2022. 

De Commissie werd nooit gecontacteerd over deze hypothese, die gezien de evolutie van de macro-

economische context verre van zeker is. 

 

67. Aangezien een garantieregeling een zeer gangbare marktpraktijk is die wordt gebruikt door 

alle spelers die actief zijn in de sector van de financiële kredietverlening, is het gezien de bedragen die 

aan de kernexploitanten worden uitgeleend en het belang van nucleaire voorzieningen voor de 

ontmanteling van nucleaire installaties, essentieel dat de kernprovisievennootschap een garantie zou 

verkrijgen in het kader van de leningsovereenkomsten die met de kernexploitanten worden 

afgesloten. 

 

68. Zoals de Rondetafelconferentie aangeeft, komt het begrip “garantie” ook in andere 

rechtsstelsels voor, o.m. in het Finse systeem, dat bepaalt dat de uitgeleende middelen te allen tijde 

door een garantie van de kredietnemer moeten zijn gedekt. 

 

69. Wat België betreft, geeft het onderzoekrapport opgemaakt in 2018 in opdracht van Europese 

Commissie uitdrukkelijk aan dat « Synatom’s primary risk exposure is the credit risk associated with 

the loans made to its parent company, Electrabel. The size of these loans relative to Synatom’s other 

investments results in a significant concentration of risk to a single entity. Assessment of this risk 

ultimately depends on the commercial terms of these loans (including the extent to which they are 

collateralised), where in the Electrabel capital structure these loans rank and whether or not Synatom 

would have recourse to Engie SA in the event of Electrabel defaulting on these loans28. ». 

(c) Besluit 

70. In het licht van de (internationale) marktpraktijken is het van essentieel belang dat er 

waarborgen zijn ter dekking van zowel de verplichting om voorzieningen aan te leggen van de 

kernexploitant als van zijn verplichting om de door de kernprovisievennootschap verstrekte leningen 

terug te betalen. Dergelijke waarborgen zouden kunnen worden gemodelleerd naar wat er 

momenteel in andere Europese landen bestaat, rekening houdend met de structuur van het Belgische 

systeem. Het doel van deze garanties zou zijn om een verzuim van de verplichtingen van de 

kernexploitant te waarborgen. De kernexploitant blijft in ieder geval de hoofdschuldenaar van zijn 

verplichtingen. De Commissie zal in haar eindadvies gedetailleerde voorstellen doen aangaande het 

garantiemechanisme. 

 

 
 

28  Verslag opgesteld door Mercer Limited voor de Europese Commissie “Study on the risk profile of the funds allocated to finance the back-
end activities of the nuclear fuel cycle in the EU”, november 2018, blz. 98.  
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5.2. Samenstelling en bevoegdheden van de Commissie voor nucleaire 
voorzieningen 

71. De Commissie benadrukt dat de versterking van haar advies- en controlebevoegdheden van 

primordiaal belang is en ook daadwerkelijk als een prioriteit zou moeten worden beschouwd. Haar 

advies- en controlebevoegdheid is te beperkt om op structurele wijze te kunnen waken over de 

naleving van de wettelijke voorzieningsverplichting en terugbetalingsplicht van de leningen door de 

kernexploitanten. Zij kan weliswaar nu reeds tussenkomen in wel bepaalde hypotheses, bijv. indien 

het misloopt met de credit rating van de kernexploitanten. In geval van herstructureringen van de 

kernexploitanten en hun aandeelhouders die de voorzieningsverplichting en terugbetalingsplicht van 

de leningen door de kernexploitant in gevaar brengen, staat de Commissie de facto zo goed als 

machteloos. Zij kan dan slechts a posteriori optreden, op het ogenblik dat het kalf reeds verdronken 

is. Haar bevoegdheden moeten versterkt worden en de verschillende actoren zouden meer informatie 

met haar moeten delen. Deze verbeteringen zijn de enige manier om de haar krachtens de Wet van 

11 april 2003 toegekende rol effectief te kunnen spelen. De Commissie zal op die punten suggesties 

in haar eindadvies formuleren. 

