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Electrabel 0 
1. Inleiding 

Eem keer per vier jaar stelt de centrale Gelderland een milieuplan op. In het milieu plan geeft de 
centrale aan welke milieumaatregelen ze de komende 4 jaar wil uitvoeren. Het milieuplan wordt voor 
de tweede keer opgesteld. Het eerste plan omvatte de jaren 2001 - 2005. Het onderhavige plan 
omvat de periode 2006 - 2009. 
In hoofdstuk 2 wordt de Electrabel organisatie, waarvan centrale Gelderland deel uitmaakt, 
beschreven. 
In hoofdstuk 3 vindt een beschrijving van de locatie plaats. 
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de milieubeTnvloeding door de centrale Gelderland in het verleden. 
Uitgangspunt voor deze cijfers zijn het jaar 2004, aangevuld met recentere gegevens. 
Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de milieubeInvloeding van de centrale per compartiment 
(lucht, water, bodem, geluid, afval, hinder algemeen, milieumanagement). Per compartiment wordt 
tevens aangegeven welke maatregelen de centrale in de periode 2005 - 2009 wi! nemen. 
In hoofdstuk 6 wordt een samenvatting van de voorgenomen milieumaatregelen gegeven. 
Tenslotte is in hoofdstuk 7 de planning van de voorgenomen maatregelen weergegeven. 

2. Electrabel 

Electrabel Nederland n.v. is producent en leverancier van energie en energiegerelateerde diensten. 
Met een flexibel en modern, voornamelijk gasgestookt productiepark, wekt Electrabel ca. een kwart 
van de in Nederland centraal geproduceerde elektriciteit op. Electrabel Nederland n.v. heeft circa 
850 medewerkers in dienst. 

Electrabel Nederland n.v. is onderdeel van het Electrabel concern waarvan de hoofdzetel zich in 
Brussel bevindt. Electrabel Nederland n.v. wil een sterke speier zijn in de productie en leverantie 
van elektriciteit en warmte in Nederland. Electrabel is onderdeel van Franse SUEZ-groep. SUEZ 
heeft wereldwijd circa 170.000 mensen in dienst. Onderstaand is het organogram van SUEZ 
weergegeven met daarin aangegeven waar de Nederlandse bedrijven van SUEZ (Electrabel 
Nederland, GTI Nederland, SITA Nederland) organisatorisch zijn ondergebracht. 

...5","",ez. 
I 

I I I I 
SUEZ Energy SUEZ Energy SUEZ Energy SUEZ 

Europe International Services Environment 

I I I 
Electrabel GTI SITA 
Nederland Nederland Nederland 

Electrabel Nederland is eigenaar van 7 grote elektriciteitscentrales in Nederland te weten: 
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Electrabel e 
zes aardgasgestookte centrales: de Eemscentrale nabij de Eemshaven in Groningen, de 
Centrale Bergum gelegen aan het Bergumermeer in Friesland, de Centrale Harculo nabij 
Zwolle, de WKC Air Products in de Botlek, de WKC Almere en de Flevocentrale gelegen 

aan het IJsselmeer nabij Lelystad; 
de kolengestookte Centrale Gelderland in Nijmegen. 

Het opgestelde productievermogen zag er per 31 december 2004 als voigt uit: 
Locatle Eenheid Netto vermogen Soort machine Jaar In be'drijf Soort brandstof 

(MWe) 

Eems EC-20 695 Combi 1977 Aardgas 
EC-3 341 Steg 1995 Aardgas 
EC-4 341 Steg 1995 Aardgas 
EC-5 341 Steg 1995 Aardgas 
EC-6 341 Steg 1996 Aardgas 
EC-7 341 Steg 1996 Aardgas 

Subtotaal 2400 

Bergum BG-10 332 Combi 1974 Aardgas 
BG-20 332 Combi 1975 Aardgas 
Subtotaal 664 

Harculo HC-60 350 Combi 1982 Aardgas/Stookolie 

Flevo· FL-30 491 Combi 1974 Aardgas/Stookolie 
FLG-1 22 Gasturbine 1974 Aardgas/Lichte olie 
Subtotaal 513 

Almere AL-1 64 sv-STEG 1987 Aardgas 
AL-2 54 sv-STEG 1993 Aardgas 
Subtotaal 118 

Gelderland G-13 602 Cony. 1981 Kolenl huis-brandoliel 
Biomassa 

Botlek Air 42 WKC-STEG 2002 Aardgas 
Products 

Electrabel Totaal 4689 
Nederland 

* De bestaande eenheden Flevo 1 en Flevo 2 zijn buiten gebruik gesteld en zijn daarom niet opgenomen in het 

bovenstaande overzicht. 

Het feitelijk netto vermogen van de eenheden kan varieren ten gevolge van de bedrijfstoestand en 

klimatologische omstandigheden. 

3. Centrale Gelderland 

De Centrale Gelderland is gelegen aan de Weurtseweg 460 te Nijmegen. Bijgaand kaartje geeft een 

overzicht van de positionering van de diverse installaties op het terrein. 

Het terrein van de inrichting ligt ingesloten door de rivier de Waal aan de noordoostzijde, het Maas

Waal kanaal aan de noordwestzijde, de Industrieweg aan de zuidwestzijde en de Weurtseweg aan 

de zuidoostzijde. De dichtstbijzijnde woningen van de omliggende plaatsen Nijmegen en Weurt 

liggen circa 100 m respectievelijk 375 m van de terreingrens van het complex. 

De locatie is sinds 1936 in gebruik, momenteel is aileen eenheid G13 nog in bedrijf (sinds 1981). De 

Centrale Gelderland is een conventionele, poederkoolgestookte elektriciteitscentrale met een netto 

vermogen van 602 MWe. Ais hoofdbrandstof wordt steenkool gebruikt. Ais alternatieve brandstof kan 

huisbrandolie worden toegepast. De huisbrandolie is voornamelijk gebruikt voor het opstarten van de 

Eleclrabel Neder1and -5 -



r Electrabel e 
eenheid. Naast steenkool en huisbrandolie wordt er bij de Centrale Gelderland ook biomassa 

(houtpoeder, tarwegries) verstookt. Voor dit laatste is op het centraleterrein een instatlatie aanwezig 

die v.an houtchips houtpoeder rnaakt (maal- en zeefinstallaties). 

Aan bedrijven gelegen aan de Waalbandijk wordt door de centrale warmte geleverd. Om onder aile 

omstandigheden deze warmtelevering te kunnen garanderen en om de inrichting zeIt van warmte te 

kunnen voorzien als de eenheid G13 uit bedrijf is, zijn twee hulpketels (G34 en GSSK) aanwezig op de 

locatie. De hulpketels worden gestookt met aardgas of huisbrandolie. 

EU.oCfmbel Nedell:md - 6 -
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r Electrabel e 
Op het terrein figt ten zuiden van de haven de kolengestookte eenheid G13, de ontvangst- en 

handlingsinstaliatie (molens en tussenopslag) voor het hout, en het dienstgebouw. Ten noorden van 

de haven bevindt zich het kolenpark. 

Ten noordoosten van het terrein is zowel een 50 kV- als een 150 kV-onderstation gesitueerd. Beide 

stations zijn eigendom van CONTINUON. Beide onderstations zijn via diverse 

hoogspanningsleidingen verbonden met het distributienet. De centrale Gelderland is aangesloten op 

deze onderstations. 

Kolen 

De benodigde kolen werden per binnenvaartschip over de Waal aangevoerd. De aangevoerde kolen 

worden met behulp van twee loskranen uit de schepen gelost en op transportbanden gebracht. 

Vervolgens worden de kolen naar de kolenopslag dan wei direct naar de kolenbunkers in het 

ketelhuis getransporteerd. 

De kolenopslag op het terrein van Centrale Gelderland bevindt zich ten noorden van de inlaathaven. 

Dit kolenpark bestaat uit twee opslagvelden, waarbij op ieder veld maximaal 50.000 ton kolen kan 

worden opgeslagen. Elk opslagveld beschikt over een afgraafmachine met een capaciteit van 1000 

ton per uur. Deze afgraafmachine brengt de kolen op een transportbandsysteem. Nadat de kolen 

zijn ontijzerd, worden deze via het transportsysteem naar de kolenbunkers in het ketelhuis 

getransporteerd. Vanuit deze bunkers worden de kolen getransporteerd naar 6 kolenmolens, waarin 

deze tot poederkool worden vermalen. Vervolgens wordt de poederkool vanuit de kolenmolens naar 

de branders in de ketel gevoerd. 

In de ketel wordt door warmte-overdracht via de pijpwanden water omgezet in oververhitte stoom van 

hoge druk (185 bar) en hoge temperatuur (540°C). De stoom wordt naar de stoomturbine (bestaande 

uit 4 turbines: 1 hogedruk (HD)-, 1 middendruk (MD)- en 2 lagedruk (LD) turbines) geleid. De 

turbines drijven een generator aan, waarmee elektriciteit wordt geproduceerd. Deze opgewekte 

elektriciteit wordt onder een spanning van 150 kVafgeleverd aan het elektrisch verdeelstation, dat 

zich aan de noordoostzijde van het centraleterrein bevindt. Het energietransport tussen de 

hoofdtransformatoren van eenheid G13 en het verdeelstation vindt plaats via bovengrondse 

hoogspanningslijnen. 

De afgewerkte stoom uit de LD-stoomturbines wordt, door (koel)water afkomstig uit de Waal, 

gecondenseerd in een condensor. 

Electrabel Nederland - 8 -



oververhitle 

slqomkele l 1-----' 

rverhitte stoom 

voorwarmer 

ketelvo edingpomp 

Electrabel ~ 

lag e druk 
voorwarmers 

De rookgassen uit de ketel worden na reiniging in een deNOx-installatie, vliegasvangers en een 

rookgasontzwavelingsinstallatie door een 150 meter hoge schoorsteen naar de buitenlucht 

afgevoerd. 

Huisbrandolie 

De aanvoer van huisbrandolie gebeurt met binnenvaartschepen, die worden afgemeerd aan de 

zuidkade van de haven. De olie wordt door een pomp, aan board van de iankschepen, naar een tank, 

met een inhoud van 5.000 m3, gepompt. In de nabijheid van deze tank zijn huisbrandolie

transportpompen opgesteld, met behulp waarvan de olie naar de branders wordt verpompt. 

Biomassa en groene stroom 

Om de langcyclische COremissie te reduceren stookt centrale Gelderland tarwegries en hout bij. 

Tarwegries wordt per schip aangevoerd . Tarwegries wordt direct verstookt of tijdelijk opgeslagen op 

het kolenopslagterrein . 

Het hout wordt in spaanders in containers aangeleverd op de centrale. Aanvoer vindt plaats met 

behulp van vrachtauto's. Op de centrale worden de spaanders vermalen tot poeder. Het poeder 

wordt in de ketel verbrand. 

Bediening 

De eenheid wordt bediend vanuit de centrale wacht. Deze wacht is continu bemand. 

Verantwoordelijk voor de bediening is de teamleider. Het wachtpersoneel is voorzien van bedrijfs

en bedieningsvoorschriften. Deze voorschriften bevatten stapsgewijze aanwijzingen hoe de 

installatie in- en uitbedrijf gesteld moet worden, alsmede welke tussentijdse controles uitgevoerd 

moeten worden. Voorts is het wachtpersoneel gernstrueerd hoe op storing- en alarmsituaties 

gereageerd dient te worden. De instructies en procedures zijn in schriftelijke vorm in de wacht 

aanwezig. Gerntegreerd in de werkinstructies zijn de instructies die uit het ISO 14001 gecertificeerde 

Electrabel Neder1and - 9 -



Electrabel 0 
milieuzorgsysteem volgen en die de zorg voor het milieu verankeren in de bedrijfsvoering van de 

centrale. 

Levensduurverlenging 
In de periode maart - juli 2005 is bij de centrale een grote revisie uitgevoerd. De onderstaande 
afbeelding geeft een indruk welke werkzaamheden tijdens deze revisie zijn uitgevoerd. Door deze 
revisie kan de centrale zeker nog tot 2017 dienst doen. 

- Totale vervanging procesautomatisering 
- Ombouw stoomwacht naar beeldschermbediening 

Modificatie 
molens 
voar betere 
verbranding 

Vervanging diverse pijpen 
in de ketel 

Modificatie 
luchtbesturing 
branders 

- voorbereiding: 
ca 15 mensjaren 

- uitvoering: 
ca.250mensjaren 

- investering: 
enkele tiental miljoenen Euro 

- horizon van de investeringen: 
tenminste tim 2017 

4. Milieucijfers Centrale Gelderland 

Vervanging milieu 
meetsystemen 

- Vervanging sproeiers 
- Aanpassen druppelvangers 
- Revisie gasvoorwarmers 

- Vervanging wikkelingen stator 
- Vervangen rotor 

Eenhe!d CG 13: 
• 1n bedrljl; 19S1 
• veimogen: 602 MW 
· sleenkooT en bTomassa 
• ~n van de zeven 

localies van 8ectrabel 
In Nederland 

Het bedrijven van een elektriciteitscentrale veroorzaakt emissies naar lucht en water. De emissies 

naar de lucht van de centrale Gelderland betreffen voornamelijk kooldioxide, zwaveloxiden, 

stikstofoxiden en stot. Deze stoffen worden gevormd tijdens het verbrandingsproces. Alvorens de 

rookgassen worden afgevoerd, worden ze eerst gereinigd. De zwaveloxiden worden met behulp van 

een rookgasontzwavelingsinstallatie uit de rookgassen gewassen. De NOx wordt gereduceerd in de 

deNOx-instaliatie. De vliegas wordt uit de rookgassen gehaald met behulp van een elektrostatisch 

filter. 

Oppervlaktewater (water afkomstig uit de Waal) wordt gebruikt als koelwater om de afgewerkte 

stoom in de condensor te condenseren. Het oppervlaktewater wordt hierdoor opgewarmd. 

Electrabel Neder1and - 10· 



Electrabel ~ 
Om corrosie/erosie van de condensors tegen te gaan wordt periodiek ijzersulfaat gedoseerd in het 

koelwater. 

Het proceswater vanuit de rookgasontzwavelingsinstallatie wordt gereinigd in de 

afvalwaterbehandelingsinstallatie. Het gereinigde water wordt geloosd op de Waal. 

Naast de genoemde emissies naar lucht en water, wordt het milieu nog be"invloed door het 

produceren van afval en geluid. 

De onderstaande tabel geeft de milieukengetallen van de centrale Gelderland van 2005 weer. 

Opgesteld elek1risch vermogen 
Opgesteld thermisch vermogen 

Verstookte hoeveelheid kolen 
Stookwaarde kolen 
Zwavefgehalte kolen 

Verstookte hoeveelheld huisbrandolle G13 + hulpketels' 
Stookwaarde hLiisbrandolie 

Verstookte h()e,?eelheld hufsbrandolie nooddiesels 
Verstookte hoev,eelheid huisbrandolie CV 

Verslo()kle hoel(eelheid aardgas 
Stookwaarde aardgas 

Verslookte hoeveelheid biomassal 

Tar:wegries 
Hout 
Gemiddelde slookWaarde biomassa 

Geproduceerde elek\riciteit (lotaa!) 
Geproduceerde elektriciteit (duurzaam)' 

G.ereverde warmte aan derden 

Dra.ai-uren 
Equlval~nte ,!ollastur,en 

Emissies naar de luch! G13: 

SO~ emissie 

Stofemissie 
NOxemlssie 

HUlpketel 

Snelstartket~1 

Nooddiesels 
Totale NOx emlssle 

002- emissle: 
A1k,omstlg van kolen 
Af\S6mstig v~n HBO 
A1komstlg van aardga~ 
Tota~1 afkomsti~ van fo~i~fe bmhdstci!fe-n 

Afkormtlg van kalk~.teen (verbrulk: 23.282 t9n) 

Electrabel Neder1and - 11 -

602MWe 
circa 1.700 MWth 

963.779 ton 
25,380 MJlkg 

0.,74% 

9,027 ton 
42,5 MJlkg 

7.2 ton 
6,5 ton 

5.054.948 Nm J 

31,65 MJ/NI)'l3 

32: 121 ton 
21.816 ton 

15, Hi2 M:ilkg 

2.498.486 MWh 
83.293MWh 

373.013 GJ 

5.48.0 uur 
·4 . (j~ 5 ·uur 

974 ton: 110 mglNm3 

89 Ion; 6. m~ni3 
1.0,89 lon;.123 mg/NrnJ

; 44 glGJ 

689.000 kg; 40,4 w.GJ 
5.2~ 5 kg; 30,'7, g/GJ 

2.792 kg; 56,0 gfGJ 
2451<9 

~97~. 252 kg; 4014 glGJ 

2.285,526,.~8 I<tn 
27.866,24 ton 

81930,51 tpn 

2.322.-336.36 ton 
8.862,5!1 ton 



r 
A1komstig van nooddiesels 
Afkomstlg van ev 
CO2 emissie in het kadervan emissiehanael 
Alkornslig van biomassa' 
CQz ~mTssle tolaal 

Gegevens water; 
Ingenomen Waalwater t.b.v. kde:ling (k.oelwcileJ) 
Ingenomen Wialwater voor andere'doeleinden 
Ingenome!) dririkwater 
Ingenornen bronw<:)ter 
~eloosdop de Waal 
G,eloosd op het riool 

Afgevoerde reststoffen: 
Gips 
Vliegas 
Bodemas 
ABI-slib 

Milieukengeta/len centrale Gelderland 2005 

Electrabel ~ 
22;2;3 ton 
20,07- tpn 

i331.247)6 ton 
76.973,92 to!) 

2.408221 ,68 ton 

3~?~82 .000 rtt' 
281 .030 ml, 

48.407 m3 

367'.94(\1 m3 

205.2~7 m' 
6.278013 

37.689 ton 
114'.921 Ion 

13.270 Ion 
228 Ion 

De onderstaande grafieken geven de 802, NOx en CO2 emissies van de centrale Gelderland 
gedurende de jaren 1996 tim 2005 weer. 
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Naast de emissie van 802 , NOx en CO2 worden ook nag andere stoffen (zware metalen, halogenen, 
CO, CxHy) naar de lucht geemitteerd. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van deze emissies 

in 2003, 2004 en 2005. 