 

72. De Commissie benadrukt ook dat de versterking van haar bevoegdheden alleen effectief kan 

worden uitgeoefend indien de Commissie samen met de inwerkingtreding van een nieuwe wet over 

voldoende financiële middelen en personeel beschikt. Met haar huidige middelen, is de Commissie 

immers op geen enkele wijze in staat om haar rol te vervullen. De Commissie beschikt tot op heden 

over een halftijdse vaste medewerker op kaderniveau ter beschikking gesteld door de AD Energie en 

één administratieve assistente. Om haar taken uit te voeren heeft de Commissie voldoende en 

effectieve interne middelen nodig en moet zij kunnen vertrouwen op externe deskundigen. Het goed 

functioneren van de Commissie zal daarom afhangen van de politieke wil om een stabiele en efficiënte 

instelling te creëren. De Commissie benadrukt bovendien dat het budget dat zal moeten worden 

toegewezen om haar bevoegdheden naar behoren te kunnen uitoefenen, aanzienlijk hoger zal 

moeten zijn dan het budget dat haar momenteel wordt toebedeeld. Ter gelegenheid van het 

overmaken van het definitief advies zal hieromtrent een eerste voorstel worden overgemaakt. Er 

moet echter wel rekening gehouden worden dat het operationeel maken van dit versterkt Secretariaat 

van de Commissie een zekere tijd in beslag zal nemen en dat intussen zou moeten voorzien worden in 

een regeling om minimaal de overgangsperiode te overbruggen. Hierbij zou kunnen gedacht worden 

aan een part-time opdracht voor een van de leden van de nieuwe Commissie, naar analogie van wat 

werd ingesteld bij de Commissie voor Boekhoudkundige Normen29. 

 

73. Wat haar samenstelling betreft, heeft de Commissie zes voorstellen: 

 

▪ Ten eerste zou een vertegenwoordiger van de FSMA eveneens lid van de Commissie moeten 

kunnen zijn. Aangezien de fondsen die door de kernprovisievennootschap beheerd moeten 

worden, verhoogd worden omwille van de terugbetaling van de lening door de kernexploitant, 

en dat de beheersregel van die fondsen ingegeven is door de pensioenfondsregeling, is de 

Commissie van oordeel dat de ervaring van een vertegenwoordiger van de FSMA zeer nuttig 

 
29 Dit wordt momenteel ingevuld door de huidige Voorzitter, die dit sinds 4 jaar op vrijwillige basis heeft gedaan. 
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kan zijn om haar toezichtsbevoegdheid uit te voeren. Deze vertegenwoordiger van de FSMA 

zal bovendien beschikken over een relevante expertise op het gebied van prudentieel 

toezicht. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat de FSMA hierover niet werd gepeild door 

de Commissie. Tot 1 april 2011 had haar voorganger, de CBFA, een vertegenwoordiger in de 

Commissie. Deze werd ter gelegenheid van de overheveling van het prudentieel toezicht over 

banken en verzekeringen naar de Nationale Bank van België naar deze getransfereerd, 

waardoor de Bank over 2 vertegenwoordigers beschikte, wat deze ongepast vond. Dit leidde 

tot een aanpassing van de Wet in 2014 waardoor uiteindelijk één vertegenwoordiger 

overbleef voor de NBB. Sindsdien werd ook het prudentieel toezicht over de 

pensioeninstellingen definitief toegekend aan de FSMA, wat in dit kader een nieuw argument 

is om een vertegenwoordiger van deze instelling te hebben in de Commissie. 

 

▪ Ten tweede, naast de 4 personen die uit hoofde van hun ambt worden benoemd (de 

Directeur-generaal van het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD BOSA, de Directeur-

generaal Algemene Directie Energie van de FOD Economie, de Administrateur-generaal van 

de Thesaurie en de Voorzitter van de CREG) en de vertegenwoordiger van de NBB is het 

aangewezen dat twee bijkomende personen, bij koninklijk besluit in de Ministerraad overlegd, 

kunnen worden aangewezen op voorstel van de Minister die Energie in zijn/haar bevoegdheid 

heeft. De keuze voor twee laat tevens toe gender- en taalneutraliteit na te streven bij de 

aanstelling van deze bijkomende leden. 

Deze mogelijkheid zou de Commissie duidelijk kunnen versterken in het kader van de 

belangrijke evolutie van haar opdrachten. In voorkomend geval, moeten deze personen 

expertise hebben in een of meer van de gebieden die door de Commissie worden behandeld, 

vertrouwd zijn met de specifieke problematiek van het aanleggen van voorzieningen en 

mogen zij geen directe of indirecte band hebben met een kernexploitant, een bijdragende 

vennootschap of een onderneming die deel uitmaakt van een groep waartoe een 

kernexploitant of een bijdragende vennootschap behoort. Het doel van deze voorwaarden is 

ervoor te zorgen dat de aangewezen personen voldoende bekwaam en onafhankelijk zijn om 

in de Commissie te zetelen. 

 

▪ Ten derde wordt voorgesteld dat Voorzitter wordt benoemd, zoals tot heden het geval is, 

tussen de leden van de Commissie, bij koninklijk besluit overlegd in de Ministerraad. 

 

▪ Ten vierde zou de automatische deelname van de directeur-generaal van het FANC en de 

directeur-generaal van NIRAS aan de vergaderingen van de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen moeten worden geschrapt om belangenconflicten te kunnen vermijden. Ze 

kunnen dan de vergaderingen van de Commissie bijwonen, met raadgevende stem, zoals nu 

het geval is, maar enkel op uitnodiging. 

 

▪ Ten vijfde stelt de Commissie de schrapping voor in artikel 4 van de Wet van 11 april 2003 van 

de automatische deelname van de gedelegeerd bestuurder van de kernprovisievennootschap 

aan de vergaderingen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. 
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De systematische deelname van de gedelegeerd bestuurder van de kernprovisievennootschap 

aan de beraadslagingen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, zelfs met 

raadgevende stem, is niet in overeenstemming met de vereiste van onafhankelijkheid zoals 

vastgesteld door de Europese Commissie. 

 

De Commissie stelt voor dat zij, met vermelding van de agendapunten, de gedelegeerd 

bestuurder van de kernprovisievennootschap of eender welke kernexploitant kan uitnodigen. 

Het komt de Commissie toe de wenselijkheid van een dergelijke aanwezigheid op een volledig 

discretionaire basis te beoordelen. Zij kunnen evenwel steeds vragen om gehoord te worden 

door de Commissie op specifieke punten. 

 

▪ Ten zesde, om de Commissie in staat te stellen haar adviserende en toezichthoudende rol uit 

te oefenen, is het wellicht wenselijk dat de Commissie ook de twee vertegenwoordigers van 

de federale regering die in de raad van bestuur van de kernprovisievennootschap zetelen, kan 

uitnodigen om geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan haar vergaderingen. Deze 

vertegenwoordigers brengen tijdens hun deelname, wanneer zij dit passend achten of 

wanneer het algemeen belang dit vereist, verslag uit aan de Commissie over informatie 

waarvan zij in hun hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van de 

kernprovisievennootschap kennis hebben genomen, en die een wezenlijke invloed kan 

hebben op het bestaan, de toereikendheid of de beschikbaarheid van de nucleaire 

voorzieningen. 

 

De Commissie is van mening dat deze wijzigingen essentieel zijn om haar rol als toezichthoudende 

autoriteit naar behoren uit te kunnen oefenen en om het bestaan, de toereikendheid en de 

beschikbaarheid van nucleaire voorzieningen te garanderen. Zonder een volledige herziening van haar 

samenstelling en van het budget dat haar is toegewezen, zal de Commissie niet in staat zijn haar rol 

doeltreffend te spelen. 

5.3. Governance van de kernprovisievennootschap 

74. Een herziening van de governance van de kernprovisievennootschap is essentieel, onder 

andere aangezien het deel van de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen dat niet aan een 

kernexploitant kan worden uitgeleend, aanzienlijk zal toenemen. Het beheer van de 

kernprovisievennootschap moet dus worden aangepast om een kader te bieden voor een gezond en 

efficiënt beheer van de beleggingen die de voorzieningen vertegenwoordigen. De Wet van 11 april 

2003 spreekt zich momenteel niet uit over dit punt. 

 

75. In haar driejaarlijkse advies van 12 december 2019 heeft de Commissie geacteerd dat de 

kernprovisievennootschap het engagement heeft genomen om een directie Investeringen uit te 

bouwen, twee externe bestuurders te benoemen in haar raad van bestuur en met een auditcomité te 

starten. Een aanpassing van de statuten van de kernprovisievennootschap op die punten was een van 

de voorwaarden van de toepassing van een meer voordelige actualisatievoet30. 