Concentraties verschillende jaren (mg/m~) Jaarvracht 

Stot 2003 2004 2005 gemiddeld 2005 2004 
802 ;23 147 110 974 ton 1.760 ton 

NOx 143 146 123 1.089 ton 1.734 ton 

Stof 14 4 6 89 ton 47 ton 

CO 618 412 382 2.958 ton 4.882 ton 

CxHy <2 1 0 0 0 14 ton 

Sb <0,004 0 0 0 0 0 

As <0,009 0 0 0 0 0 

Cr 0,003 0.0038 0,0076 0,0048 38 kg 41 kg 

Co 0,0008 0 0 0,0002 1,6 kg 0,6 kg 

Cu 0,006 0.004 0,005 0,005 40 kg 28 kg 

Pb 0,004 0,0014 0,002 0,0025 20 kg 34 kg 

Mn 0,030 0,003 0,0036 0,012 96 kg 32 kg 

Ni 0,007 0,003 0,006 0,005 40 kg 24 kg 

TI 0,001 0 0 0 0 0 
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V 0,003 0,0004 0 

Hg <0,001 0,0013 0,0006 

Cd+TI <0,003 0 0,0014 

HCI 2,5 3,6 0,25 

HF 2,1 2,0 2,8 

Dioxinesl <0,008 0 0 

furanen ng/Nm3 

Som 0.054 0,017 0,025 

zware 

metalen 

5. Milieube"invloeding en maatregelen 

5.1lucht 
Zwaveldioxide (SO;J 

Electrabel0 
0,0011 9 kg 4 kg 

0,0006 5 kg 14 kg 

0.0005 4 kg 0 

2,1 17 ton 39 ton 

2,3 18 ton 16 ton 

0 0 0 

0,032 257 kg 178 kg 

Steenkool bevat zwavel in uiteenlopende concentraties. Gangbare kolensoorten hebben een 
zwavelgehalte tussen 0,4% (bijvoorbeeld bepaalde Zuid-Afrikaanse kolen) tot wei meer dan 3% 
(bijvoorbeeld Spitsbergen). De centrale Gelderland is geschikt om kolen te verstoken met een 
zwavelgehalte dat ligt tussen 0,5 en 1,3%. Het grootste gedeelte van de zwavel zal in de vuurhaard 
verbranden tot zwaveldioxide (S02), en is in staat te reageren tot zwavelzuur. Dit leidt in de 
installatie tot corrosie en in het milieu tot zure regen. S02 wordt uit de rookgassen verwijderd door 
het te laten reageren met kalksteen. Dit gebeurt door de rookgasstroom te besproeien met een 
kalksteensuspensie in een wasvat. Bij de reactie van zwaveldioxide met kalksteen ontstaat gips. Het 
zwavelgehalte wordt vaak ten onrechte gezien als een maat voor de kwaliteit van steenkool. Een 
steenkoolsoort met een zeer laag zwavelgehalte hoeft echter geen 'goede' steenkool te zijn. In 
tegendeel: door het lage zwavelgehalte zal het E-filter minder goed functioneren waardoor de 
stofuitstoot toe zal nemen. Daarnaast zijn n6g een aantal parameters belangrijk voor de 
'verstookbaarheid' van een kolensoort (o.a. stookwaarde, asgehalte, as-samenstelling, fuel ratio, 
maalbaarheid) . Om, uit kolen die van over de hele wereld wordt aangevoerd, een zoveel mogelijk 
constante kolensoort met de gewenste eigenschappen te verkrijgen, worden kolensoorten vermengd 
ofwel geblend. 
De centrale Gelderland is, als eerste van de kolencentrales in Nederland, voorzien van ontzwaveling 
op basis van natte gaswassing met kalksteen waarbij gips als restproduct ontstaat. Deze installatie 
is in twee etappes tot stand is gekomen en bestaat dan ook uit twee wasvaten. Een van deze 
wasvaten is voorzien van een roterende GAVO die de rookgassen weer opwarmt voordat ze de 
schoorsteen in gaan. Volgens de vergunningsvoorschriften moeten deze wasvaten een 
ontzwaveling rendement halen van 85% en 90%; deze laatste waarde geldt voor het wasvat met de 
GAVO, aangezien door onvermijdelijke lekkage van ongereinigde gassen door de GAVO het 
uiteindelijke rendement lager uitkomt. 
Bij CG wordt de S02-emissie direct voor en na het wasvat gemeten (4 plaatsen). Hierdoor wordt de 
werkingsgraad van het wasvat bewaakt (procesbewaking). De S02-emissie wordt ook gemeten vlak 
voor de schoorsteen. Deze laatste meting wordt gebruikt voor de bepaling van de uiteindelijke 
emissie naar de lucht. De daggemiddelde uitstoot is sterk afhankelijk van het zwavelgehalte van de 
kolen en het inzetprofiel. In 2005 bedroeg de gemiddelde S02 uitstoot 110 mg/m3

. De S02 -emissie 
kan verminderd worden door kolen met een lager zwavelgehalte te stoken; het vangstrendement 
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van de vliegasvanger zal dan echter afnemen waardoor de stofuitstoot nadelig wordt be"invloed. Een 

andere mogelijkheid om de SOremissie te verlagen is het verlagen van het GAVO-Iek. Dit kan op 

drie manieren: 
het installeren van een lekkage-minimalisatiesysteem; 

het verwijderen van de GAVO en het toepassen van een ander warmtewisselaarsysteem; 

het verwijderen van de GAVO zonder het toepassen van een ander 

warmtewisselaarsysteem, maar met het aanpassen van de schoorsteen. 

In 2006 zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van een van de genoemde 

mogelijkheden. (maatregeI1) 
In 2007/2008 zal, bij een positief resultaat van het onderzoek, implementatie plaatsvinden 

(maatregel 2). 

Stikstofoxiden (NOx) 
Bij de verbranding van steenkoo! ontstaan verscheidene stikstofoxiden, die tezamen als NOx worden 

aangeduid. De meest voorkomende stikstofoxiden in de rookgassen van kolengestookte ketels zijn 

NO (90-95%) en N02 (5-10%). De vorming van NOx vindt op drie manieren plaats. Allereest vindt 

onder invloed van de hoge temperatuur in de verbrandingsketel omzetting van stikstof (dat van 

nature voor circa 79% in de lucht aanwezig is) tot NOx plaats (= thermische-NOx) . Ten tweede 

worden ook stikstofoxiden gevormd als gevolg van de omzetting (oxidatie) van stikstof, dat chemisch 

gebonden is in de brandstof, de zogeheten brandstof-NOx. In de derde plaats ontstaat een geringe 

hoeveelheid NOx ten gevolge van diverse chemische reacties in de vlam, de zogeheten prampt-NOx. 

Bij de centrale Gelderland zijn in het verleden twee (grate) maatregelen genomen om de NOx

emissie te verminderen: 

• Installatie van 36 gecombineerde low-NOx branders in de ketel (type HTNR). Door het gebruik 

van dergelijke 10w-NOx branders wordt de emissie van thermische NOx reeds met 40-50% 

gereduceerd . 
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• De bouw van een DeNOx-instaliatie (in 1994). De DeNOx-instaliatie van Centrale Gelderland is 

gebaseerd op het principe van selectieve katalytische reductie (SCR). Hierbij worden, door 

injectie van ammoniak en door gebruikmaking van een katalysator, de stikstofoxiden in de 

rookgassen omgezet in waterdamp en stikstof. Via dit proces wordt gemiddeld 80% van de 

stikstofoxiden uit de rookgassen verwijderd. 

In 2005 bedroeg de gemiddelde NOx-emissie van de centrale Gelderland 123 mg/m3. Gedurende de 

levensduur van de katalysator wordt de activiteit geleidelijk minder. Om deze reden is in 2004 een 

extra katalysatorlaag in de deNOx-instaliatie aangebracht. Tijdens de revisie in 2005 is de 

katalysatoractiviteit teruggebracht naar de nieuwbouwwaarde. Het aantal katalysatorlagen in de 

deNOx-instaliatie is weer teruggebracht van 4 naar 3. Er zijn geen maatregelen voorzien om de NOx 

emissie van de centrale Gelderland verder te verlagen. 

Koo/dioxide (C02) 

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat CO2. CO2 wordt naast CH4 , N20, CO, CFK's, 

HCFK's, HFK's, PFK's en SF6 gezien als veroorzaker van het versterkte broeikaseffect en als 

aantaster van de ozonlaag. Ais uitvloeisel van de afspraken die in de internationale 

klimaatconferentie te Kyoto zijn gemaakt, heeft de Europese Unie zich verplicht de jaarlijkse uitstoot 

van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met 8% terug te brengen onder het niveau van 

1990/1995. Deze verplichting is verwoord in het zogeheten Kyoto Protocol. De 8%-verplichting 

resulteerde tijdens de Europese Milieuraad in juni 1998 voor Nederland in een nationale taakstelling 

van een reductie van de emissies van broeikasgassen met 6% in 2010. Om de nationale taakstelling 

te realiseren zal de uitstoot met circa 50 Mton moeten worden teruggebracht. Van deze 50 Mton 

wordt 25 Mton in het binnenland en 25 Mton in het buitenland gerealiseerd. De wijze waarop de 25 

Mton in het binnenland gerealiseerd zou moeten worden is verwoord in de klimaatnota (deeI1). 

De elektriciteitsbedrijven hebben zich verplicht tot een CO2-reductiedoelstelling door ondertekening 

van het "Kolenconvenant en CO2-reductie'' (verder Kolenconvenant) in 2002. Door het convenant 

hebben de productiebedrijven zich verplicht tot een CO2-emissiereductie in de periode 2008-2012, 

dat merendeels gerealiseerd wordt door de inzet van biomassa in kolencentrales. De hiermee 

beoogde reductie van 3,2 Mton per jaar, is te bereiken door 503 MWe opgesteld bio-energie

vermogen. De emissiereductie van 3,2 Mton per jaar is, navenant aan het opgestelde elektrisch 

vermogen, verdeeld over de productiebedrijven. Dit leidt tot de resultaatverplichtingen zoals die in 

de onderstaande tabel zijn weergegeven. 

ResultaatverpHchtingen productiebedrijven ko/enconvenant 

Productiebedrijf Kolencentrale COz- Opgesteld bio-energie 

vermogen* 

Electrabel 

Nuon 

Nuon 

reductie 

Centrale Gelderland, Nijmegen 466 kton 73,8 MWe 
------------- --------- --------------------_. 

Centrale Hemweg 8, Amsterdam 488 kton 77,2 MWe 
--------------------------------------------_. 

Willem-Alexander centrale, Buggenum 200 kton 28,0 MWe** 
---------:- ------ ------ --
E.On Centrale Maasvlakte, Rotterdam 805 kton 127,5 MWe 
----------'--:--:-:-----:---::----------~-------------------.,..::-:.-,.... ---
EPZ Kolencentrale BS12, Borssele 310 kton 49,13 MWe 
-----------------------
Essent Amercentrale eenheden 8 en 9, 931 kton 147,37MWe 

Geertruidenberg 
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Productiebedrijf Kolencentrale 

Totaal 

Electrabel e 
COr 
reductie 

3.200 kton 

Opgesteld bio-energie 

vermogen* 

503 MWe 

Op 6 juli 1999 is het convenant "Benchmarking" ondertekend. In het geval een bedrijf tot het 

convenant toetreedt, be 100ft dit bedrijf wat betreft energie-efficiency tot de 10% van de beste 

bedrijven ter wereld op dit gebied te behoren. De Centrale Gelderland is ook als onderdeel van 

Electrabel toegetreden tot dit convenant. Om vast te steilen of het bedrijf daadwerkelijk tot deze 

beste 10% behoort, wordt iedere 4 jaar door een onafhankelijke consultant een benchmark

onderzoek op kosten van het bedrijf uitgevoerd. Het tweede onderzoek heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Uit dit onderzoek blijkt dat de Centrale Gelderland niet tot de 10% beste bedrijven 

van de wereld behoort. Electrabel als geheel behoort van 2006 tot en met 2009 wei tot de 10% 

beste bedrijven van de wereld. Zonder maatregelen zal Electrabel als geheel, in 2012 niet tot de 

10% beste bedrijven van de wereld behoren. In de periode 2010 - 2012 zal dan ook nieuwbouw 

gepleegd moeten worden. Momenteel is Electrabel bezig met een onderzoek om twee nieuwe 

aardgasgestookte STEG-eenheden op de Flevocentrale en een nieuwe kolencentrale op de 

Maasvlakte te realiseren. 

Ook zal de C02-emissiehandel, die in 2005 van start ging, resulteren in een vermindering van de 

uitstoot van dit broeikas gas, door een efficientere inzet van eenheden, meer gebruik van duurzame 

energiebronnen en reductie op andere locaties binnen de Europese Unie. 

De centrale Gelderland heeft in het verleden meerdere maatregelen getroffen om de CO2-emissie te 

verminderen: 

• Sinds oktober 1995 vindt bij Centrale Gelderland bijstook van hout plaats. Hierbij wordt 

ongeveer 3% van de oorspronkelijk hoeveelheid te verstoken kolen (op energiebasis) vervangen 

door hout. Doordat bij de verbranding van hout sprake is van een kort-cyclische CO2 kringloop 

(immers, de hoeveelheid CO2 die bij de groei van houtachtige gewassen en bomen wordt 

opgenomen komt bij de verbranding weer vrij) wordt door het bijstoken van hout jaarlijks een 

emissie van circa 110.000 ton lang-cyclische CO2 voorkomen. 

• Sinds 2005 wordt er tarwegries mee gestookt op de centrale Gelderland. 

• In het verleden zijn er projecten uitgevoerd bij Centrale Gelderland am het rendement te 

verhogen (voorbeelden hiervan zijn : wijziging labyrint van de hoofdturbine, groter maken luvo, 

wijziging roetblaasstoom). De ingebruikname van de DeNOx-installatie heeft echter weer voor 

een rendementsverlaging van eenheid G13 gezorgd, met name in laaglast. 

• Centrale Gelderland levert warmte aan bedrijven aan de Waalbandijk. Doordat er hierbij sprake 

is van warmte-kracht-koppeling wordt er over-all gezien energie bespaard in vergelijking met de 

situatie waarbij deze bedrijven genoemde hoeveelheid warmte zeit zouden moeten produceren. 

Er loopt op dit moment een MER en vergunningprocedure om te komen tot het meer mee stoken 

van allerlei soorten biomassa op de centrale Gelderland. Het is de bedoeling om in de toekomst 

jaarlijks 8 PJ aan biomassa mee te gaan verstoken (maatregel 3). 
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Koo/monoxide (CO) 

Koolmonoxide ontstaat wanneer een koolstofbevattende brandstof niet volledig verbrandt. Door 

onvolledige verbranding verslechtert het rendement van de installatie. Bovendien worden de pijpen 

van de vuurhaard aangetast in zones waar weinig zuurstof en dus veel CO voorkomt. Toevoeren 

van meer zuurstof is niet altijd een oplossing omdat dan de kans bestaat dat er zich meer 

stikstofoxiden vormen. 

De CO-uitstoot van CG vertoont ten gevolge van de primaire NOx-maatregelen karakteristieke 

pieken. Low-NOx branders zijn erg gevoelig voor een ongelijkmatige poederkool- of luchtverdeling 

en zullen dus bij een kleine afwijking al meer CO produceren. De specifieke situatie bij CG maakt 

dat het moeilijk is deze verdeling blijvend te optimaliseren. De daggemiddelde uitstoot van CG ligt 

rond 100-BOO mg/m3
. In 2006 en 2007 zullen verdere studies plaatsvinden naar de vermindering van 

de CO-emissie. (maatregeI4) 

Fijn stof 

Steenkool bevat een bepaald percentage as. Deze minerale, onbrandbare bestanddelen bedragen 

ongeveer 7 - 21 % van de totale massa kolen. In een poederkool gestookte ketel zal een gedeelte 

(±15%) naar beneden vallen en de bodemas of slak vormen. De rest wordt meegevoerd met de 

rookgassen en noemt men daardoor vliegas. Het overgrote (> 99,5%) deel van de vliegas wordt 

afgevangen in de vliegasvanger. Hierin wordt de vliegas met behulp van een elektrostatische lading 

op een geladen plaat gebracht. Regelmatig worden die platen schoon geklopt, waarna de as naar 

beneden valt in een hopper voor verdere bewerking. De vliegas die niet gevangen is in de 

vliegasvanger, gaat vervolgens naar de rookgasontzwaveling. Hierin wordt nog ongeveer 75% van 

de overgebleven vliegas gevangen in de wasvatsuspensie. Een aantal druppeltjes wasvatsuspensie, 

die voornamelijk bestaan uit gips, kalk en water, zal meegevoerd worden door de rookgasstroom en 

uiteindelijk als stof de schoorsteen verlaten . De stof die door de schoorsteen geemitteerd wordt 

bestaat derhalve deels uit vliegas, en deels uit gips en kalk. Voor de revisie in 2005 was de 

stofemissie van de centrale Gelderland problematisch. Metingen na de revisie tonen aan dat de 

stofemissie lager is dan 5 mg/m3
. Stromingsoptimalisatie van de rookgassen in de vliegasvanger 

kunnen de stofemissie misschien nog verder verlagen. In 2006/2007 zal daarom een 

stromingsoptimalisatie van de rookgassen in de vliegasvanger plaats vinden . (maatregel 5) 

Zware meta/en 

De as van steenkool bevat vrijwel aile elementen van het periodiek systeem. Deze elementen zijn in 

meer of mindere mate vluchtig en zullen dus in de vuurhaard gedeeltelijk in de gasfase voorkomen. 

Zodra de temperatuur van de rookgassen afneemt zullen de meeste van deze elementen 

condenseren op de vliegasdeeltjes. Deze elementen kunnen dus met de vliegas uit de 

rookgasstroom verwijderd worden. Een aantal elementen, met name kwik, is echter bij de 

temperatuur in de vliegasvanger nog zodanig vluchtig dat met de vliegas minder wordt verwijderd. 

Door de aanwezigheid van een deNOx-installatie zal de kwik met chloride kwikchloride vormen, die 

vrij gemakkelijk wordt afgevangen in de rookgasontzwavelingsinstallatie. 

Waterstoffluoride (HF) en zoutzuur (He/) 
Steenkool bevat kleine hoeveelheden chloride en fluoride in de vorm van zouten. Een klein gedeelte 

van deze halogenen zal bij de verbranding in gasvorm overgaan en met de rookgassen worden 

meegevoerd. Zoutzuur en HF lossen goed op in water en zullen dus grotendeels in het wasvat van 
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de ontzwavelingsinstallatie terecht komen. Hier kunnen ze combineren met kalksteen tot 
calciumchloride (strooizout) en calciumfluoride; beide relatief onschuldige verbindingen. 
Door het hebben van een GAVO heeft de centrale Gelderland nog een relatief hoge HF. In 2004 
bedroeg de HF emissie 1 tot 2 mg/m3

. De maatregelen 1 en 2 zullen een positief effect hebben op 
de HF emissie. 

Cadmium (Cd) en Thallium (T/) 
Cadmium en thallium komen in lage concentraties voor in kolen. In de biomassa die centrale 
Gelderland wil verstoken komen cadmium en thallium ook vrijwel niet voor. 

Dioxinen en Furanen 

Polychloordibenzo-dioxinen (PCDDs) en polychloordibenzo-furanen (PCDFs), ofwel kortweg 
dioxinen en furanen, zijn beide families van stoffen die vooral bekendheid genieten door hun 
giftigheid en hun persistentie in het milieu. De groep dioxinen bestaat uit 75 verschillende stoffen 
waarvan 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-dioxine de meest giftige is. De groep furanen bestaat uit 135 
verschillende stoffen. Om deze emissie van deze groep stoffen in een getal uit te kunnen drukken 
worden ze gewogen naar mate van hun giftigheid. Zo heeft de giftigste 2,3,7,8 congeneer een Toxic 
Equivalent Quantity (TEQ) van 1, en volledig gechloreerd OCDD (octachloordibenzo-dioxine) een 
TEQ van slechts 0,001. 
Er zijn drie mechanismen die kunnen leiden tot dioxine-emissie: 

• Onvolledige verbranding van dioxinen die in de brandstof voorkomen 

• Onvolledige verbranding van stoffen in de brandstof die dioxinevorming bevorderen (zoals 
chlorobenzeen) 

• Spontane vorming van dioxine 
Dioxirien zijn van oudsher een probleem bij de ' verbranding van afval. Bij kolencentrales is de 
uitstooi erg laag, omdat het op de drie hierboven genoemde manieren nauwelijks tot dioxine
vorming komt: 

• De temperatuur in een kolenketel is zodanig hoog dat dioxines in de brandstof vrijwel 
volledig verbranden (> 1000°C) 

• De brandstof bevat nauwelijks stoffen die dioxine kunnen vormen 

• Het temperatuurtraject van de rookgassen is zodanig dat zich nauwelijks dioxine kan 
vormen 

Daarnaast werkt de zwavel in de kolen de vorming van dioxinen tegen. Daarbij mag vooral de 
verhouding zwavellchloride niet te laag worden. Bij een kolencentrale wordt echter reeds om 
technische redenen (corrosie) de hoeveelheid chloride beperkt, zodat dit meestal geen probleem 
vormt. 
Dioxinen en furanen worden op de centrale Gelderland regelmatig gemeten. In 2004 is zowel door 
Tauw als door het bureau milieumetingen van de Provincie Gelderland vastgesteld dat de emissie 
<0 ,01 ngTEQ/m3 was. In 2003 is door KEMA < 0,008 ngTEQ/m3 vastgesteld. 

5.2 Water 

Koelwater 

De centrale Gelderland gebruikt oppervlaktewater (water uit de Waal) voor de koeling van de 
condensors. De bedrijfsvoering van de centrale Gelderland is gericht op het efficient mogelijk 
bedrijven van het koelwatersysteem. Vermindering van het koelwaterverbruik is niet mogelijk. In 
1994 is door KEMA onderzocht om de schade aan aquatische organismen als gevolg van het 
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koelwatergebruik te verminderen. De conclusie was dat het treffen van maatregelen bij de centrale 
Gelderland niet zinvol was. 