 
30 Jaarverslag 2019 van de CNV, blz. 17 en 18. 
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76. In haar jaarverslag heeft de Commissie bovendien geadviseerd zich te laten inspireren door 

de geldende regels voor de banksector met betrekking tot het “fit & proper” karakter van de 

bestuurders. De Commissie heeft ook gesuggereerd een verdere uitbreiding naar drie onafhankelijke 

bestuurders te overwegen, samen met een voorzitter van de Raad van Bestuur gekozen uit de groep 

van onafhankelijk bestuurders31. 

 
77. In december 2020 heeft de Commissie vastgesteld dat de statuten van de 

kernprovisievennootschap nog niet waren aangepast. Bijgevolg heeft de Commissie op 22 december 

2020 een brief aan de kernprovisievennootschap gericht om tegen eind januari 2021 “een duidelijke 

kalender te bekomen in verband met de realisatie op korte termijn van de engagementen die werden 

genomen op het vlak van governance”. De Commissie vroeg ook of haar aanbevelingen om drie 

onafhankelijk bestuurders te benoemen en om een “fit en proper” evaluatie te laten uitvoeren in 

aanmerking ging worden genomen. 

 
78. De kernprovisievennootschap heeft op 29 januari 2021 geantwoord. Ze stelt voor om de 

volgende stappen te ondernemen: 

 
- de benoeming van ten minste twee externe bestuurders. De brief definieert externe 

bestuurders als “bestuurders die geen band hebben met de vennootschap of een belangrijke 

aandeelhouder van de vennootschap die hun onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen 

brengen”. Die twee bestuurders moeten beschikken van de financiële en technische 

bevoegdheden en de vereiste ethiek voor de uitvoering van hun mandaat; 

- de oprichting van een auditcomité. Dit comité zal uit drie leden bestaan, waaronder twee 

externe leden; 

- de oprichting van een investeringscomité bestaande uit vier leden. De voorzitter moet één 

van de twee externe bestuurders zijn; 

- de aanname van een governance handvest dat onder andere de rollen van de verschillende 

comités zal afbakenen. 

 
79. De Commissie neemt akte van  deze voorstellen maar is van mening dat Synatom nog een stap 

verder zou moeten gaan, o.m. gelet op de zeer belangrijke toename van de bedragen die ze effectief 

zal moeten beheren. 

 

80. Er kan eveneens worden bepaald dat de raad van bestuur van Synatom ten minste drie in 

plaats van twee) onafhankelijke bestuurders (in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen) moet omvatten en dat de voorzitter wordt benoemd onder de 

onafhankelijke bestuurders. Dit was de basis van de aanbeveling gemaakt door de Commissie in haar 

driejaarlijks advies van 12 december 2019. 

 

81. In verband met de oprichting van een auditcomité ter ondersteuning van de raad van bestuur 

(voorzien in het driejaarlijks advies van de Commissie van 12 december 2019) is het wenselijk zich te 

 
31 Jaarverslag 2019 van de CNV, blz. 18. 
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steunen op het artikel 27 van de Bankwet van 25 april 2014 betreffende samenstelling van het 

auditcomité. 

 

82. Daaraan kan worden toegevoegd dat de bestuurders van de kernprovisievennootschap te 

allen tijde over de nodige professionele betrouwbaarheid en deskundigheid moeten beschikken voor 

de uitvoering van hun taken. De Commissie benadrukt dat de toepassing van deze criteria voor alle 

bestuurders essentieel  is om een gezond beheer te garanderen. Het “fit en proper” criterium wordt 

trouwens gewoonlijk gebruikt in de bank- en financiële sector alsook voor pensioenfondsen en 

verzekeringsinstellingen. 

 

83. De Commissie zou kunnen worden belast met het toezicht op de naleving van het 

onafhankelijkheidscriterium van de betrokken bestuurders en van de criteria inzake de professionele 

betrouwbaarheid en deskundigheid van alle bestuurders, voordat zij worden benoemd en gedurende 

hun mandaat. Wat betreft het respecteren van het onafhankelijkheidscriterium kan de Commissie zich 

laten bijstaan door de CREG die deze taak reeds vervult voor de leden van de raad van bestuur van 

Elia32 en Fluxys33. De Commissie kan bij de beoordeling van het bekwaamheidscriterium worden 

bijgestaan door de FSMA of de NBB34.  In elk geval zal de beoordeling van deze criterium worden 

bepaald door de criteria die de Nationale Bank van België hanteert wanneer zij het “fit & proper” 

karakter van een kandidaat zelf moet beoordelen in de zin van de Wet van 22 februari 1998 tot 

vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België. 