Waterverbruik ten behoeve van de rookgasreiniging 

Om de zwaveloxiden uit de rookgassen te halen, worden de rookgassen in de 

rookgasontzwavelingsinstallatie gewassen met een kalksteensuspensie. Het water dat gebruikt 

wordt als suppletiewater in de rookgasontzwavelingsinstallatie is afkomstig uit de Waal. Veel water 

verdampt in de rookgasontzwavelingsinstallatie, waarbij de waterdamp met de rookgassen naar de 

lucht geemitteerd wordt. Elk vollastuur verdampt er circa 45 m3 water op deze manier. Sij de 

rookgasontzwaveling wordt gips geproduceerd dat als bouwgrondstof wordt afgezet in de markt. 

Het water dat resteert nadat het gips uit het effluent van de rookgasontzwavelingsinstallatie is 

gehaald, wordt gereinigd in een afvalwaterbehandelingsinstallatie (ASI). Het hierbij ontstane slib 

wordt afgevoerd als afvalstof (ASI-slib). Het gereinigde water wordt vanuit de ASI geloosd in de 

Waal. Dit water wordt regelmatig geanalyseerd op de concentraties aan zware metalen. In de 

onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geloosde hoeveelheden zware metalen en 

de reeds aanwezige achtergrondconcentraties in het Waalwater bij inname van het water in 2005. 

Overzicht ge/oosde hoevee/heden zware meta/en in ABI-effluent (2005) 
Arseen Cadmium Chroom Koper Kwik Load Nikkel Zink 

Concentratie geloosd in de 
0,119 0,571 1,919 2,025 0,233 3,171 9,529 21,26 Waal (~g/l) 

Geloosd in de Waal 
0,010 0,049 0,165 0,174 0,020 0,272 0,818 1,825 

(kg) -
Achtergrondconcentratie in 

1,385 0,059 2,003 5,123 0,019 2,218 2,362 17,27 de Waal (~g/l) 

Ingenomen uit de Waal (kg) 
0,383 0,016 0,554 1,418 0,005 0,614 0,654 4,778 

Toename in de Waal (kg) 
-0,373 0,033 -0,389 -1,244 0,015 -0,341 0,165 -2,953 

Maatregelen om de emissies naar het water te verminderen worden niet voorzien. 

5.3 Bodem 

Sij de Centrale Gelderland vinden diverse activiteiten plaats waarbij een (potentieel) verhoogd risico 
op bodemverontreiniging bestaat. Voorbeelden hiervan zijn de olie-opslag en het lossen van 
chemicalien als natronloog en zoutzuur. 
In 1992 is de kwaliteit van de bodem van het gehele terrein van de Centrale Gelderland onderzocht 
middels een inventariserend bodemonderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in 
het onderzoeksrapport van Heidemij Adviesbureau van juni 1992, rapportnummer 
631/NA921D197/14789. 

In 2005/2006 is een bodembeheersplan opgezet. Aan dit bodembeheersplan is een actieplan 

gekoppeld. Voor verdere detaillering wordt verwezen naar het bodembeheersplan. Het actieplan is 

als bijlage bij dit rapport opgenomen. 
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5.4 Geluid 

De centrale Gelderland produceert als gevolg van haar activiteiten lawaai. In 2005 is ten behoeve 
van het MER en de vergunningaanvraag voor het mee stoken van meer biomassa een nieuw 
geluidsrapport opgesteld. De geluidzonebeheerder (gemeente Nijmegen) heeft aangegeven dat het 
geluid dat de centrale produceert past binnen de zone. 

5.5 Afval 

Het bedrijfsafval wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd door een erkende inzamelaar. In de 
onderstaande tabel zijn de in 2004 en 2005 afgevoerde afvalstoffen vermeld . Het afgevoerde afval 
geeft geen aanleiding tot het nemen van verdere maatregelen. 
afgevoerde afva/stoffen in 200412005 

I ~' Afv~ .. ~i·' uA. ~t~.,.o~' ,t~~.-· H~'M~Jheid (~g}J!OO.~!l." I ~!tbeyeel~i~~ (~,g)'2p04 I'~,~!~~~~ , .~ 
ABI slib 228.040 974.370 100120 

Afgewerkte olie 33.485 26.190 130205 

Asbestl keramische wol 47.720 170601 

Batterijen 100 200133 

Bedrijfsafval 287.440 94.230 200301 

Dakbedekking 32.160 170301 

Drijfvuill visafval 26.840 16.530 100126 

Ferro afval 568.800 72.810 160117 

Gasontladingslampen 250 200121 

Hout 62.260 25.920 200138 

Klein chemisch afval 360 100 200127 

Lijmen/ harsen! kitten 100 200127 

Non ferro afval 5.800 160118 

Oliehoudend afval 44.370 4990 160708 

Papier en karton 6.500 200101 

Steen! beton! asfalt 75.500 46.780 170106 

Verfrestanten 50 200127 

5.6 Hinder algemeen 

Transport 
Het transport van en naar de centrale Gelderland is in het verleden aanleiding geweest om klachten 
te uiten. De transportroute voor vrachtauto's is intussen omgelegd zodat de direct omwonenden 
minder last hebben van de vrachtauto's. In 2006 zal een studie worden uitgevoerd naar de 
mogelijkheid om nog meer vliegas per schip af te voeren dan in het verleden gebeurde. (maatregel 
6) Indien dit het geval is zullen er minder vrachtauto's van en naar de centrale rijden. 
Om fijn stof emissie afkomstig van de vrachtauto's te verminderen zal de mogelijkheid onderzocht 
worden van het verplicht toepassen van een roetfilter op de vrachtauto's. (maatregel 7) 
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Verwaaiing van kolen 
Op het kolenpark kan een zekere verwaaiing en verstuiving van kolenstof plaatsvinden. Ondanks 

het feit dat het kolenpark is voorzien van een watersproei-installatie om verwaaiing te voorkomen, is 

een zekere verspreiding van kolenstof niet altijd te voorkomen. Dit geldt met name bij ongunstige 

weersomstandigheden. Zo kan bij droog en winderig weer, ondanks het gebruik van de sproei

installatie, altijd een zekere verstuiving optreden. Verder kan bij vorst de sproei-installatie niet 

gebruikt worden, zodat met name bij een harde wind een zekere verwaaiing van kolenstof niet kan 

worden voorkomen. 

Een andere, potentiele bron van verwaaiing van kolenstof zijn de verrijdbare loskranen, die de kolen 

vanuit de schepen op de verdeeltransportbanden storten. Echter, door diverse voorzieningen op de 

kranen en werkprocedures en werkinstructies in het kader van het BIMS kan verwaaiing van 

kolenstof grotendeels worden voorkomen. Zo mag bijvoorbeeld bij hoge windsnelheden (hoger dan 

windkracht 7 op de schaal van Beaufort) geen kolenoverslag plaatsvinden. 

In het KEMA rapport Verspreiding van kolensiof, metingen en modelberekeningen van 26 april 2000 
is, gebruik makend van locatie specifieke metingen in combinatie met uitgebreid literatuur 
onderzoek, de emissies van fijn stof vanuit de kolenopslag van CG13 in Nijmegen vastgesteld. Op 
basis van het aangehaalde rapport kan worden gesteld dat het ongeveer 580 kg stof op jaarbasis is. 

Voor het tegengaan respectievelijk beheersen van de verwaaiing van kolenstof op het kolenpark zijn 

reeds de volgende maatregelen genomen: 

• Installatie van een watersproei-installatie op het kolenpark. 

• Beplanting met bomen ten noorden van het kolenpark. 

• In het kader van het BIMS opgestelde werkprocedures en werkinstructies voor het op de 

kolenopslag dienstdoende personeel. 

• Het dagelijks besproeien van de kolenberg met een water/ cellulose mengsel, waardoor 

verwaaiing wordt voorkomen. 

5.7 Milieumanagement 

Electrabel wi! met een goede dienstverlening en op maatschappelijk verantwoorde wijze, 
betrouwbaar en concurrerend elektriciteit en warmte produceren. Beperking van milieueffecten ten 
gevolge van deze activiteiten is een concurrentiemiddel. 

Beleid 
Electrabel stelt zich op milieu gebied ten doel: 

• efficient en zorgvuldig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. 
• de wisselwerking tussen de eigen activiteiten en het milieu te optimaliseren. 

• haar activiteiten optimaal in de samenleving in te passen. 

Electrabel gaat in haar bedrijfsuitoefening uit van de volgende richtlijnen : 

Electrabel Nederiand 

• Normen voortvloeiende uit de wetgeving zullen worden gerespecteerd. 

• Duurzame energievoorziening is een van de uitgangspunten voor het te voeren 
beleid. 
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• In de beleidsplannen wordt aangegeven op welke wijze specifiek rekening is 

gehouden met de relevante milieuaspecten. 

• Bij nieuwe projecten van enige importantie zullen de effecten van deze projecten 

op het milieu worden onderzocht. 

• De bij de productie van elektriciteit en warmte vrijkomende reststoffen en 

nevenproducten zullen zoveel mogelijk worden hergebruikt. 

Milieuzorg is een integraal onderdeel van het management. 

Onderdelen van het zorgsysteem 

Onder milieuzorg verstaat Electrabel het totaal aan inspanningen en activiteiten van het bedrijf 

gericht op: 

• het inzicht krijgen in, als voorwaarde voor 

• het in de hand houden van, en het 

• waar mogelijk verminderen van de beInvloeding van het milieu door de 

bed rijfsactiviteiten 

• het communiceren daarover met omwonenden, overheid enz. 

Tot milieuzorg worden de volgende inspanningen en activiteiten gerekend: 

• orientatie op strategie en milieu 

• milieudoorlichting 

• formuleren van het milieubeleid 

• opstellen van het milieubeleid 

• ontwerpen, implementeren en beheren van het milieuzorgsysteem 

;0 verrichten van specifiek milieuonderzoek, waaronder de milieu-audit 

• ontwerpen, realiseren en onderhouden van milieutechnische maatregelen 

• milieubeheersing en interne milieurapportage 

• evaluatie en besluiten tot bijstelling 

• externe milieurapportage 

De kern van interne milieuzorg is de integratie van de milieuactiviteiten en de bedrijfsvoering. Van 
belang zijn: 

• de organisatiestructuur 
;0 de overlegstructuur 

• interne en externe communicatie 

• verantwoordelijkheden 

• bevoegdheden 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden geldt dat deze binnen de organisatie 
op eenduidige wijze moeten worden vastgelegd, bijvoorbeeld in handboeken, procedures, 
instructies, voorschriften, taak- en functieomschrijvingen . Hierbij moet aandacht worden besteed aan 
aile relevante aspecten, zoals; 

• kennis van wetgeving , jurisprudentie, techniek 

• bijhouden ontwikkelingen 

• intern en extern overleg 

• beleidsvoorbereiding en vaststelling 
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• uitvoeren voorschriften 

• controle en toezicht 

• evaluatie 
• voorlichting en educatie 

• optreden bij incidenten 

Duidelijk moet zijn: 

• wat moet er gebeuren 

• wie moet dat doen 

• wanneer moet dat gebeuren 

Structuur van het zorgsysteem ' 
Het milieuzorgsysteem is dat deel van het algehele managementsysteem dat betrekking heeft op de 
organisatiestructuur, planningsactiviteiten, verantwoordelijkheden, werkwijzen, procedures, 
processen en hulpmiddelen voor het ontwikkelen, implementeren, verwezenlijken, beoordelen en 
bijhouden van het milieubeleid. 

Sinds 1998 beschikt de Centrale Gelderland over een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem. 

De basisstructuur van dit systeem ziet er als voigt uit: 

Beoordeling 
door de 
directie 

Controle en 
correcties 

Milieubeleid 

Implementatie 
en uitvoering 

Jaarlijks wordt een programma opgesteld om te komen tot een vermindering van de milieubelasting. 
Het programma wordt uitgevoerd. Middels milieu-audits wordt gecontroleerd of aan de 
verwachtingen wordt voldaan, zonodig worden corrigerende maatregelen getroffen. In de jaarlijks op 
te stellen beoordeling worden knelpunten aangegeven. De beoordeling wordt gebruikt voor het 
opstellen van een nieuwe milieuprogramma (verbetercyclus). 

Jaarlijks wordt zowel een interne als een externe milieu-audit uitgevoerd op de centrale Gelderland. 
In een cyclus van drie jaar worden op deze wijze aile onderdelen van het milieuzorgsysteem 
beoordeeld. 

Het beschrijvende deel van het milieuzorgsysteem is opgedeeld in drie niveaus: 

Electrabel Neder1and 

• systeembeschrijving: waarin in grote lijnen de verschillende elementen van het 

milieuzorgsysteem zijn weergegeven en de onderlinge relaties tussen de 

verschillende elementen; 
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• procedures: geven een gedetailleerd beeld van de wijze waarop processen 

worden beheerst en uitgevoerd (wie doet wat en wanneer); 

• werkinstructies: geven een exacte beschrijving van activiteiten die een grote 

milieubelasting kunnen veroorzaken 

De Centrale Gelderland stelt ten behoeve van het bevoegd gezag jaarlijks een (wettelijk verplicht) 

milieu overheidsverslag op. Het milieu overheidsverslag wordt voor 1 april van het jaar volgend op het 

verslagjaar uitgebracht. Ten behoeve van het publiek stelt Electrabel jaarlijks een milieu 

publieksverslag op. In het publieksverslag wordt gerapporteerd over de milieubelasting die veroorzaakt 

wordt door aile Electrabellocaties. Het milieu publieksverslag wordt voor 1 juli van het jaar volgend op 

het verslagjaar uitgebracht. 

Aile personeelsleden werkzaam op de centrale Gelderland zullen in 2006 milieu instructie 

ontvangen. Deze instructie zal elke twee jaar herhaald worden. (maatregel 8) 

Milieumetingen en registraties 

Emissies naar de /ucht 

In 2005 heeft Tauw in opdracht van Electrabel een meetprotocol opgesteld voor het meten van de 

emissies naar de lucht. Continu worden de volgende stoffen gemeten: NOx, S02, stof, HCI, HF, CO2 

Periodiek worden zware metalen, dioxinen en furanen gemeten. Conform het Besluit Emissie Eisen 

worden jaarlijks externe metingen uitgevoerd om de eigen continue metingen te verifieren. (QAL 

metingen). In 2005 zijn de zo genoemde parallel metingen uitgevoerd door de firma Tauw. In 2006 

en 2007 zullen de jaarlijkse metingen worden uitgevoerd. In 2008 zullen opnieuw parallel metingen 

worden uitgevoerd, in 2009 wederom een jaarlijkse meting. (maatregel 9) 

Verbruik ko/en 

Het verbruik van de hoeveelheid kolen wordt primair berekend middels de zogenaamde indirecte 

methode waarbij het energieverbruik wordt berekend aan de hand van de geproduceerde 

hoeveelheid kWh en het energieverlies op diverse punten (stralingsverlies, energieverlies door 

temperatuur rookgas, koelwater) (DIN 1942). 

Daarnaast wordt de hoeveelheid verstookte kolen berekend met behulp van gegevens over aanvoer 

en voorraad. 

Water 

Het debiet van het koelwater (oppervlaktewater afkomstig uit de Waal) wordt bepaald met behulp 

van een flowmeter. 

De temperatuur in het koelwater voor en na de condensors wordt bepaald met thermokoppels 

(PT100) . 

Het waterverbruik wordt bepaald met behulp van de watermeters. 

De hoeveelheden geloosd afvalwater worden afgeleid van de bovengenoemde meters. 

In 2006 zal een verbeterde waterbalans voor de hele locatie worden opgesteld, zo mogelijk wordt 

een reductieplan opgesteld (maatregeI10). 
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Afval 

De afgevoerde hoeveelheden afval worden geregistreerd met behulp van nota's van de 

inzamelaars. 

Aile milieugegevens worden verzameld in het Milieu Informatie Systeem. In dit systeem kunnen 

allerlei overzichten worden opgevraagd. De gegevens in dit systeem worden elke maand door de 

milieucoordinator gevalideerd. Hij doet dit door de automatisch ingebrachte gegevens te vergelijken 

met gegevens van andere metingen (niet automatische metingen). 

5.8IPPC 

In 2005 heeft de KEMA in opdracht van Electrabel een IPPC scan uitgevoerd bij de centrale 

Gelderland. De scan gaf de volgende resultaten: 

Centrale Gelderland past de Beste Beschikbare Technieken toe met uitzondering van: 
een vloeistofdichte verharding onder het kolenpark; gezien de korte opslag van de kolen is het 
aanbrengen van een vloeistofdichte onderlaag niet kosteneffectief 
voorzieningen om regenwater op te vangen en te reinigen voor lozing; aanbevolen wordt om 
nader te onderzoeken of het aanbrengen van deze voorziening kosteneffectief is 
brand- en broeidetectie van het kolenpark; aanbevolen wordt om temperatuurmetingen uit te 
voeren indien de kolen op hogere temperatuur dan de omgeving worden aangevoerd of indien 
de opslag langer is dan een maand 
afzuiging en filtering van de afgezogen lucht ter plaatse van overstortpunten; de overstortpunten 
bevinden zich geheel binnen de kolenbandbrug, waardoor een dergelijke installatie niet 
kosteneffectief is; wei dienen de buitendeuren in de kolenbandbrug gesloten te blijven 
de CO-emissie van CG 13; weliswaar past CG13 technieken toe die genoemd wordt als BAT, 
maar de CO-emissie valt buiten de in de BREF genoemde waarden. Een verdere vermindering 
van de CO-emissie vergt een zeer grate aanpassing van ketel en ketelhuiis en is derhalve niet 
kosteneffectief. Wei dienen de in 2005 ingebouwde regelingen nog verder te worden 
geoptimaliseerd. 
het koelwatersysteem van het slakkenbad dat niet in kringloop wordt bedreven: aanbevolen 
wordt om dit systeem om te bouwen naar kringloopbedrijf 
de olieafscheiders in het hUlpkoelwatersysteem: deze zijn defect en dienen te worden 
gerepareerd en weer in bedrijf te worden genomen 
de NOx-emissie van de hulpketels bij aardgasstoken; echter, het terugbrengen van de NOx-
emissie tot in het BAT-bereik is gezien het beperkt aantal vollasturen van de hulpketels niet 
kosteneffectief. 
de CO-emissie van de hulpketels; hiervan zijn geen gegevens bekend; aangezien de hulpketels 
beschikken over een moderne verbrandingsregeling en slechts weinig draaiuren per jaar in 
bedrijf zijn zal de emissie van CO binnen het BAT-bereik vallen of zullen emissiebeperkende 
maatregelen niet kosteneffectief zijn 
voor het tegengaan van schade aan het aquatisch milieu door inzuiging van vissen e.d. worden 
in de BREF-koelwater geen specifieke BAT-technieken genoemd, mogelijke maatregelen zijn 
locatie specifiek. Bij CG zijn echter de toegepaste technieken ter vermindering van vissterfte, 
zoals aanpassing innamensnelheid koelwater, maaswijdte bandzeven en een visretoursysteem 
(weergegeven in de BREF-koelwater), niet adequaat of niet geheel uitgevoerd. De BREF
koelwater beschouwt een analyse van de biotoop als primaire BAT aanpak. Aanbevolen wordt 
om deze analyse uit te voeren 
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het kolenpark bestaat niet uit een kolenberg zoals de BREF emissies van opslag aanbeveelt; 
om operationele redenen is het kolenpark verdeeld over twee kolenbergen en worden geen 
keermuren toegepast 
de kolenbergen bevinden zich niet in langsrichting van de prevalerende windrichting zoals de 
BREF emissies van opslag aanbeveelt; vanwege ruimtegebrek bevinden de kolenbergen zich 
langs de haven 
een geformaliseerde procedure voor het voortzetten of stoppen van het lossen van schepen; 
een dergelijke formele procedure ontbreekt, alhoewel in de praktijk niet gelost wordt bij storm of 
mist; aanbevolen wordt om het niet lossen bij storm of mist te formaliseren in een procedure 
het transport van bodemas naar de haven; dit vindt niet via continue transportmiddelen plaats 
maar met vrachtwagens. Verder worden de vrachtwagens niet gereinigd. Echter stofoverlast 
treedt niet op zodat het installeren van een overdekt transportbandensysteem met losinstallatie 
in de haven niet kosteneffectief is. 

Naar aanleiding van de scan worden de vo!gende maatregelen getroffen: 

Het kolenpark zal in 2007 worden voorzien van een vloeistofkerende vloer (maatregel 11). 

In 2006 zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de milieubernvloeding van het bedrijven van 

het slakkenbad niet in recirculatie zoals dat nu gebeurt en de milieube'invloeding van het 

bedrijven van het slakkenbad in recirculatie. Indien er een significant verschil is in 

milieube'invloeding tussen de twee methoden, zal het bad worden omgebouwd naar bedrijven in 

recirculatie (maatregeI12). 

De olieafscheiders in het hulpkoelwatersysteem zullen in 2007 worden gerepareerd (maatregel 

13). 

Onderstaand is nag eens in een tabel 'vveergegeven wat er met de resultaten van de uitgevoerde 
scan gebeurt. 

, ,:Pjld~~~tQ. l,rltJt~~~t,~&CI.tl.'''- ":i ,T 

,, - , ~ 

~~!tregeJ . , '~..1 ~ "" ,~, ·': ··~.~l: 
Vloeistofdichte verharding onder het kolenpark Wordt uitgevoerd, zie BMP maatregel 11 

Voorzieningen om regenwater te reinigen voor Wordt uitgevoerd, zie bijlage 2 "jaarplan KAM 
lazing 2006" hoofdstuk 3.3 

Brand en broeidetectie kolenpark Wordt uitgevoerd, indien opslag langer is dan 1 
maand 

Afzuiging en filtering afgezogen lucht bij Deuren zijn tijdens gebruik van de band steeds 
overstortpunten kolenband gesloten. Maatregel wordt niet uitgevoerd. 

CO emissie CG13 Wordt uitgevoerd, zie BMP maatregel4 

Koelwatersysteem slakkenbad Wordt uitgevoerd, zie BMP maatregel12 

Olieafscheiders hulpkoelwatersysteem Wordt uitgevoerd, zie BMP maatregel 13 

NOx emissie hulpketels De aardgasbranders zijn anlangs gernstalleerd 
in de hulpketels. Een lagere NOx is niet 
bereikbaar volgens de leverancier. 

CO emissie hulpketels Wordt uitgevoerd, zie BMP maatregel 9 

Analyse biotoop koelwater Op dit moment loopt er een project van aile 
elektriciteitsproductiebedrijven gezamenlijk. 
Afhankelijk van de uitkomsten van dit project 
wordt er nader onderzoek gepleegd. 
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Layout kolenpark Het betreft hier een bestaande kolenpark. De lay 

out kan niet gewijzigd worden i.v.m. ruimte ter 
plaatse. 

Procedure stop pen met kolen lossen Er loopt op dit moment het project GEMS 
(Generation Management System) hierbij 
worden aile bedrijfsprocessen opnieuw 
beschreven in procedures. Eem van de 
procedures zal zijn het lossen van kolen. 

Transport van bodemas Doordat geen stofoverlast optreedt, wordt een 
dergelijke maatregel niet uitgevoerd. 

6. Resume maatregelen 

Onderstaand wordt een resume gegeven van de milieumaatregelen die in de periode 2006 - 2009 

op de centrale Gelderland zullen worden genomen. 

Maatregel 1: 

In 2006 zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van technische maatregelen om 
het GAVO lek te verminderen. 

Maatregel 2: 
In 2007/2008 zal, bij een positief resultaat van het onderzoek naar vermindering van het GAVO lek, 
implementatie plaatsvinden. 

Maatregel3: 
Het is de bedoeling om in de toekomst jaarlijks 8 PJ aan biomassa mee te gaan verstoken. 

Maatregel4: 

In 2006 en 2007 zullen verdere studies plaatsvinden naar de vermindering van de CO-emissie. 

Maatregel5: 

In 2006/2007 zal een stromingsoptimalisatie van de rookgassen in de vliegasvanger plaats vinden. 

Maatregel 6: 

In 2006 zal een studie worden uitgevoerd naar de mogelijkheid om nog meer vliegas per schip af te 

voeren dan in het verleden gebeurde. 

Maatregel 7: 

Om fijn stof emissie afkomstig van de vrachtauto's te verminderen zal de mogelijkheid onderzocht 

worden van het verplicht toepassen van een roetfilter op de vrachtauto's. 

Maatregel8: 

Aile personeelsleden werkzaam op de centrale Gelderland zullen in 2006 milieu instructie 

ontvangen. Deze instructie zal elke twee jaar herhaald worden. 
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Maatregel 9: 

Conform het Besluit Emissie Eisen worden jaarlijks externe metingen uitgevoerd am de eigen 

continue metingen te verifieren. (QAL metingen). In 2005 zijn de zo genoemde parallel meting en 

uitgevoerd door de firma Tauw. In 2006 en 2007 zullen de jaarlijkse metingen worden uitgevoerd. In 

2008 zullen opnieuw parallel metingen worden uitgevoerd, in 2009 wederom een jaarlijkse meting. 

Maatregel 10 
In 2006 zal een verbeterde waterbalans worden opgesteld. Zo mogelijk wordt een reductieplan 
opgesteld . 

Maatregel 11 
Het kolenpark zal in 2007 worden voorzien van een vloeistofkerende vloer. 

Maatregel 12 
In 2006 zal onderzoek plaatsvinden naar het bedrijven van het slakkenbad in recirculatie of niet in 
recirculatie, inclusief eventuele maatregelen. 

Maatregel 13 
De olieafscheiders in het hulpkoelwatersysteem zullen in 2007 worden gerepareerd 

7. Planning 

waa~g~l~ ';W":~~~" -.-~~' ' ; ,,' . ~.~ . . ~'·r1w.~:"~'~~;19dmr>,: :". ~" . ".. ~:! . - " 
~ 2OO1 \'l1,I1 Ill:. ~ L> "-"t;.", I~ ~U.9'T1 · T ~:i908'!'~' 

· ,~i ' c'<-.''-'' It ~A.g 
1. onderzoek verminderen GAVO lek X 

2. verminderen GAVO lek X X 
3. meestoken 8 PJ biomassa X X X 

4. onderzoek verminderen CO emissie X X 

5. stromingsoptimalisatie vliegasvanger X X 

6. onderzoek meer vliegas per schip X 

7. onderzoek verplicht roetfilter vrachtauto's X 

8. milieu instructie aile personeelsleden X X 

9. QAL emissiemetingen X X X X 

10. Opstellen waterbalans X 

11 . vloeistofkerende vloer kolenopslag X 

12. Onderzoek slakkenbad X 

13. Reparatie olieafscheiders in het X 

hul pkoelwatersysteem 
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Bijlage 1: Actieplan bodembeheersplan 

Inhoudsopgave. 

1 Inleiding 
2 Maatregelen 
3 Voorzieningen 
4 Cluster A Bassinsl ondergronds tanks en riolering systeem 
4.1 Calamiteitentanks 
4.2 Bedrijfsriolering 
4.3 Bassins 
5 Planning 
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1. Inleiding 
Oe resultaten van het onderzoek met betrekking tot de risico voor de bodem geven aanleiding tot 
het nemen van bodembeschermende maatregelen. Zie condusie "Bodemrisico- analyse" Hiertoe 
zijn aile systemen binnen de inrichting onderverdeeld in clusters. Een afstemming met het 
bedrijfsnoodplan is ten aanzien van de onderstaande activiteiten is noodzakelijk, om zodoende aan 
de eind-emissiescore 1 "verwaarloosbaar bodemrisico" te kunnen voldoen. 

In deze bijlage zijn aile activiteiten opgenomen die op dit moment geen "verwaarloosbaar risico" 
scoren. Eehter een aantal activiteiten kunnen met de huidige installatie niet lager seoren als 
aanvaarbaar of zelfs verhoogd risico op bodemverontreiniging. In dit actieplan is cluster A Bassins! 
ondergronds tanks en riolering systeem verder uitgewerkt. 

2. Maatregelen 

Periodiek toezicht 
Aile potentieel bodembedreigende aetiviteiten dienen periodiek geTnspecteerd te worden. 
Oit wordt vorm gegeven door hier specifiek aandacht aan te besteden tijdens de Veiligheid 
Observatie Ronden (VOR). 
Bij lekkage of dreigende lekkage of situaties waarbij inspectie wordt verhinderd (bv. Obstakels, 
stof!vuil) dient direct hierop actie te worden ondernomen. 
Aan te vullen in procedure 446.2 van het BIMS 

Continu toezicht 
Aile activiteiten met betrekking tot ladenllossen van potentieel bodembedreigende stoffen, 
geschieden onder continu toezicht. (zie risico inventarisatie, bijlage A) 
Aan te vullen in procedure 446.1 van het BIMS 

Inspectie: 
Aile voorzieningen met betrekking tot potentieel bodembedreigende activiteiten dienen minimaal 
eenmaal per jaar geInspecteerd te worden door de KAM-coordinator, waarbij de bevindingen in een 
verslag worden vastgelegd, en ondertekend door de plant manager. 
Oe procedures 446.0 en 446.4 van het BIMS zullen hier op worden aangepast. 
Aile organisatorische maatregelen uit dit actieplan zullen eind 2006 gerealiseerd zijn . 

Incident management 

Op diverse plaatsen, te be palen in overleg tussen de KAM-coordinator en de gebruiker, dienen 
voorzieningen aanwezig te zijn voor het snel en adequaat oplossen van incidentele morsingen. Oit 
zal worden aangepast in procedure 446.0 van het BIMS. Het bedrijfsnoodplan voorziet in de aanpak 
van calamiteiten. 

Bodem informatie systeem: 
Aile gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit, dienen in een centraal toegankelijk systeem 
beschikbaar te zijn . Oit systeem zal tevens gebruikt dienen te worden bij het afgeven van 
graafvergunningen. Aan te vullen in procedure 453 van het BIMS 
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3. Voorzieningen 

Aile bestaande voorzieningen dienen een maal per jaar gecontroleerd te worden op functie (voldoet 
de voorziening?) en staat (verkeerd de voorziening nag in goede staat?). 

4. Cluster A: Bassinsl ondergronds tanks en riolering sl'steem 
De centrale beschikt over diverse bassins en riolering systemen: 

Item Code Benaming NRB Betreffende stoffen 
01 GO-UG20B1 Neutralisatie bassin demi 1.4 Water zout oplossing pH range 6-9 
02 GO-UG10B1 Neutralisatie bassin demi 1.4 Water zout oplossing pH range 6-9 
03 G44-UL8B1 Neutralisatie bassin Luvo 1.4 Water met vliegas resten 
04 G44UL09B1 Verzamelput E-Filters 1.4 Water en vliegas 
05 G13-NU11 B1 Siak water bassin 1.4 Water en bodemas 
06 G13-XH51B1 Spoell Lekwaterput ROI 1.4 Kalklgips spoelwater 
07 G13-UL21B1 Aftap bezinkput ROI 1.4 Kalklgips spoelwater 
08 G13-UL22B1 Hemelwater bezinkput 1.4 Hemelwater + kolenstoflvliegas 
09 G13-XE70B1 Kalk susp. aanmaak bassin 1.4 kalk suspentie 
10 G13-XD85B1 Centrifuge verzamel put 1.4 water/gips mengsel 
11 G13-UL20B1 Schrob put centr. gebouw 1.4 water/gips mengsel 
12 G13-XB1 B1 Omloop waterput 1.4 water kolen/vliegas mengsel 
13 G13-XH51B1 Spoeillekwater put 1.4 water kolen/vliegas mengsel 
14 G44-UL40B1 Kolenstof afvoerput 1.4 water + kolenstof 
15 G44-UL41B1 Kolenstof afvoerput 1.4 water + kolenstof 
16 G44-UL07B1 Verzamelput asgebouw 1.4 water/bodemas mengsel 
17 G44-UL07B2 Tussen put asgebouw 1.4 water/bodemas mengsel 
18 G44-UL40B6 Bezinkbekken groat 1.4 spoelwater met kolenl vliegasl gips 
19 G44-UL40B7 Bezinkbekken groot 1.4 spoelwater met kolen! vliegasl gips 
20 G44-UL40B8 Bezinkbekken groot 1.4 spoelwater met kolen! vliegasl gips 
21 G44-UL41B5 Bezinkbekken klein 1.4 spoelwater met kolenl vliegasl gips 
22 G44-UL41B6 Bezinkbekken klein 1.4 spoelwater met kolenl vliegasl gips 
23 G44-UL51B1 Lekolietank hulp turbine 1.1 Calamiteitentank olie 
24 G44-UL50B1 Lekolietank hoofd turbine 1.1 Calamiteitentank olie 
25 G44-UL-AB13 Fecalien riool 5.1 Fecalien 
26 G44-UL-AB11 Vuil water riool 5.1 Kolenstof, gips en assen 
27 G44-UL-AB10 Hemelwater systeem 5.1 Kolenstof, gips en assen 

4.1 Calamiteitentanks 
De ondergrondse tanks 23 en 24 zijn oorspronkelijk bedoeld als calamiteiten tanks. Aangezien deze 
tanks momenteel als vuile olie opslagtanks gebruikt worden, kunnen zij niet voldoen aan 
eindemissiescore 1. In 2006/2007 zullen deze tanks buiten gebruik gesteld worden en worden 
vervangen door bovengrondse tanks. Tevens zal een plan van aanpak opgesteld worden am 
eventuele bodemverontreiniging te saneren. Door gebruik te maken van bovengrondse tanks, kan 
de eind emissiescore 1 gehaald worden. 
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Calamiteitenopvang door middel van bovengrondse tanks (NRB A3-1.3) 

Basis Aanleg/ Aandacht Onderhoud Inspectie Toezicht Incident Eind 
Score uitvoering voor: manage- score 

ment 

Opgesteld Ontluchting en Systemen Perio- Nivo Incident 

2 boven een overvulbeveili opgeno- dieke bewaking manage- 1 
vloeistofkere ging conform men in controle in de tank ment is 
nde vloer PGS30 regulier op en aanwezig. 

onderhoud beschadig toezicht 
programma ing en tijdens 

lekkages lossen 

Incidentenmanagement (faciliteiten/personeel ed) 
Indien lekkages of morsingen worden opgemerkt worden meteen passende maatregelen genomen 
om het risico op bodemverJuiling te voorkomen. Opruim materiaal met instructies is hiervoor 
beschikbaar. Indien een lekkage optreedt met het risico op bodemvervuiling, zal dit behandeld 
worden als calamiteit. Hiervan komt een melding in het Milieu Informatie Systeem en zal een rapport 
opgesteld worden met getroffen maatregelen en aanbevelingen om deze lekkage in de toekomst te 
voorkomen. Hierover zal middels het milieujaarverslag gerapporteerd worden. Voor brandbestrijding 
zijn blusmiddelen in de directe omgeving beschikbaar. 

Inspectie 
De tank en tankvoorzieningen worden minimaal een keer per jaar door de KAM-coordinator 
geTnspecteerd. Inspectie vindt plaats conform wat is aangegeven in de NRB hoofdstuk A5. De 
bevindingen van de inspectie worden in een rapport vastgelegd. In het rapport worden iniedergeval 
de voigende zaken gerapporteerd: 

welke installatie onderdelen zijn geTnspecteerd; 
wie de inspectie heeft uitgevoerd en welke middelen en methodes daarbij zijn gebruikt; 
de resultaten van de inspectie en de daaropvolgende acties. 

Het rapport wordt bewaard in het archief. 

Onderhoud 
Voor bovengrondse tanks is PGS30 van toepassing. Aangezien deze tanks in de loop van 
2006/2007 zullen worden geTnstalleerd, zal de eerste keuring zal in 2006/2007 plaatsvinden. 
Vervolgens zullen de tanks conform de interne procedures (preventief periodiek onderhoud) elke 15 
jaar worden gekeurd volgens KC 111 . Het rapport wordt bewaard in het archief. 

Toezicht 
De wacht wordt een alarm gegenereerd wanneer de tank een te hoog nivo bereikt. Tijden het lossen 
van de tank is continu toezicht aanwezig. 

Omdat de centrale een continu bedrijf voert, is afstemming met groot onderhoud noodzakelijk. De 
eerste inspectie zal plaats vinden tijdens de geplande onderhoud stop in maart/april-2006, waarna 
corrigerende maatregelen getroffen kunnen worden. Eind 2007 zal de eindemissiescore 1 bereikt 
zijn. 
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4.2 Bedrijfsriolering 
Volgens de NRB-2001 dient de bedrijfsriolering vloeistofdicht te zijn uitgevoerd. Oit kan worden 
aangetoond middels keuring volgens CUR/PBV-44. Aangezien het hier om een bestaande riolering 
gaat welke niet in een waterwingebied of grondwaterbescherming gebied is gesitueerd, kan worden 
volstaan met een aanvaardbaar bodembeschermingsniveau, mits het bedrijf beschikt over een 
systeem van bodem incidentbeheer of risicobeperkend bodemonderzoek. Risico beperkend 
onderzoek wordt niet redelijk geacht (AS- S.2.2). Om toch tegemoet te komen aan de eisen zoals 
gesteld in de NRB wordt hieronder een plan van aanpak gepresenteerd wat een maximale reductie 
in potentieel bodemrisico oplevert. 
Het rioolsysteem is conform de huidige beschikbare gegevens gesplitst in een hemelwater systeem, 
vuil water riool en fecalien riool. 

G44-UL-AB13 Fecalien riool 
Het fecalienriool mondt uit op het gemeente riool. Aangezien fecalien niet beschouwd kunnen 
worden als bodembedreigend, wordt een verdere analyse hier buiten beschouwing gelaten. 

G44-UL-AB11 Vuil water riool 
Het vuilwater riool is bedoeld am spoelwater te transporteren naar de bezinkbekkens. Hiervandaan 
wordt het spoelwater via het koelwater uitlaatkanaal geloosd op de Waal. Oit spoelwater is afkomstig 
van de schrobputten, centrale drainage goten en terreinvoorzieningen ten behoeve van 
vliegasverlading en be vat kolenstof, vliegas gips en bodemas resten. AI het vuilwater wordt door 
middel van pompen naar de bezinkbekkens gepompt. Het vuilwaterriool kan op deze manier 
gesplitst worden in twee delen namelijk drukloze leidingen eAleidiftgen onder druk. In 2006 zal 
gecontroleerd worden of er geen onbedoelde verbindingen bestaan met andere rioolsystemen. 

Vuil waterriool persleidingen: 
Vanaf 2006 zullen de persleidingen jaarlijks op dichtheid worden gecontroleerd door middel van 
afpersen. 

Ondergrondse riolering persleidingen (NRB A3-5 .1) 

Basis Aanlegl Aandacht Onderhoud Inspectie Toezicht Incident 
Score Uitvoering voor: management 

Staten Systemen afpersen n.v.t. Incident 
4 ondergrondse verbindingen opgenomen management 

leidingen in regulier is aanwezig. 
onderhoud 
programma 

Op deze manier kan gesteld worden dat een eindemissiescore 1 bereikt wordt voor de 
persleidingen. 

Vuil waterrioolleidingen onder vrij verval: 

Eind 
score 

1 

Oe vuil water rioolleidingen onder vrij verval zijn relatief kort. Het betreft hier leidingen die diverse 
goten doen afstromen naar buffer bassins. Vanuit deze bassins wordt het water naar de 
bezinkbekkens gepompt. In 2006 zullen deze leidingen visueel inwendig geInspecteerd worden. 

Ondergrondse vuil water riolering vrij verval (NRB A3-S.1) 
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Basis Aanlegl Aandacht Onderhoud Inspectie Toezicht Incident Eind 

Score Uitvoering voor: management score 

Keramischel Visuele n.v.t. Incident 

4 betonnen verbindingen riool management 2 

riool buizen inspectie is aanwezig . 

Voor deze leidingen kan op dit moment aileen eindemissiescore 2 gehaald worden. In 2006 wordt 
een plan van aanpak gemaakt om deze goten/leidingen te laten voldoen aan eindemissiescore 1. 

G44-UL-AB10 Hemelwater systeem 
Ook dit water kan resten vliegas, gips en kolenstof bevatten. Voor dit systeem wordt dan ook een 
zelfde aanpak gekozen als voor het vuilwatersysteem. Praktisch aile leidingen lopen hier onder vrij 
verval naar het rioolgemaal. Hiervandaan wordt het water direct in het koelwateruitlaatkanaal 

gepompt. 