 
Wat de beoordeling van de deskundigheid van een bestuurder betreft, zal de Commissie er  ook 

moeten op toezien dat dit voldoende blijkt uit de definitie van dit begrip en dat deze term 

verschillende componenten omvat, namelijk: passende kennis en ervaring, vaardigheden (“skills”) en 

professioneel gedrag. Zoals vermeld in het Handboek van de Nationale Bank voor het beoordelen van 

de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid35, « [zijn] deze drie componenten [...] 

complementair van aard en de analyse ervan laat toe een globaal beeld van de deskundigheid van een 

welbepaald persoon te verkrijgen. Een persoon die bijvoorbeeld beschikt over de voor een welbepaalde 

functie vereiste kennis, maar niet in staat is deze over te brengen en te genereren binnen de instelling, 

is niet deskundig36. ». Wat de professionele betrouwbaarheid van een persoon betreft, stelt voormeld 

Handboek dat het “verband [houdt] met diens eerbaarheid en integriteit. Dit kenmerk kan meer 

concreet worden geanalyseerd aan de hand van het verleden van een persoon. Meer specifiek kan aan 

de hand van antecedenten nagegaan worden of men er redelijkerwijze van kan uitgaan dat een 

persoon de hem toevertrouwde taak op een eerlijke, toegewijde, onafhankelijke, ethische en integere 

wijze zal vervullen. ». 

 

 
32 Zie wet van 29 april 1999, Art.2 30° 

33 Zie wet 12 april 1965, Art.1, 45° 

34 Het artikel 7 §3 van de wet van 11 april 2003 voorziet in de mogelijkheid voor de Commissie om beroep te doen op adviezen van onder 
andere nationale instellingen, die hiervoor kunnen vergoed worden. 

35 https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/handboek-voor-het-beoordelen-van-de  

36 Handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid, punt 2.42. 

https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/handboek-voor-het-beoordelen-van-de
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84. Het zou ook nuttig zijn om in de Wet van 11 april 2003 bepalingen op te nemen die 

uitdrukkelijk betrekking hebben op het bestuur van de kernprovisievennootschap. In deze bepalingen 

kan eraan worden herinnerd dat de kernprovisievennootschap de voorzieningen in haar eigen 

maatschappelijk belang moet beheren, rekening houdend met het algemeen belang, teneinde het 

bestaan, de beschikbaarheid en de toereikendheid van de voorzieningen te waarborgen. Deze 

bepalingen zouden in aanzienlijke mate kunnen worden gemodelleerd op het statuut van 

kredietinstellingen, verzekeringsvennootschappen of pensioenfondsen. 

 

85. Deze voorstellen, die gegrond zijn op regelingen die bij andere instellingen gelden, moeten 

leiden tot een gezonder en efficiënter beheer van de voorzieningen. 

 

VI. Aanbeveling 

86. Bij de doorlichting van de Wet van 11 april 2003 is het duidelijk gebleken dat het aanpassen 

van de huidige Wet zal leiden tot een verdere verhoging van haar complexiteit en bemoeilijking van 

haar leesbaarheid. Het is van het hoogste belang dat de nieuwe aangepaste wet zeer duidelijk is zodat 

alle partijen deze op eenduidige wijze kunnen lezen. Mogelijke interpretatieverschillen moeten zoveel 

mogelijk vermeden worden in deze materie. Daarom stelt de Commissie voor de huidige wet te 

vervangen door een nieuwe wet, die de aanvaarde voorstellen incorporeert en de huidige nog 

relevante artikelen leesbaarder en duidelijker maakt. Tevens moet hierbij bijzondere aandacht 

worden besteed aan de overeenkomsten die in uitvoering van de Wet van 11 april 2003 werden 

gesloten (bv. driepartijen-overeenkomst, repartitiebijdrage) alsmede de interactie met de Wet van 31 

januari 2003 alsook de conventie betreffende de verlenging van de exploitatieduur van Doel 1 en 

Doel 2 van 30 november 2015. 

 
Na beraadslaging en unaniem akkoord 

Namens de Commissie voor nucleaire voorzieningen 
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