Ondergrondse hemelwater riolering vrij verval (NRB A3-5.1) 

Basis Aanlegl Aandacht Onderhoud Inspectie Toezicht Incident Eind 

Score uitvoering voor: management score 

Keramischel Visuele n.v.t. Incident 

4 betonnen verbindingen riool management 2 

riool buizen inspectie is aanwezig. 
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Voor deze leidingen kan op dit moment aileen eindemissiescore 2 gehaald worden. In 2006 wordt 

een plan van aanpak gemaakt am deze leidingsystemen te laten voldoen aan eindemissiescore 1. 
Een onderdeel van dit plan is een studie naar het afkoppelen van die delen waar het risico bestaat 
dat vliegas of kolenstof in het hemelwater systeem verontreinigen. Deze delen zullen dan omgeleid 
worden naar het vuilwater riool. De uitvoering van dit plan van aanpak zal starten in 2007. 

Het aanleggen van een kompleet nieuw rioolsysteem volgens CUR/PBV-51 zou een investering 
vergen in de ordegrote van: 

Aanleg van 3500 m nieuwe riool 0200 inclusief kolken en controleputten 1.000.000,-- Euro 
Sloop van bestaand riool: 1.000.000,-- Euro 
Stilstand van installatie 18.000,-- EuroJh gedurende 5 dagen 2.160.000,-- Euro 
De stilstand kosten zijn berekend als winstderving en inkoopkosten op de markt 

4.3 Bassins 
Aile bassins zijn uitgevoerd als betonnen opvangvoorzieningen. Aileen de bezink bekkens zijn aan 
de bovenzijde open en kunnen dus inregenen. Aangezien het am reeds bestaande voorzieningen 
gaat is lekdetectie achteraf moeilijk uitvoerbaar. De enige optie is dan am deze bassins onder keur 
te brengen. Op deze wijze blijven er twee strategieen over am een eindemissiescore 1 te bereiken. 

Opslag in puVbassin met lekdetectie(NRB A3-1.4) 

Basis AanlegJ Aandacht Onderhoud Inspectie Toezicht Incident Eind 
Score " "uitvoering voor: management score 

betonnen regulier lekdetectie visueel Faciliteiten 
4 bassins Hemelwater onderhoud en personeel 1 

met programma 
lekdetectie 

Opslag in puVbassin vloeistofdicht (NRB A3-1.4) 

Basis AanlegJ Aandacht Onderhoud Inspectie Toezicht Incident Eind 
Score uitvoering voor: management score 

Vloeistof regulier CURJPBV- visueel Algemene 
4 dichte Hemelwater onderhoud 44 zorg 1 

betonnen programma 
bassins 
metPBV 
certificaat 

Bassins 01-02: 
De neutralisatie bassins 01-02 zijn een onderdeel van de demiwater bereiding. Hierbij wordt door 
middel van natronloog en zoutzuur drinkwater ontkalkt. Hierdoor kunnen de bassins aileen een 
kalkzout oplossing bevatten hetgeen niet als bodembedreigend wordt gezien. Er is geen 
mogelijkheid dat andere potentieel bodembedreigende stotten in het bassin kunnen komen. De 
inhoud van de bassins wordt gereguleerd op een pH van 6-9. Binnen deze range wordt het water via 
het hemelwater systeem geloosd op de Waal. 
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Bassin 03: 
Dit bassin bevat waswater met natranloog resten wat vrijkomt bij het reinigen van de lucht 
voorwarmer. Aangezien deze luchtvoorwarmer kan vervuilen met vliegasresten mag worden 

aangenomen dat er relatief grate vervuiling met vliegasresten in het waswater voorkomen. Het 
neutralisatie bassin 03 zal ge"inspecteerd worden in 2006. Aangezien dit bassin deel uitmaakt van 
de pracesinstallatie van G13, kan deze inspectie aileen uitgevoerd worden tijdens stilstand van de 
installatie in week 12/13 van 2006. Naar aanleiding van deze inspectie zal een plan van aanpak 
geschreven worden om dit bassin onder CUR/PBV-44 te brengen dan wei om een systeem met 
lekdetectie aan te brengen. Dit plan van aanpak zal in 2007 worden uitgevoerd. 

Bassins 04-17: 
Aile bassins zijn uitgevoerd als betonnen opvangvoorzieningen. Aangezien het om reeds bestaande 
voorzieningen gaat is lekdetectie achteraf moeilijk uitvoerbaar. De enige optie is dan om deze 
bassins onder keur te brengen. De bassins 04-17 zullen in de periode 2007 ge"inspecteerd worden. 
Naar aanleiding van deze inspectie zal vervolgens een actieplan opgesteld worden wat eind 2007 
uitgevoerd zal worden. 

Bassins 18-22: 
De bezink bekkens 18-22 zullen geInspecteerd worden in 2006. Hierbij wordt telkens 1 bassin buiten 
werking gesteld. Bij deze inspectie moet tevens blijken of de bassins aan CUR/PBV-44 kunnen 
voldoen. Kleine reparaties worden direct uitgevoerd. Indien niet kan worden voldaan aan CUR-44 
wordt een plan van aanpak opgesteld voor nadere stappen. De te realiseren eindscore 1 is dan ook 
voorwaardelijk. 

Opslag in put/bassin (NRB A3-1.4) 

Basis Aanlegl Aandacht Onderhoud Inspectie Toezicht Incident Eind 
Score uitvoering voor: management score 

Vloeistof regulier CURJPBV- visueel Aigemene 

4 dichte Hemelwater onderhoud 44 zorg 1 
betonnen programma 
bassins 

5. Planning 

Item Code Benaming 2006 2007 

01 GO-UG20B1 Neutralisatie bassin demi n.v.t. n.v.t. 

02 GO-UG10B1 Neutralisatie bassin demi n.v.t. n.v.t. 

03 G44-UL8B1 Neutralisatie bassin Luvo X 

04 G44UL09B1 Verzamelput E-Filters x 

05 G13-NU11 B1 Siak water bassin x 

06 G13-XH51B1 Spoel/ Lekwaterput ROI x 

07 G13-UL21B1 Attap bezinkput ROI x 

08 G13-UL22B1 Hemelwater bezinkput x 

09 G13-XE70B1 Kalk susp. aanmaak bassin x 
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10 G13-XD85B1 Centrifuge verzamel put x 

11 G13-UL20B1 Schrob put centr. gebouw x 

12 G13-XB1B1 Omloop waterput x 

13 G13-XH51 B1 Spoeillekwater put x 

14 G44-UL40B1 Kolenstof afvoerput x 

15 G44-UL41 B1 Kolenstof afvoerput x 

16 G44-UL07B1 Verzamelput asgebouw x 

17 G44-UL07B2 Tussen put asgebouw x 

18 G44-UL40B6 Bezinkbekken groot X 

19 G44-UL40B7 Bezinkbekken groot X 

20 G44-UL40B8 Bezinkbekken groot X 

21 G44-UL41B5 Bezinkbekken klein X 

22 G44-UL41B6 Bezinkbekken klein X 

23 G44-UL51B1 Lekolietank hulp turbine X 

24 G44-UL50B1 Lekolietank hoofd turbine X 

25 G44-UL-AB13 Fecalien riool n.v.!. n.v.!. 

26a G44-UL-AB11 Vuil water riool persleidingen X 

26b G44-UL-AB11 Vuil water riool vrij verval x 

27 G44-UL-AB10 Hemelwater systeem x 
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Bijlage 2: Jaarplan KAM 2006 

INHOUDSOPGAVE 

Inleiding 

1. Kwaliteit 

1.1 Bedrijfsinstructies 
1.2 ContinuIteitsborging werkzaamheden eenmansfucties 
1.3 Afnameprotocolleveranties/werkzaamheden/diensten 
1.4 Tekeningenbestand 
1.5 Beveiliging 
1.6 Actualisatie en integratie van managementsystemen 
1.7 Archivering KAM-documenten 
1.8 Interne audits en directiebeoordelingen 
1.9 Externe audits 
1.10 New Look CG 

2. Arbeidsomstandigheden en veiligheid 

2.1 Keuring tanks en leidingen 
2.2 Brandblussystemen 
2.3 Actualisatie R.I.&E. 
2.4 Evaluatie en actualisatie PBZO 
2.5 Evaluatie en actualisatie Bedrijfsnoodplan 
2.6 Evaluatie en actualisatie Aanvalsplan 
2.7 Organisatie lokatie-BHV 
2.8 Melden van incidenten en near misses 
2.9 Kolenmolenbranden 
2.10 Good housekeeping 
2.11 BHV-oefeningen 
2.12 Veiligheidsobservatie-ronden (VOR) 
2.13 Haalbaarheidsonderzoek vervangen kolentransportbanden 

door buidelbanden 

3. Milieu 
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3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Vloeistofdichte vloeren en lekbakken 
Sanering ondergrondse calamiteitentanks 
Terreinriolering 
Smeerolien- en vettenopslag 
HBO-transportleiding 
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Inleiding 

Dit jaarplan KAM bevat de operationele doelstellingen die KAM Centrale Gelderland in 2006 
gerealiseerd wit zien of waarmee KAM CG in 2006 in ieder geval een start wil maken. 

Per doelstelling worden in dit plan de realisatiedatum en de uitvoeringsverantwoordelijke vastgelegd. 
De prioriteitsstelling is voor aile genoemde doelstellingen hoog. Voor elk van de genoemde doel
stellingen geldt namelijk dat zij direct verbonden zijn met een concreet risico voor de continu'lteit van 
de bedrijfsvoering van Centrale Gelderland. 

Met name op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden/veiligheid zijn een aantal issues niet 
in dit plan opgenomen. Oorzaak daarvan is dat de tijd en de middelen ontbreken om at die issues 
binnen een tijdspanne van een jaar onderhanden te nemen. Het lokatiemanagement en KAM zijn 
daarom op grond van prioriteitsstelling tot onderliggend plan gekomen. 
De beperkte capaciteit die in voorgaande jaren beschikbaar is geweest voor het bewaken en 
onderhouden van aspecten op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden/veiligheid 
heeft geleid tot het grote aantal issues dat momenteel aan de orde is. 

Dit jaarplan sluit aan op het meerjaren BMP van Centrale Gelderland en de integrale actielijst KAM. 
In 2007 zal dit plan een uitwerking worden van de hoofdstukken uit het Business Plan Centrale 
Gelderland die betrekking hebben op kwaliteit, arbeidsomstandigheden/veiligheid en milieu. 

De KAM-doelstellingen die centraal gedefinieerd zijn en ook centraal worden gestuurd, zoals: 
aanvraag Wm-vergunning, ontwikkeling nieuwe veilig-werkvergunning, Generation Management 
System enz., zijn niet in dit plan opgenomen. 

De voortgang van de doelstellingen die in het "Jaarplan KAM 2006" zijn opgenomen, worden per 
kwartaal gerapporteerd. 

In hetjaarplan 2007 zal een evaluatie opgenomen worden van de uitwerking van hetjaarplan 2006. 
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1. KWALITEIT 

1.1 Bedrijfsinstructies 

Uitvoeringsverantwoordelijke : assistent plantmanager 
Realisatiedatum 31-12-2006 

De bedrijfsinstructies van Centrale Gelderland (CG) worden geactualiseerd. Voor installatie
onderdelen waarvan geen bedrijfsinstructies voorhanden zijn, zullen bedrijfsinstructies 
worden gemaakt. 
De doelstelling is dat eind 2006 bij elke machine binnen CG een bedrijfsinstructie is neer
gehangen. Bedoelde bedrijfsinstructies zullen voorzien worden van een geldigheidstermijn 
van twee jaar, hetgeen betekent dat de instructies minimaal een keer per twee jaar worden 
gereviseerd. De uitvoering van die revisiewerl<.zaamheden wordt verzorgd door de 
teamleider met ondersteuning van bedrijfsvoering. Het toezicht op de naleving van de 
revisieverplichting is een KAM-verantwoordelijkheid. 

1.2 Continu"lleitsborging werkzaamheden eenmansfucties 

Uitvoeringsverantwoordelijke: regiomanager 
Realisatiedatum 31-12-2006 

Binnen de organisatie van CG wordt in een aantal gevallen cruciale taken uitgevoerd door 
een functionaris zonder dat de continu"iteit van de uitvoering van die taken bij langdurige 
afwezigheid van de betrokken functionaris is zeker gesteld (Tijdens de audits van het 
monitoringsprotocol NOx en CO2 is bijvoorbeeld gebleken dat de functie van medewerker 
Planning en Logistiek een kritische eenmansfuctie is). 
V66r eind juni 2006 zijn aile eenmansfucties binnen de CG-organisatie geTnventariseerd en 
zijn er met betrekking tot de kritische taken en verantwoordelijkheden structurele afspraken 
gemaakt ten aanzien van de vervanging bij afwezigheid van de betrokken functionarissen en 
zijn er regelingen getroffen ten aanzien van de overdracht van kennis van de kennisdrager 
naar de vervanger. 

1.3 Afnameprotocolleveranties/werkzaamheden/diensten 

Uitvoeringsverantwoordelijke : projectleider onderhoud 
Realisatiedatum 31-06-2006 

Leveranties dienen bij afievering en onderhoudswerkzaamheden bij afmelden volgens een 
protocol afgenomen te worden. Met dat protocol dient geborgd te worden dat bij afievering 
van produkten en bij oplevering van werkzaamheden of diensten door een ter zake kundige 
Electrabel-functionaris gecontroleerd wordt of het geleverde voldoet aan de criteria die in de 
afgesloten overeenkomst zijn opgenomen. 
In die gevallen dat Electrabel CG en een individuele opdrachtnemer in onderling overleg 
besluiten een eenmalig afnameprotocol op te stellen dient speciale aandacht geschonken te 
worden aan de afwikkeling van eventuele gebreken en tekortkomingen van niet zichtbare 
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gebreken aan geleverde produkten/werkzaamheden/diensten op het moment van 
(op)levering en aan het tijdstip van de risico-overgang. 

1.4 Tekeningenbestand 

Uitvoeringsverantwoordelijke : teamleider installatiebeheer 
Realisatiedatum 31-12-2007 

Regelmatig blijkt dat tekeningen van installatiedelen, van het terrein en van de trace's van 
nutsvoorzieningen onvolledig, onjuist of niet meer aanwezig zijn. 
Geschetste situatie levert risicovolle situaties op. 
De bestaande tekeningen dienen gecontroleerd te worden op actualiteit en juistheid en 
moeten indien nodig weer adequaat gemaakt worden. Voor ontbrekende tekeningen dienen 
nieuwe gemaakt te worden. 

1.5 Beveiliging 

Uitvoeringsverantwoordelijke : regiomanager 
Realisatiedatum 31-03-2006 

Op CG is de beveiligingsdienst uitbesteed aan Securicor. Deze beveiligingsdienst is op 
werkdagen van 06.30-24.00 uur en op zaterdag van 07.00-19.00 uur aanwezig. Tijdens de 
overige uren wordt de toegangsbewaking en de eventuele beantwoording van het alarm
nummer op afstand overgenomen door de beveiligingsdienst van de Eemscentrale. 
De beveiliging van CG wordt uitgebreid tot een 24-uursbezetting. 

In de portiersloge van CG is geen aparte ruimte voor bezoekers die de 
veiligheidsintroductie-film moeten bekijken. De videorecorder staat in de gang van de 
portiersloge waar aile bezoekers van de lokatie passeren. 
In de portiersloge wordt een aparte ruimte ingericht waar bezoekers ongestoord de 
veiligheidsintroductiefilm kunnen bekijken. 

1.6 Actualisatie en integratie van managementsystemen 

Uitvoeringsverantwoordelijke : KAM-coordinator 
Realisatiedatum 31-08-2006 

Het Bedrijfsinterne Milieuzorgsysteem en het Veiligheidsbeheerssysteem dienen 
geactualiseerd en op elkaar afgestemd te worden. Tevens dient ervoor gezorgd te worden 
dat eventuele bovenliggende beleidsdocumenten (PBZO) alsmede onderliggende 
uitvoerings-instrumenten (Bedrijfsnoodplan) in de actualisatie- en afstemmings
werkzaamheden worden betrokken. 
De implementatie en verinnerlijking van de managementsystemen in de CG-organisatie 
worden mede tot stand gebracht door de aanstelling van procedure-eigenaren. Zij brengen 
elke zes maanden een statusrappport uit aan de KAM-coordinator van de door hen 
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beheerde procedures (toetsingscriteria: correctheid, doelmatigheid en actualiteit). 

1.7 Archivering KAM-documenten 

Uitvoeringsverantwoordelijke: KAM-coordinator (in samenwerking met de archiefbeheer) 
Realisatiedatum 31-12-2006 (component milieu) 

KAM-documenten dienen volgens een archiveringvisie gecontroleerd opgeslagen te worden. 
Het raadplegen van de archiefbestanden dient snel te kunnen geschieden en de resultaten 
van een zoekactie dienen betrouwbaar te zijn. 
De optimalisatie van de archivering van de component milieu wordt in 2006 afgerond. Van 
de component arbeidsomstandigheden/veiligheid wordt het optimalisatietraject in 2006 
gestart en medio 2007 afgerond. 

1.8 Interne audits en directiebeoordelingen 

Uitvoeringsverantwoordelijke: KAM-coordinator 
Realisatiedatum 31-12-2006 

De uitvoering van de interne audits en directiebeoordelingen worden conform het "Auditplan 
2006" uitgevoerd. Het "Auditplan 2006" verschijnt eind januari 2006 en bevat de 
onderwerpen voor zes interne audits en de planning voor de audits en de 
directiebeoordelingen. 
Een interne audit zal worden uitgevoerd door een manager (toerbeurt) en de KAM
coordinator. Een directiebeoordeling wordt voorbereid door de KAM-coordinator en 
uitgewerkt door de regiomanager. Indien de doelsteliing voor de integratie van de 
managementsystemen wordt gehaald, bestaat de mogelijkheid om al in 2006 een 
geTntegreerde directiebeoordeling uit te voeren. De geTntegreerde directiebeoordeling dient 
gelijktijdig te voldoen aan de eisen van de SRZO '99 en de NEN-EN-ISO 14001: 2004. 

1.9 Externe audits 

Uitvoeringsverantwoordelijke : KAM-coordinator 
Realisatiedatum 31-12-2006 

De uitvoering van de externe audits (o.a. SIMS door DNV o.g.v. NEN-EN-ISO 14001 :20040) 
is opgenomen in het "Auditplan 2006". De uitvoeringsdata van deze audits zijn echter 
beperkt beTnvloedbaar en kunnen daardoor in de praktijk afwijken van planning. 

1.10 New Look CG 

Uitvoeringsverantwoordelijke : regiomanager 
Realisatiedatum 31-12-2006 

In 2006 zal het uiterlijk van de installatie C13, de omliggende opstallen en het terrein aan 
een "total make over" onderworpen worden. De locatie dient een aantrekkelijker en 
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professioneler uitstraling te krijgen die ook de zorg voor veiligheid, arbeidsomstandigheden 

en milieu onderstreept. 

2. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID 

2.1 Keuring tanks en leidingen 

Uitvoeringsverantwoordelijke : KAM-coordinator 
Realisatiedatum 31-12-2007 

Bij CG zijn niet aile keuringsplichtige tanks en leidingen ook daadwerkelijk binnen de 
daarvoor gestelde termijnen geTnspecteerd en gekeurd. 
V66r eind juni 2006 is er een inventarisatie beschikbaar van aile keuringsplichtige tanks en 
leidingen. In de tweede helft van hetjaar wordt, op grond van de leeftijd en de nog te 
verwachten levensduur, bepaald welke tanks en leidingen voor keuring en welke voor 
vervanging in aanmerking komen. 
De tanks en leidingen die voor keuring in aanmerking komen, worden in SAP opgenomen. 
Een aantal tanks en leidingen wordt in 2006 vervangen (Brandstoftanks en HBO
transportleiding), de overigen worden in het ""Jaarplan KAM 2007" onder de doelstelling 
"Vervanging keuringsplichtige tanks en leidingen" opgenomen. 

2.2 Brandblussystemen 

Uitvoeringsverantwoordelijke : KAM-coordinator 
Realisatiedatum 31-12-2007 

De brandblussystemen en -voorzieningen op de lokatie CG zijn niet in aile opzichten 
doelmatig. In de server-, patch- en accuruimte in het dienstengebouw zijn geen 
branddetectie- of brandblusvoorzieningen aangebracht. Ook in de MCC-ruimten van C13 
zijn geen brandblussystemen aanwezig. 
V66r eind juni 2006 is er een inventarisatie beschikbaar van de ruimten waar branddetectie
of brandblusvoorzieningen ontbreken of ontoereikend zijn. 
Daar waar tekortkomingen met relatief geringe middelen teniet gedaan kunnen worden, 
zullen in 2006 corrigerende maatregelen getroffen worden. Voor de aanleg van 
brandblussystemen in de MCC-ruimten en voor de modificatie van het sprinklersysteem in 
de ruimte voor de turbine-olietank in een schuimblussysteem zullen in de tweede helft van 
2006 haalbaarheids-studies uitgevoerd worden. 

2.3 Actualisatie R.I.&E. 

Uitvoeringsverantwoordelijke : HR voor de component Welzijn 
Realisatiedatum 31-12-2006 
Uitvoeringsverantwoordelijke : KAM-coordinator voor de componenten Veiligheid en 
Milieu 
Realisatiedatum 31-12-2006 

Uitvoeringsverantwoordelijke: HR/KAM-coordinator voor de component Gezondheid 

Electrabel Neder1and - 44-



Electrabel e 
Realisatiedatum : 31-12-2006 

Zowel organisatorisch als technologisch hebben zich in 2005 fundamentele wijzigingen 

binnen CG voltrokken. Op grond van die vaststelling dient de R.I.&E. met betrekking tot 

veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) geactualiseerd te worden. 

De uitwerking van de componenten Veiligheid en Milieu passen binnen het werkveld van de 

KAM-coordinator. De R.I.&E. voor de component Welzijn zal door of onder de verantwoorde

lijkheid van HR uitgevoerd worden. 

De uitvoering van de component gezondheid zal uitbesteed moeten worden aan een 
bedrijfsarts van een erkende Arbodienst. Over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van dit onderdeel van de R.I.&E. zal tussen HR en KAM v66r de start van dit traject een 

afspraak worden gemaakt. 

2.4 Evaluatie en actualisatie PBZO 

Uitvoeringsverantwoordelijke : KAM-c06rdinator 

Realisatiedatum 31-07 -2006 

De samenhang tussen het "Preventiebeleid Zware Ongevallen van Electrabel, Centrale 

Gelderland " en het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) dient consistent gemaakt te worden. 
In het document "Preventiebeleid Zware Ongevallen van Electrabel, Centrale Gelderland", 
in hoofdstuk"4 Samenhang tussen het beleid en het veiligheidsbeheerssysteem" ontbreekt 

het aspect Management of change. In het VBS is dit aspect wei afgedekt in de procedure 
"2.5 Management of change". 

Met name de risico-inventarisatie en -beoordeling voorafgaande aan de uitvoering van 

risicovolle activiteiten bij CG (management of change) is tijdens de BRZO-inspectie van 
oktober 2005 als onvoldoende gekwalificeerd. 

2.5 Evaluatie en actualisatie Bedrijfsnoodplan 

Uitvoeringsverantwoordelijke : KAM-coordinator 

Realisatiedatum 31-03-2006 

Voor gebruik in noodsituaties oogt het Bedrijfsnoodplan "log". Het is niet eenvoudig om snel 

de weg in dit plan te vinden. 
Tekstuele afslanking en verbetering van de index (en daarmee verbetering van de 
toegankelijkheid van het document) is noodzakelijk. De index dient meer informatie te geven 

over de inhoud van het plan en er moet een trefwoordenregister aan het plan toegevoegd 

worden. Ook de inhoudelijke kennis van het Bedrijfsnoodplan, bij de mensen die op de 
lokatie werkzaam zijn, dient verbeterd te worden. 

De verbanden tussen het Veiligheidsbeheerssysteem, het Bedrijfsnoodplan, het 

Aanvalsplan Centrale Gelderland en het BIMS dienen inzichtelijk en consistent gemaakt te 

worden. 

2.6 Evaluatie en actualisatie Aanvalsplan 

Uitvoeringsverantwoordelijke: KAM-coordinator 
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Realisatiedatum : 31-07-2006 

De Brandweer Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen heeft haar goedkeuring aan het 

Aanvalsplan Centrale Gelderland onthouden. De door de brandweer gesignaleerde 
tekortkomingen hebben zowel betrekking op tekeningen als op organisatorische aspecten. 
De inhoudelijke kennis van het Aanvalsplan bij de BHV'ers dient verbeterd te worden. 
De verbanden tussen het Veiligheidsbeheerssysteem, het Bedrijfsnoodplan, het 
Aanvalsplan Centrale Gelderland en het BIMS dienen inzichtelijk en consistent gemaakt te 

worden. 

2.7 Organisatie lokatie-BHV 

Uitvoeringsverantwoordelijke : KAM-coordinator 
Realisatiedatum 31-12-2006 

De organisatie van de lokatie-BHV zal in 2006 in handen van de KAM-coordinator komen. 
De structuur van de lokatie-BHV zal in kaart worden gebracht alsmede de opleidings- en 
ervaringsniveau's van de individuele BHV'ers. Vervolgens zal beoordeeld worden of de 
deskundigheid en ervaring van en de beschikbare uitrusting voor de BHV-groep in balans 
zijn met de risico's die op de lokatie CG zijn geInventariseerd (de ongevallen die zich op GG 
kunnen voordoen). 
Indien die balans niet in evenwicht is dan zullen extra opleidings-/trainingsinspanningen 
uitgevoerd worden, extra hulpmiddelen aangeschaft worden of BHV-taken (tijdelijk) 
afgestoten worden. 
In de eerste zes maanden van 2006 zullen de BHV'ers inhoudelijk intensief geTnformeerd 
worden over het Veiligheidsbeheerssysteem, het Bedrijfsnoodplan en het Aanvalsplan 
Centrale Gelderland. 

2.8 Melden van incidenten en near misses 

Uitvoeringsverantwoordelijke : KAM-coordinator 
Realisatiedatum 31-03-2006 

De procedure van het intern melden van incidenten en near misses zal binnen de CG
organisatie gewijzigd worden. In de nieuwe procedure worden incidenten en near misses 
eerst aan de regiomanager Zuid en de KAM-coordinator van CG gemeld. De KAM
coordinator neemt het voortouw in het ongevalsonderzoek en de ongevalsanalyse en 
adviseert de regio-manager in het nemen van corrigerende/preventieve maatregelen en/of 
voorzieningen die tot doel hebben te voorkomen dat een (bijna)-ongeval zich kan herhalen. 
Tevens houdt de KAM-coordinator een "Bedrijfsregister ongevallen en bijna-ongevallen" bij 
en maakt aan het einde van elk kalenderjaar op basis van de ongevalsanalyses en het 
genoemde bedrijfsregister een trendanalyse. 

2.9 Kolenmolenbranden 

Uitvoeringsverantwoordelijke: KAM-coordinator (met ondersteuning van de teamleider 

dagdienst) 
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Realisatiedatum : 28-02-2006 

Er wordt een procedure voor de veilige en adequate bestrijding van kolenmolenbranden 
opgesteld. 
In de procedure zal onderscheid gemaakt worden tussen "echte" kolenmolenbranden die 
zeer zelden voorkomen en branden in een doorvalbak (ook wei pyrietbak genoemd) die ten 
onrechte ook wei voor kolenmolenbranden worden aangezien. 
In het geval van "echte" kolenmolenbranden dient altijd de hulp van de brandweer 
ingeroepen te worden. Branden in een doorvalbak kunnen nagenoeg altijd, al dan niet met 
gebruikmaking van BHV-hulpmiddelen, zonder bijstand van de brandweer adequaat 
bestreden worden. 

2.10 Good housekeeping 

Uitvoeringsverantwoordelijke : assistent plantmanager 
Realisatiedatum continu 

Good housekeeping, zowel in de installatie C13 als in de omliggende opstallen en op het 
terrein van CG, zal voor 2006 het Arbo/veiligheidsthema van de organisatie zijn. De 
uitvoering van het thema valt onder de verantwoordelijkheid van de assistent plantmanager. 

2.11 BHV-oefeningen 

Uitvoeringsverantwoordelijke: KAM-coordinator 
Realisatiedatum 31-12-2006 

In 2006 zullen in ieder geval twee ontruimingsoefeningen gehouden worden. Afhankelijk van 
de ontwikkeling van doelstelling "2.7 Organisatie lokatie-BHV" en de beschikbaarheid van 
de Brandweer Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen kan de tweede ontruimings-
oefening omgezet worden in een oefening met de brandweer. 

2.12 Veiligheidsobservatie-ronden (VOR) 

Uitvoeringsverantwoordelijke : KAM-coordinator 
Realisatiedatum 31-12-2006 

Minimaal een keer per maand dient er een VOR gelopen te worden. Medio januari 2006 
verschijnt er een VOR-jaarplan in de vorm van een rooster waarop is aangegeven welke 
functionaris op welke datum een VOR uitvoert. Als bijlage wordt een standaard 
rapportageformulier bijgevoegd. 
De opvolging van de actiepunten wordt beheerd door de KAM-coordinator. 

2.13 Haalbaarheidsonderzoek vervangen kolentransportbanden door buidelbanden 

Uitvoeringsverantwoordelijke : regiomanager 
Realisatiedatum 31-12-2006 
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Rond de kolentransportbanden vindt stofontwikkeling plaats. Met name in de 
bunkertransport-ruimte in C13 is de blootstelling van de schoonmakers aan de stofemissie 

groot (risico van "mijnstoflongen"). 
Omdat bedoelde ruimte met een verhoogde intensiteit wordt schoongemaakt, is de 
verblijfstijd van de schoon makers in die ruimte belangrijk langer geworden. Oorzaak van de 
verhoogde schoonmaakintensiteit is tweeledig : 

1) Sinds juli 2005 wordt tarwegries bijgestookt. De tarwegries wordt, opgemengd met 
de kolen, in stortlichamen opgeslagen op het kolenpark. Daar wordt de tarwegries 
bloot-gesteld aan weersinvloeden. In natte perioden gaat de tarwegries schimmelen 
(overigens is vastgesteld dat de beschimmelde tarwegries hot spots in de stort
lichamen veroorzaakt). De schimmelgroei vindt ook plaats in de bunkertransport
ruimte in C13 en dwingt tot intensieve schoonmaakinspanningen. Er bestaat nog 
geen inzicht in hoeverre blootstelling aan de schimmels, of restanten daarvan, 

schadelijk is voor de gezondheid. 
2) Ruimten met hoge concentraties stof vallen met ingang van 30 juni 2006 onder de 

werkingssfeer van de Richtlijn ATEX 137 (1999/92/EG), opgenomen in het 
Arbobesluit. Vanaf dat moment dienen als explosiegevaarlijk aangemerkte ruimten 
aan strenge eisen te voldoen. Zonder in detail in te gaan op de eisen die de ATEX 
137 aan de ruimten van het kolentransportsysteem stelt, zal duidelijk zijn dat de 
desbetreffende ruimten zo veer mogelijk stofarm gehouden moeten worden. 

Vervanging van de huidige kolentransportbanden door buidelbanden dringt de stof
concentratie in de ruimten van het kolentransportsysteem belangrijk terug. Enerzijds heeft 
dat een wezenlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden tot gevolg, anderzijds wordt 
aan een belangrijke eis van de ATEX 137 tegemoet gekomen. 

Buideltransportbanden komen overigens voor op de FARBO-lijst 2005. 
Jaarlijks stelt het ministerie van SZW een lijst samen van innovatieve, arbovriendelijke 
arbeidsmiddelen die de blootstelling aan fysieke belasting, lawaai of gevaarlijke stoffen 
verminderen. Bedrijven die een arbeidsmiddel aanschaffen dat op deze lijst staat, kunnen 
een subsidie aanvragen van maximaal 10% van de aanschafkosten, tot maximaal € 25.000. 

3. MILIEU 

3.1 Vloeistofdichte vloeren en lekbakken 

Uitvoeringsverantwoordelijke : projectleider onderhoud 
Realisatiedatum 31-12-2007 

Aan de hand van het Bodembeheersplan GG en het hoofdstuk "Stand der 
Veiligheidstechniek" (MRA) uit het Veiligheidsrapport BRZO '99 wordt een inventarisatie 
gemaakt van de lokaties waar vloeistofdichte vloeren en lekbakken aangebracht dienen te 

worden. 
Vervolgens wordt een "Uitvoeringsprogramma vloeistofdichte vloeren en lekbakken" 
opgesteld dat afgestemd is op de planning van doelstelling "2.1 Keuring tanks en leidingen". 
V66r eind juni 2006 is dat uitvoeringsprogramma beschikbaar. 
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In de tweede helft van het jaar 2006 wordt een aantal vloeistofdichte vloeren en lekbakken 

aangelegd, het resterende dee I van het uitvoeringsprogramma wordt in het "Jaarplan KAM 

2007" opgenomen. 

3.2 Sane ring ondergrondse tanks 

Uitvoeringsveranlwoordelijke : teamleider installatiebeheer 

Realisatiedatum 31-12-2006 

De ondergrondse calamiteitentanks aan de oostgevel en nabij de ammonia(4%)
opslagtank aan de noordgevel van CG13, alsmede de ondergrondse opslagtank voor 

afgewerkte olie worden in 2006/2007 verwijderd en vervangen door nieuwe bovengrondse 

tanks. 

3.3 Terreinriolering 

Uilvoeringsveranlwoordelijke : KAM-coordinator (voor verbetervoorstellen terreinriolering) 
Realisatiedatum 31-12-2006 

Uitvoeringsveranlwoordelijke: teamleider onderhoud (voor evt. uitvoering "Verbeterplan 

terreinriolering) 
Realisatiedatum 31-12-2007 

De terreinriolering, zowel het hemelwater- als het vuilwaterriool, wordt met al zijn functionali
teiten opnieuw in tekening gebracht. Eind januari 2006 zijn· bedoelde··tekeningen 

beschikbaar. 

Afzonderlijke rioolwaterstromen zijn in geval van een calamiteit niet anders af te stoppen 
dan 

door het rioolwatergemaal uit te schakelen. Eind juli 2006 is er een voorstel beschikbaar 

waarin de aanpassingen aan de riolering zijn opgenomen die het mogelijk maken om 
afzonderlijke rioolwaterstromen af te stoppen. 

Indien uit de tekeningen blijkt dat de terreinriolering verdere aanpassingen behoeft dan 
wordt 

in de tweede helft van 2006 een "Verbeterplan terreinriolering" opgesteld. Indien de 

uitvoering van dat plan haalbaar blijkt te zijn dan wordt het "Verbeterplan terreinriolering" in 
het "Jaarplan KAM 2007" opgenomen. 

In de tweede helft van 2006 wordt een studie gestart naar de mogelijkheid om de hoogst 

belaste delen van de hemelwaterriolering aan te sluiten op de vUilwaterriolering. Indien uit 

die studie blijkt dat een dergelijke aanpassing van het rioleringssysteem nodig is dan wordt 
een plan van aanpak opgesteld. Met de uitvoering van dat plan van aanpak zal dan in 2007 

een aanvang worden gemaakt. 

De persleidingen van de vUilwaterriolering zullen in 2006 door middel van afpersen op 
dichtheid worden gecontroleerd. 
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Aile bufferbassins en ondergrondse tanks die deel uitmaken van de vuilwaterriolering onder 
vrij verval worden in 2006 en 2007 geInspecteerd, indien noodzakelijk gerepareerd en 
gekeurd. 

3.4 Smeerolien- en vettenopslag 

Uitvoeringsverantwoordelijke : teamleider installatiebeheer 
Realisatiedatum 31-12-2006 

De ruimte waar de zware-olievoorverwarmers hebben gestaan, wordt omgebouwd tot een 
smeerruimte annex opslagruimte voor olien en vetten. 
Buiten bedoelde ruimte is een opslagtank in een ondergrondse put geplaatst. De opslagtank 
wordt uit de put gehaald, gereinigd en afgevoerd. De bodem onder de put wordt 
gecontroleerd 
op bodemverontreiniging en in geval van verontreiniging gesaneerd. 
Ais vervanging voor de afgevoerde tank wordt bovengronds, in- dan wei uitpandig een 
nieuwe gecertificeerde opslagtank voor afgewerkte olie geplaatst. 
Aanpassingen die aan de ruimte gedaan dienen te worden zijn: 

1) de vloer rondom de vloeistofdichte vloer waar de zware-olievoorverwarmers op 
hebben gestaan, dient ook vloeistofdicht gemaakt te worden. 

2) voor de deuropeningen dienen drempels geplaatst te worden met "oprijhellingen", 
3) de ruimte dient voorzien te worden van brand/rookmelders. 

Mogelijk dient v66r de glazen buitenwand een muur gebouwd te worden. 

3.5 HBO-transportleiding 

Uitvoeringsverantwoordelijke : teamleider installatiebeheer 
Realisatiedatum 31-12-2006 

De HBO-transportleiding van de haven naar Tank 5 is niet geInspecteerd of gekeurd. 
De overweging moet gemaakt worden of bedoelde leiding geInspecteerd en gekeurd gaat 
worden of dat besloten wordt tot de aanleg van een nieuwe leiding. 
Tevens moet de vraag gesteld worden of deze leiding ook gebruikt gaat worden voor het 
transport van biomassa-olie en zo ja, of aan deze transportleiding dan nog extra eisen 
gesteld dienen te worden. 
De constructie van de HBO-Ieiding dient in elk geval aan de volgende eisen te voldoen: 

1) de leiding ligt in of boven een leidinggoot en is voldoende ondersteund. 
2) de leidinggoot is gecompartimenteerd, zo mogelijk om de 150 meter. 
3) de constructie van de leidingbrug is brandwerend. 
4) de leidingbrug kent een minimale doorrijhoogte van 4.2 meter. 
5) de hemelwaterafvoer rondom een leidingbrug is afsluitbaar. 

3.6 Gavo-Iek 

Uitvoeringsverantwoordelijke : teamleider procesbeheer 
Realisatiedatum 30-06-2006 
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Tijdens de revisie van 2005 is de gavo (gasvoorwarmer: roterende warmtewisselaar) 
volledig gereviseerd. 
Bij de garantiemetingen van de gavo bleek er ongeveer 4% lekverlies te bestaan. Dus 4% 
van de rookgassen die nog in de rookgasontzwavelingsinstallatie gewassen moeten 
worden, lekt naar de zijde waar de gereinigde rookgassen doorheen gaan. Omdat de 
dichtingen op het radiale vlak en de mantelafdichting langs de omtrek van de gavo-kanalen 
ingesteld zijn op de meest uitstekende delen van het radiale vlak aan de boven- en 
onderzijde, ontstaat tegenover die uitstekende delen lekkage. 

Begin februari 2006 zijn de radiaalafdichtingen aan de bovenzijde en de mantelafdichting 
nabewerkt. Na afloop van deze ingreep is opnieuw een controlemeting uitgevoerd en toen 
bleek het lekverlies afgenomen te zijn tot circa 2,9%. 
Tijdens de stop van eind maart 2006 zal de gavo nogmaals worden geTnspecteerd en 
worden de afdichtingsvlakken (de onderzijde) verder nabewerkt. 
Het effect van die nabewerking zal met behuip van metingen worden vastgesteld. In het 
geval dat het effect van de nabewerking als onvoldoende wordt beoordeeld, zullen verdere 
acties worden ontwikkeld. 
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Boodschap van Gerard Mestral!at.n Jean-Pierre Hansen _ 

Bevoorradingszekerheid in het gEdr.lI~ 

Bovendien stelt het probleem van de bevoorradingszekerheid in Europa zich steeds nadrukkelijker Europa blijft kwetsbaar voar 

onderbrekingen in de aanvoer van geTmporteerde brandstoffen 

In de elektriciteitssector heeft Europa verzuimd om mecnanismen in te voeren die toeiaten om in de elek.triciteilsproductie over 

een broodnodige reservecapaciteit te beschiklc:en _ Die reservecapacitelt slinkt Intussen en de wetteliJke en regelgevende context 

is niet van aard om belangrijke invester ingen op lange termijn aan te moedigen Ook hlef handeldc Europa alsof de markt zijn 

eigen regels zou creeren om het risko van ontoereikende producliecapacileit le counleren 

De operators rem men derhalve hun investeringsprogramma's af. mel als gevolg dal er momerleel reeds een tekort aan piekvermogen 

bestaat in Frankrijk, Duitsland, Italie, Spanje en oak in Selgie. 

He! hardneklcige voortbestaan van submarkten. w aarnaar eerder al vJerd verwezen. zet ertoe aan am dlt prob1eem met 

plaatselijke maatregelen 1e willen verhelpen. We zijn nog ver verwijderd van de oorspronkelijke en historische opvattlng van 

een eengemaakte en geTntegreerde Europese marktl Deze logica dre igt natuurlijk te leiden lot aanzien lijke discrimlnatles tussen 

Europese marktspelers 

De strijd tegen de uitstoot van br.?!ik~S9~se!: 

De interactie tussen marktwerking en bevoorradlngszekerheid is nu al duidelijk zichtbaar, Maar de Europese energiednehoek 

sluit zlch echter op een derde hoekpunt: de strijd legen de uilstoot van broeilcasgassen_ De EUTopese inslelhngen veeren 

ter zake een krachtig beleid met ambitieuze verminderingsdoelstellingen en een systeem voer Ultwi ssel1 ng van emlssiequola 

Oit marktmechanisme steunt de facto ap een stijging van de energieprijzen, en wei om een daling van emissies af te dwingen 

Bovendien w erd de Udstalen dermale veel handelingsvrijheid gelaten in de methode voor het toekennen van vergunningen 

dat het systeem nieuwe onevenwichten in de hand werkt, niet aileen tussen Europese marktspelers maar oak !ussen Europa en 

andere geogratische gebieden. 

Een 'transversaal' Europees beleid 

Deze drie drin gende vraagstukken zijn meer dan ooit met elkaar verweven: goede werking der markten; bevoorrad lngszehrheid; 

milieubescherming en, meer in het bijzonder, het mechanisme ter beperking van de broeikasgassen 

Deze ongelootlijke uitdaging vereist de ultwerking van een speciriek en gemeenschappel ijk energiebeleid vaor de hele Europese 

Unie. fen dergelijk beleid is vandaag onontbeerlijlc geworden. 

Brussel, 3 maart 2006 

~l 
Jean·Plerre Hansen 

Gedelegeerd 8esluurder 

w 
G~rard Mestrallet 

Voorzrtter 
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Raad van bestuur 

VoorZlller: Gerard MESTrl.AllET 

Ol1dervoorZl tter en Gedelegeerd bestuurder: 

Jean-Plcrre HANSEN 

OndervoorzlUer: Emmanuel van INNIS 

Bestuurders: 

Patrf(k BUFFET 

Baron (ROES 

Yves de GAULLE 
Jean-Pierre DEPAEMELAERE 

Pierre ORION 

Yvan DUPON 

Luc HUJOEL 

G~rard LAMARCHE 

Robert-OlIVier LEYSSENS 

Jean-Pierre RUQuorS 

lutgart VAN den BERGHE 

Saron VANDEPUTIE 
Saron van GYSEL de MEISE 

Geert VERSNICK 

Xavier VOTRON 

Se<retaris van de vennootschap: 

Patrick van der BEKEN PASTEEl 

Ereleden van de Raad van bestulIr: 

ErevoorZIUer: Baron BOOSON 

Ere-ondervoarzitters: Jacques C'JPPENS, Jean DEMEURE. 

Baron Andre ROLIN 

Ere·Gedelegeerd bestuurder: W iII'l BOSMANS 

ErebestuIJrders: Marcel AMO"ISON, 

Andre CLAUDE. Edgard DEBEYS. ~lbert d. BROUWER. 
Jean de GARCIA de I. VEGA_ MIC'1el DElTENRE. 

Andre GOHMANN, Jacques LAURENT, Pierre MASURE, 

Pierre NIHOUl, Etienne SNYERS, Jacques TIMMERMAN. 

Stanlsla> UlENS 
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Uitvoerend comite 

VoorZltt er: Jean-Pierre HANSEN 

Leden : 

Yvan DUPON 

Emmanuel van INNIS 

Alain JANSSENS 

Jacques LAURENT 

Rob.rl -Ohvier lEYSSENS 

Walle' PEERAER 

Xavier VOTRON 

Auditcomite 

VoofZltter: Baron CROES 

Leden : 

Gerard LAMARCHE 

Jean·Plerre RUQUOIS 

Benoemings· en 
bezoldigingscomite 

Voorzitter: Gerard M ESTRAll ET 

Leden : 

lutgart VAN den BERGHE 

Baron VANDEPUTIE 

College van commissarissen 

Deio ltte BedriJlsrevIsoren 

VerantwoordeliJlce vertegenwaordlgers: 

Josephus VLAMINCKX. Ph;l!p MAEYAERT 

8edrijfsrevisoren 

Ernst & Young BednJfsrevlsoren 

Veran twoordelijke vertegenwoordlgers: 

pierre 4NClAUX, Vincent ETIENNE 

BedrlJfsrevlsoren 
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o Electrabel vandaag 

Electrabel behoort lot de tap van de energ leondernemingen 

In Europa en 15 marktlelder in de Benelux Ze beoogt een 

duurzame 9rOOl ap haar kernmarkten met inachtneming van 

strlkte rentablliteltscritenCi Om zo gaed mogel1jk te voldoen 

aan de behoeften van haar klanten steunt de onderneming 

ap een Europees net van dochterondernemmgen en 

parlnerschappen met 10k ale operatoren Ze haalt het beste 
uit de vele synergieen tussen elektriciteit en aardgas Een 

stence finandele structuur, deskundigheid op hoog niveau, een 

helder ondernemmgsmodel en een ge'integreerd risicobeheer 

Verkooo: 22 325 GWn 
Produclre: 4 711 MVI/ 

Personeel: 810 

Verkoop 75 230 GWh 
Productle: 13 165MW 
Personeel: II 452 

Ver\coop 2 594 GWh 
Product;,,: 376 MIN 
Persone!'l: 20 

V!'rkoop 12 027 GVw'h 
Producti!!: 4 a, B MW 
Persooeel: 319 

Verkoop 3 GWh 
Productl!!: il'l aanbolM' 
Personeel 51 

Str.tegiIChrt mlllr ktll!" 

• Benelux m<'trlt:l 

• MMl..lwn9'O'~~~"I~ 

~ OnTwikkelin9~m<!rkt 

a Thuismari(I 

EIKtrab .. 1 • JurvenJag 2005 

"' 

vormen haar steunpilaren. In ~ I ke strategische keuze houdt 

de ondernemlng rekening met de rnilleufactor. Ze toetst 

elke beslissing en elke actle aan haar vier baslswaarden: 

klantgenchtheld, periormantle, aandac:ht voor de mede'lv'erkers 

en zin voor verantwoordelijkheid Electrabel maakt deel Ull 

van SUEZ, een Internatlanaie mdustriele en diensteng r~p die 

actlef IS ap het vlak van energie en milieu. Hij bezit 98.62 % 

van de aandelen van de onderneming. die daardoor ten volle 

de vele synergleen die in de SUEZ-groep aanwezlg zijn kan 

benutten, 

.-. 
~ 

C ~ 
'~\ '.' • ,.. ~~j' ~z 

oJ ~ , 

I" · "i 
,~/. . 

Verkoop: 7 722 GVVh 
productie:296MW 
Person!!el: 155 

Verkoop: S 079 GV\Ih 
productrt: 1 654 MI/V 

Personeel· I 415 

Verkoop : J 763 GWh 
... Producti,,: 1676MW 

" Personeel: 438 

Verkoop 13 667 GWh 
Productlt: 2 115 MW 
Personetl; 1 125 



4) Kernactiviteiten 

Verkoop van elektriciteit, aardgas en 
energieproducten en -diensten 

Electrabel dient zien aan als een leverancier van globa1e en 

ap maat ontwikkelde energieoplosslngen aan Industriele 

ondernemingen Ze biedt de kleine en middelgrote 

ondernemlngen en de residentiele klan len nabuurschap 

en kwaliteit, zodat zij al hun specifieke verwachtingen kan 

in lassen. Aan de basisproducten voegl 2e diensten toe die 

een toegevoegde waarde opleveren. De eleklriciteltsverkoop 

buiten Belgie is goed voor meer dan 48 % van hel [atale 

volume De onderneming wil legen 2009 een verkoopvolume 

van 200 TWh bereiken. 

Productie van elektriciteit 

Electrabel versterkt haar lokale geografische aanwezigheid 

met product ieactiviteiten in de verschillende Europese regia's. 

Ze beheert een gedlversifieerd productiepark van 29 100 MW. 

De doelstellingen die de onderneming daarbij hanteert zjjn 

een hoog energierendement en een zo klein mogelijke impact 

op het milieu. Het Eurapese park beslilat voor een groat 

deel uit hoogrenderende gasturbines (6 900 M'M, ultermate 

bedrijfszekere kerncentrales (6 300 MW) en hernieuwbare 

energiebronnen (4 600 MW). 49,S % van de productie is 

COz-emissievrij. De anderneming mikt legen 2009 ap een 

productiecapacitelt van 35 000 MW. 

Trading van elektriciteit en aardgas 

Eleetrabel is (tetier in trading ap aile energiemarkten van 

Europa, van Scandinavi~ tot Spanje en van de Benelux 10t 

Polen. Trading speelt een sleutelrol in haar Europese strategie 

Door haar tradingadiviteiten, zoals aankoop van brandstoffen, 

valorisatie van de centra les en verkoop, optimaliseert de 

onderneming haar globale energieposilie ap de markten. 

Exploitatle van distributienetten voor 
elektrlciteit en aardgas 

In Belgie staat Electrabel in voor de technische exploitatle. het 

anderhaud en de ontwikkeling van distribulienetten vaor 

elei(tricitei\ en aardgas in opdracht van onafhankel ljke 

distributienetbeheerders. In de loop van 2006 trekt de 

ondernerning zich in Vlaanderen en Brussel terug Ult deze 

activiLeit 

Panor~~~~.~~.!:~~rabel or 
4) Kerncijfers 

VERKOOP 
ELEKTRICITEIT 

Totale verkoop 

Benelux 

Europa builen Benelux 

Aantal eindklanten 

Benelux 

Europa builen Benelux 

AARDGAS 

Totale verkoop 

Aantal eindklant en 

KABELDISTRIBUTIE 

Aantal eindklanten 

WATER 

Aantal eindklanten 

PRODUCTIE 
ELEKTRICITEIT 

Netto ontwikkelbclar 
vermogen 

Benelux 

Europa buiten Benelux 

Nettoproduct ie 

Benelux 

Europa builen Benelux 

WARMTE 

NI!!t1oproductie 

Benelux 

Europa buiten Benelu;.. 

PERSON EEL 
Personeelsleden 

Benelux 

Europa buiten Benel:.Jx 

MILlE",U,--:--=-,,-_ 
Nl!!tt~ ontwikkelbaar 
vermogen COJ-vrij 

Benelux 

Europa buiten Benelux 

Nettoproductie CO2-vri] 

Benelux 

Europi bUlten Benelux 

FINANotN 
Opt;;e; 

EBITDA 

~~~ operatles 

Electrilbelv.ndlJao 

GWh 145447 
100 149 

4529B 

5 4BS 903 

3 758 922 
, 726981 

GWh 73337 

2027 254 

533722 

___ 6760 

MW 29 084 

18252 

10 832 

GWh 130742 

89197 

4' 545 

GWh '2724 

% 

7224 

5500 

15794 

12282 

35 '2 

40,1 

35,9 

47,2 

% 49,5 

47,2 

54,J 
i."_milj::oenl!!n EUR __ _ 

1111B 

237B 
1444 
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o Het Electrabel~aandeel 

4) Uitbetaling van het dividend 

o Bedrag van het netlodlvidend na rcerende 

voorheffing 

12,45 euro per rnaatscliappehJk aandeel 

14.11 euro per maatschappeiljk aandeel met coupon strip 

WPR 

o Betallng van het dividend vanaf 16 mei 2006 

Tegen afgifte vr.ln coupon or 17. desgevallend samen met 

coupon str ip WPR nr 17 

Aan de 10k ellen van de volgende Insteliingen In Seigle: Bank 

Degroof, Dexia Bank Selgie, Fort is Bank, ING Seigle, KBC 

Bank, Pelercam 

o Totaal aantal maauchappeliJke aandelen en 
5temrechten op 31 december 2005 

54 B78 ' 97 

SUEZ bezli 98.62 % van het kapitaal van Electrabel Na aftrek 

van de aandelen (0,51 % Vdi) h=i kap llaal) die eigendom 

ZI/" van het per.;oneel van EleclrabeJ en die om wetlelijk:e 

redenen nlet onmiddellilk konden worden ingebracht In 

4) ~genda 

03032006: Vergadenng van de Raad van besiuur d,e de 

jaarrekening 2005 afsluil, gevolgd door een 

persber lcht 

19042006 Het Jaarverslag 2005 15 ter beschlkklng ap 

www.electrabel com 

liDS 2006: Gewone algemene vergadenng en Ye,spreld,ng 

van het Jaarvp.rsl~g 2005 

BUltengewone algerrene vergadenng 

Electr.bel - Jaarverslag ::200S 

het gecombineerd openbaar bod dat SUEZ ap 9 augustus 

2005 lanceerde. bedraag! hel gedeelte van het kapitaal van 

Electrabelln handen van het publiek: nu 0,87 %. zijnde mlnder 

als 1 % 

'N[)(EUlKSESLOTXomsVAN HETE1.£CTRABa-AANOEB.(JI EUlONOO IlRUSSEl5 
:n EUI\ - Bron: furon~lIt 

.so 

:~ }~--/. , -
1:;0 --' 

200 "'-./ .-

\';Q ~ '" 
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16 05 2006: Ultbetaltng van he! diVidend van het boekJaar 

2005 

0 1,092006: Vergadertng van de Raad van bestuur die de 

halfJaarliJksE' rekenlng afsluit, gevolgd door 

een persberlcht en de verspreldlng van een 

rnformaliebrochure 

i 0052007: Gewane algemene vergadenng en verspreldlng 

van he! Jaarverslag 2006. 
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OPI AfNGSTlH 
,,~tu< 

builenBenelult 

RESULTAAT im OPERATIES 
In mllp.nell EUR 

1444 

2005 

2005 

1443 

2004 

18.6% 
Ditmslen 
en andere 

15.9 0/0 
lk'ltriCllDl 
buiten 8enelu~ 

OPERATIONELE WINST 
'" mlljcMen EUR 

1948 

2005 

2004 

2004 

49.8 % 
Eleklriciteit 

Benelux 
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o Markante ontwikkelingen 
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o Verkoopstijging in 2005 in lijn met het streefdoel van Electrabel 
voor 2009: een verkoopvolume van 200 TWh 

In 2005 bedroeg de elektriciteitsverkoop van de Electrabel· 

groep, groathandelsverkoop integrepen, 145,4 Mh, dolt is 

een stljging met 4,8 % (+6,6 TWh) in ver:gellJking met 2004 

68,9 '% van de verkoop werd gerealiseerd in de Benelux, 

17,7 % in de reglo fra1'lk rijk - Italie -Iberisch sch ierel land 

en 13.4 % in de reglo Polen - Duits)and - Honganje De 

groei werd uitsluitend gerealiseerd buiten de Benelux w aar 

de verkoop met 17 % (+6,5 TWh) is toegenomen.ln 8elgle is 

de verkoop aan de e,,,dafnemers met 5,8 % teruggelopen 

De aardgasverkoop van de ondenemlng, groothandelsverkoop 

mbegrepen, was goed voor 73,3 TWh, dolt IS een dari ng mel 

14 % (- 12 TWh) Deze terugllal is vooral toe te schri)ven aan 

de gedaalde verkoop aan deeind\.erbru ilcers in 8elgle (·11.7 % 

of ·7,8 TVVh) als een gevalg van de felle concurrent Ie op de 

vr ijgemaalcte markt en de zachtere weersomstandlgheden 

De verkoopstijging die In 20C5 werd opgetekend. ligt 

In liln met de doelstellirg van Eleclrabel om haar JaarllJks 

verkoopvo!ume tegen 2009 na'3r 200 TWh op Ie vaeren. 

Om daann te s!agen, zal de onrierneming een gemiddelde 

JaargrOE!1 van ongeveer 6 % moe ten neerzetten. Zoals dat oak 

In 2005 het geval was, z31 die graei llch vooral bUllen haar 

historische thuismarkl manlfesteren In de Benelux streett de 

onderneming naar een behoud van haar marktaandelen. In 

de regia f rank rijlc - Italie - lberisch schlereiland zal de verkoop 

dus aanzienliJk sneller da"'l het verbrlJik moeten stljgen 

De vnjmaking van aile professlonele klan ten, die slnds 

1 jull 2004 in aile lidstaten van de Europese Unle een felt 

IS, heeft het voor Electlabel mogel ijk gemaakt am oak 

In 2005 nieuwe k.lanlen te werven Zo heeft Electrabel 

aanzienlijke verkoopstljg,ngen o:lgetekend op haar franse 

(+4,1 TWh of +5 1.6 %) of Italiacnse (+3,3 TWh of +32 %) 

groelmarkten. In DUltsland en In Oost-Europa zal Electrabel 

mogelijl<e opportunitelten aangr jpen waar ze zlch zouden 

aandienen 

Electrabel be1racht een Europa met een onbelemmerd 

elektriclte itsverkeer, De cnderne"Tlir'lg spant zich bljzonder 

actief In om een evolutie In die Zln te bewerkstelligen. Door zijn 

Electrabel - Jaarverslclg 2005 

liquiditelt te bevorderen. draagl Electrabel bij tot de concrete 

uitbouw van een ge'integreerde markl 10 het noordwesten 

van Europa, en meer bepaa]d In de Benelux, frankrlJIc en 

DU ltsland, een zone waar nU 031 een prijsconvergentie werd 

vastgesteld 

VERKOOP ElEKTRIClTE1T PER LAND IN lOOS 
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M .. ,h"'f: o"twiUeli"ge" 

o Electrabel legt haar oor te luisteren bij aile klantencategorieen 

Het ondernemingsmodel van Eleclrabel laal haar toe om 

concurrerende prijzen te hanteren, gekoppeld aan kwalitatief 

hoogstaande energieleveringen en dienstverieningen . Oak los 

daarvan profileert zij zich als een ondernerning die nlet zomaar 

energie levert: ze legt haar oor bij haar klanten te luisteren 

en onlwikkelt diensten die naadloos op hun velWachtlngen 

aanslUilen 

Door de gestegen energieprijzen is er in 2005 bl) Industrit:He 

klanten en ondernemingen een grote behoefte ontstaan 

aan oplossingen voor kosten- en verbruiksbeheer Deze 

evolutie heeft de advies- en servicestrateg ie van Electrabel 

kracht bijgezet. De onderneming heeft haar aanbod op het 

vlak van energieaudits en ratloneel energieverbruik verder 

uitgebreid. Om aan de wensen van haar klanten tegemoet 

Ie kamen, heeft Electrabel eveneens prijsformules op maat 

uitgewerkt die aan versch illende indexen zijn gekoppeld 

Ten slotte is Electrabel een van de weinige ondernemingen 

mel een multinationaal aanbod voor haar klanten die in 

ve~ch illende landen zijn gevesligd 

Wat de huishoudelljke kleinverbruikers in Seigle betreft, 

droegen de in 200S gevoerde campagnes blj tat een aanzienliJk 

klelner verlies van marktaandeel dan in de beginfase van de 
volledige liberalisering in V~anderen het geval was Electrabel 

heeft haar algemene commerciele profilering niet gew!jzigd: 

de levering van energie koppelen aan bljkomende diensten 

die voor comforl. en gemoedsrust zargen In 2005 nam dit 

aanhod de vorm aan van gedlfferentieerde contractrormules 

met energiedrager(s), producten en diensten in ~en pakket 

Dit gedifferentieerde aanbod was een primeur op de Belglsche 

markt . De onderneming zal de segmentering van haar 

klanten verder verlijnen om haar aanbod n6g beter op hun 

uiteenlopende behoeften af Ie stemmen , 

Electrabel bereidL Zlch actief voor op de nakende hberalisering 

voorz ien in 2007 van klanten d ie nu nag onder een 

gereguleerd systeern va llen in Wa llonie, Brussel en Italie (de 

regio Rome). Los daarvan is het de Slrategie van Electrabel 

om haar retallclienteel in andere land en uit Ie brelden, De 

onderneming blijft waakzaam \IOOr interessante mogelijkheden 

in Nederland, Duitsland, Frankrij~ en elders Blj de uitvoenng 

van deze strategie blijft Electrabel hoe dan oak vasthouden 

aan haar strikte rentabilileitscriteria, 

ElEKTRICfTEnSPRIJZEN VOOR HUISHQUDELlJt(E I<LANTEN IN BELGI~ (IN VLAANOEREN) VERGELEKEN MET DE BUURlANOEN (DUrTSLANO, fRANKRIJK. 
NEDERLAND. VERENIGD KONINKRIJK) - SnUATIE DP 01 .01 .2006 
Bron:Bu~illJ V<tnOri~ 

18' 

,60 1 

14' 

1/, 

''''' 
BO 

60 

40 

~ 

'XXI~W\olI .. JSOG~WlltiAt15IX1W ••• ,~. ! 1!;O!1_WlVliIt,'lOOOIWiv')u'olDOOOII't'Mu ' 
!I.m~1 (}5OIl~drtl !9SOO_t.IJ 11500~odtI: 

'lSOO •• r:I.~cIt1 , 

___ EIec!r~ber (VIftinOeren) = 100 

Mimmumbuurl,rrd@n 

~ , G~middelde buurlanden 

___ Mit~IJ1'/IJm buu,l i\tld@!1 

EIKtnb1t1 . Jaarv~ntag 2005 13 14 

'"\ 

Jailrverslag 

MArh"'e on,wilrlrelinge(l 

o Om de ontwikkeling van Electrabel in Europa mogelijk te maken, 
is er nood aan een stabiel reg~evend kader in 8elgie 

Electrabel staat momentee lln vacr ongeveer 75 % van de 

productlecapaciteit In Seigle, vocr 45 % in de Be"elux en voor 

8 % op het Noordwest-Europese vasteland (Benelux·Frankrijk

Ouilsland). ln 2005 vonden in Seigle de laa tste veilingen van 

vl rtuele productiecapacltei t (Virtual Power Plant; VPP) plaats 

waartoe Electrabe l Zich ten aanz len van de Raad voor de 

Mededlnglng had verbonden Selgie IS daarmee ultgegroeld tol 

een van de meest open markten van Europa 8ehalve Electrabel 

zijn er 17 leveranciers actief die 30 % van de mark t onder 

elkaar verdelen. Ten slotte 1110 de prijzen vaor de re5ldentiele 

ktenten van Electrabel in 8elgle, naarge lang de categorieen, 

mlns!ens gelijk aan het gemlddelde of lager dan deze In de 

buurlanden 

In de herfst is er een raamovereenkomst gesloten lussen de 
Regering en ElectrabellSUEZ. Ze bevat verschillende algemene 

rnaatregelen die nu concreel moe ten worden Ingevuld. Drle 

van die maatregelen hebben rechlstreeks betrekking op 

Eiecl,.bei: 

• producl1evestigingen die momenteel in onbruik zlln, zu llen 

Vv'Orden verkocht am andere operators toe le laten In nieuwe 

productiemiddelen te investeren, en wei voor een capaciteit 

van tenminste 1 500 MW; 
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SITUAm MET DAlf ()Pl:RAT()R£N 

~I 57\\ 

==II1I:I , , 
~~7''' , .. .."t •. :·": .~~.::':'i'/ 

1: antJuUw11"fl~lb""~ldcri ',: 
';:-:":;-..:. ..... -". ~:.- -- ~, 

" , _.'N&hl .g 

EIKtrab .. 1 . JaarvenJag 2005 

~ 

• zodra de Belgische elektric ileltsbeurs (Se ipel() aan haar 

Franse en Nederlandse tegenhangsters zal zi)n gekoppeld (in 

principe tiJdens het tweecle semester van 2006), IS Electrabel 

bereld am. indien noodzakelijk, een capadteit ter beschikklng 

van Belpex te stellen die tot SOO MW kan bedragen; 

• de ro l van Electrabe l ln de netgebonden actlvlteiten zal 

nog verder evolueren. De onderneming is bereld om haar 

l inanclele dee\neming In transportnetbeheerder Elia af te 

bouw en tot minder dan 25 % Electrabel is levens bereld 

om onderhandehngen aan te knopen met het oog op een 

vermndenng van haar deelneming In de distributleactlvitelten 

na 2007. 

AansluHend daarop werd een denkoefenlng met de openbare 

partners aangevat over de actlvite1ten in de elektncitelts· en 

~ardgasd lstr i but le Deze denkoefen ing IS uitgemond in 

een ingriJpende reorganlsatle . In Vlaanderen en in Brussel 

zal Electrabel op te rmijn geen rol meer spelen In het 

operatlonele beheer van de netten Het kapltaal van de 

unieke operatoren - ~n In Vlaanderen en ~n in Bru5sel - zal 

worden aangehouden door de intercommuna les die voor 

het beheer van de distrlbutienellen Instaan In Walloni~ zal 

de onderneming haar verbinten lssen blij ven nakomen mel 

eerbJe(hging van de wil van haar openbare partners 
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Jaarverslag rw,.,. 
M"f1tifnf~ ontwiUeiiflgen 

o In de productie zet Electrabel haar Europese ontplooiing voort met 
inachtneming van haar rentabiliteitscriteria 

Op het vlak van productiemlddelen streeft Electrabel een 

dubbele doelstelling na: tegen 2009 een productiecapaciteit 

van 35 000 MW bereiken. wat neerkomt Clp een gemiddelde 

jaarlij kse groei van haar opgesteld vermogen met 4 %; 

en, In dlezelfde periode. het aandeel van hernieuwbare 

energiebronnen ill haar Europese productie opvoeren tot 

18 %, of het equivalent van een opgesteld vermogen van 

6300 MW. In dit opzicht werd 2005 gekenmerkt door de 

afronding van enkele specifieke dossiers: InbedriJfstelllngen 

van nieuwe centrales en voortzetting van bouwprojecten op 

de ZUld-Europese markten die met een tekOrl aan capaciteit 

kampen, industriele partnerschappen, moderniserlng van 

bestaande Installaties en investeringen in hernleuwbare 

energieprojecten , 

In Belgie werd de STEG-eenheid Zandvliet f'oy.,ter (395 MW) in 

augustus 2005!n bedrijf gesteld om de Clndernem!ng BASf van 

stoom en elektriciteit te voorzien. Electrabel heefl een akkoord 

mel staalreus Arcelor bereikt over de bouw van een cenlrttle van 

350 MW: vanaf 2011 zal zij de hoogovengassef'l van de Gentse 

vestiging van Sidmar voor e!elctriciteitsopwekking aClnwenden 

De onderneming bevestigt hiermee haar verblnlenis am In 

PRODUCTIECAPACITEIT 
InGW 

29,1 

2005 

~kAcn"'" 
.B~I9 .. 

2004 

partnerschap met 'ndU5tnele klanten te blijven investeren in 

produdiemiddelen. 

In de bestaande centrales werden investeringen verncht 

om hun capaciteit, rendement en prestalies te verbeteren. 

Zo zullen de drie steenkooleenheden van centrale Ruien in 

de toekomst voldoen aan de nieuwe milleunormen die vanaf 

1 Januari 200B strenger rullen worden. Voorts werd beslolen 

am een sleenkoolgestookte eenheld van Amercoeur (1 30 MVV) 

am te bouwen lol E'en STEG-centrale van 420 MW; de werken 

zullen in 2006 worden aangeval 

Electrabel heeft haar Belgische productiecapaci!eit op basis van 

hernieuwbare energlebronnen uitgebreid, In Les Awirs werd 

een steenkaolge'Stookte eenheid op biomassa omgeschakeld, 

goed voor een produ(:t levermogen van 80 MW. In lana ken 

werden in 2005 viE'r w ;l1dturbines van 2 MW elk in bedrij f 

genomen. In BOlhngen zal in 2006 met de bouw van zes 

windturbines (12 MWI worden begonnen, en daarnaast zijn 

er nog investeringen In w indenergle geprogrammeerd veor 

een vermogen van ongeveer deru~ MW" 
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""",*"fI'~ onrYViU~fln96n 

In de nuclealre elektriciteitsproduct!e zal er In 2006 een 

aanzlenlijk bedrag word!!n ge·in~esteerd 111 de renava\le van 

de koelloren van de eenheid;; var- centrale Tih,:;mge. Oak werd 

besloten om de sloorngeneratoren van Doell te vervangen. 

Deze investerlngen zu llen toelaten om deze centrales In aile 

velhghe\d te bhjven explolleren tot minstens het tijdst!p van 

hun (welteJiJk) geprograrnmeerde slU lting 

In Nederland werd In 20)5 gei"nveslee rd !n de 

sleenkolencentrale van Gelderland (602 MW) en de centrale 

Harcula m Zwolle (350 MW), om de levensduur ervan Ie 

verlengen lol respect!evell jk 2017 en 2012 Werkzaamheden 

van dezelfde aard zullen !., 2006 en 2007 worden vQortgezet 

ap de eenheden van centrale Bergum, zodat oak deze 

langer operationeel kunnen blijv~n Eveneens In 2007 voigt 

een soortgellJke opera tie voor de Eemscentrale Er worden 

momenleel studies ultgevoerd met hel oog ap de bouw 

van !:\Nee STEG·eenhedel' vein 400 MW in Flevoland en een 

sleenkooleenheld (aD blClmassa) In Rotterdam (750 MIN). 

In Ffankrijk vcr/oept de €)(plolta: le van de 19 r ivlI~rcenlrales 

(2937 M'vV) van de Corrpagnle Natlonale du RhOne (CNR) 

en van de 49 hydraul lsche prekcentrales (773 MW) van de 

Soaele Hydr~lect(lque du Midi (SHEM) gecentrallseerd vanwt 

lyon. Electrabel staat In voor hel operat !onele beheer van 

belde ondernemingen nadal ze begin 2005 een deelneming 

van 40 % in de SHEM hild vervv',rven. een deelnem!ng die 

in 2007 naar 80 % lal worden opgelrokke.n In de loop van 

2006 zal een aantal wrndlurbines met een globaal vermogen 

van ongeveer zesllg MW 101 qebrlJik worden genomen. 

Eleclrabel heefl, In nauwe sarnenwerklng mel SUEZ, haar 

belangsteiling lalen bllJken voor 1et Franse project rond de 

kerncentrale van de 3dc generatle. Eleclrabel Fra nce en 

Gaz de France hebben een overeenkomst berelkt over de 
gecoordineerde ontwikkehng van twee aardgascentrales met 

gecomblneerde cyclus van telkens 420 MW 111 de reglo van 

Fos-sur-Mer. 

EI.ctr.b.t - Jaarve~lao 2005 

11 mei 2005 werd in Ita lit! een nieuwe STEG-eenhe!d van 

385 MW In Voghera (lombardIJe)In bedrlJf genom en , De 

bouw van twee eenhecien mel een Identiek vermogen IS 

11tussen 11'1 Toscanle en Plemont aangevat Het convent ionele 

producllepark van Tirreno Power wordt ge leldeliJk aan 

gemaderniseerd. De repowenng van de eenheid Torrevaldaliga 

van i 135 MW werd In 2005 voltooid. De ombouwwerken 

aan de eenheden Vado Ligure (765 MW) en Napoli l evante 

(375 MW) zijn aan de gang 

Op het Iberisch schie:reiland; In Spanje IS de rnbednJfstell !ng 

.... an STEG-centrale Ci3'Slelnou van 7f:() MW gepland voorde lente 

van 2006 De werken aan STEG-centra le Morata nabl) Madrid 

(1 200 Mw) zauden In 2006 kunnen beglnnen. In Portugal 

heefl Electrabeiln november 2005 een operatloneel park van 

40 windturbines (SO MWj verworven dat In een partnerschap 

Olet de canstructeur Gamesa werd ontwikkeld 

De Ir:stallatle van een nieuwe ailrdgasturb lne In centrale 

RomErbrucke In Oultsland heeh haar produdiecapaCiteit met 

4 1 tvfoN opgedreven Morr.enteelliggen er !nvesteringsprolooen 

In aardgas- en steenkooleenheden ler studJe 

In de Europese elektriClteltssector IS er globaa! sprake van een 

dallng van de reserveproductlecapaCiteit, waardaor Inen zlch 

terecht lorge" over de t~komsllge bevoorradlngszekerheld 

kan maken DaarblJ komt nag dat de prllzen In sommlge 

rechtstreeks betrokken landen n!et haag genoeg zi)n am 

nleuwe centrales Ie kunnen afschrlJven Zeker IS dat d~ 

elektriCltellSprl)Zen op aile rnarkten een stlJgende tendens 

vertonen, maar daann volgen ze slechts de PflJsstljglngen 

van de aardolle en het aardgas De eers!e Europese 

ultwlsselingen van emlsslerechten vaar broeikasgassen hebben 

de eleklrlclte ltsprijzen eveneens In apwaartse Zin beinvloed 

Cok de onzekerheden die de rege lgevende context en de 

ml lieuwetgeving blijven omringen. moedigen investeringen 

Ir n!euwe productlemiddelen geenSllns aan. 
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M.1fh.,t~ ontvlfiltirf!/ingl:n 

o Het openbaar bod van SUEZ: een van de markante economische 
gebeurtenissen van het jaar 2005 

Op 9 augustus 2005 kondigde de Raad van bestuur van SUEZ 

zijn intentie aan am een gecombineerd openbaar bod tot 

aankoop en omruiling uit te brengen op aile Electrabel-aandelen 

die nag niet in het bezit van de Groep waren (49.9 %). Oit bod 

behoor! ongetwij feld tot de meest markante economische 

gebeurtenissen van 2005, gelet op de omvang van de opera tie 

en de plaats die onze onderneming in het economische en 

financiele landschap van ans land inneemt, maar ook omwille 

van de strategische aspecten die met de energievoorziening 

verband houden of de taak van apenbaar nut d ie Electrabel 

in het kader van de elektridteits- en aardgasdistribut le is 

toegekend 

De aandeelhouders van Eleclrabel werd voofgesteld om 

1 Electr,abel-a,andeel (coupons nr. 17 en volgende aangehecht) 

am te ruilen tegen 323,56 eurd 'l en 4 SUEZ-aandelen 

met een nomina Ie eenheidswaarde van twee euro en 

dividendgerechtigd vanaf 1 janua Ti 2005, Het gedeelte 

van het bod dat in aandelen w erd uitbetaa ld. moet de 

aandeelhouders van Electrabel toelaten am voordeel le 

halen uit de gunstige ontwikkelingsvooruitzichten van SUEZ 

en vertaa lt levens de bereldhe ld van SUEZ am de rol van het 

Selgische aandeelhouderschap uit te brei den. 

Meer in het algemeen vormt d~ze opera tie de voorbode van 

de oprichling van een grote. eengemaakte en ge'integreerde 

Frans·Belgische Greep die zich tot Europees marktleider in 

de energie· en milieusector zal ontpeppen Het sameT1gaan 

van beide ondernemingen IS een beslissende doorbraak in 

de ontwikkeling van de Greep die de appartun iteiten op de 

vrijgemaakte Europese energiemarkt ten volle zal kunnen 

aangrijpen, Op 24 augustus 2005 heeft de Raad van 

bestuur van Electrabel geoardeeld dat het bod een billljk 

karakter had en niet legen de belangen van aandeelhouders, 

schuldeisers en werknelT1eT5 indruiste Het bod - algesia ten 

op 10 november en vervolgens wettelijk heropend tot en met 

6 december - groeide uit tot een waar succes, Na a/loop van de 

opera tie had SUEZ haar deelneming in Electrabel tat 98.62 % 

opgevaerd. Op , 5 november 2005 zou hel SUEZ-aandeel 

ovengens In de BEl20 worden opgenomen ter vervanging 

van het ElECTRABEL-aandeel 

(1) PrY' _rd uflgtp.st It" opzk"', v." d, o.mpronktll/k u"p,~ondlgd, 322 tWO '"" .. rd"fl" om reh"""V'f f1outk" ",.t d. ~.plr •• '~,hgf1lng ..... " SUEZ, 
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1A.1'h,.,t~ onfwiH~/;ngen 

o Human resources 

Om de beste hUlllan resources voor de groel en rentabihteit 

van de onderneming te kunnen inschakelen. besteedt 

Eledrabel bijzonder veel aandacht aan de ontplooiing van haar 

medevverkers. De hUidige struduur van de leeftljdspiramide van 

de ondernerning geeft aan dat de ondernefnlng in de komende 

'Ien jaar een grote personeelsvernieuw ing zal kennen. Om 

deze aflassing voor te berelden. speurt Electrabel zowel intern 

als extern noar nieuwe talenten In 2005 werden meer dan 

, 200 personen aangeworven tegenover lets meer dan 900 

in 2004 Intern wordt een grote mobili teit vastgesteld Deze 

yvordt aangemoed,gd via opvolgingsplannen en mechanismen 

waarmee de kennis en ervaring van ouderen kunnen worden 

overgedragen Bovendien impliceert de hUldlge Europese 

expansie een versterklng van de teams. Intussen telt de 

ondernemlng al meet dan 4 300 werknemers (In voltlJdse 

equivalent en - in actleve dienst) bUtten 8elgie 

De maatregelen die in 2005 werden genomen met het oog 

op de reorganlsatle van de eJektricilelts- en aardgasdistTlbutle 

hebben een belangrijke impact ap de human resources van 

Electrabel, Er zullen 3 300 mede\Nerkers worden overgeheveld 

naar de nieuwe ondernemlngen d ie in Vlaanderen en Brussel 

de taak van operator zullen waarnemen. In he! kader van 

de ultvaering van ai le maatregelen met betrekk ing tot de 

reorgan isa ti e van de distributie heeh de onderneming aile 

schikk ingen getroffen opdat deze overplaatsingen mel 

Inachtnemlngvan de statuten van de betrokken personeelsleden 

zouden worden ultgevaerd 
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o Onderzoek & ontwikkeling is geent op de vrijgemaakte markt 

Electrabel verbetert onafgebroken haa r lec hn lsche 

bekwaamhetd. de beschikbaarheld van hoar productlemlddelen. 

hun rendement en hun milleuprestatles. Deze technologische 

gedrevenheid heeft een rechtstreekse en positieve weerslag 

op haar concurrentieve(l'l)ogen. De onderneming breid t ook 

EI"ctrab.1 - j,urven;Jag 2005 

regelmatlg het dienstenpakket Ult da\ ter besch lkk lng van de 

klanlen wardt gesteld In 2005. tegen een achtergrond van 

fors gestegen energleprijzen, vlelen vooral de diensten In de 

srnaak die met rationeel energ iegebruik verband houden 



o Financiele toestand 

Jaarverslag 

rin~nc;~If! fOPSI~,.,d 

De geconsolideerde jaarrekening van de Groep is opgemaakt in overeenstemming me t de IFRS (International 

Financial Reporting Standards) zoals aanvaard binnen de Europese Un ie . De opties die bij deeerste toepassing van 
die standaarden werden gekozen, alsook de daaruitvoortvloeiende grondslagen voor financiEHe verslaggeving 

en gewijzigde wai:Jrdering en vQorstelling, staan beschreven in een nota die in dejaarrek<e ning is opgenomen en 

waarin de omschakeling naar dit referent iekader vanaf 1 januari 2004 in detai l wordt toege lkht . De jaa rrekening 
per 31 december 2005 werd overeenkomstig deze opname en waarderingscriteria opgemaakt. De jaarrekening 
2004 werd volgens dezelfde criteria hervverkt, 

Grondslagen voor financiele versla996ving 

OVereenkomstlg de opties die in het kader van een eerste 

toepassing van deze standaarden werden geboden, had de 

Groep besloten am de eerste toepasslng van lAS 32 en 39, die 

specifielc betrekking hebben op de verwerking en VOOfsteliing 

van financiele instrumenten, tot het baekjaar 2005 uit te 

stellen zonder herwerking van de vergelljkende informatie. 

In vergelljking met de balans afgesloten ap 31 december 

2004, heeft de toepasslng van dele slandaarden ap de 

openingsbalans per 1 januan 2005 geleid tot een tcename 

van het gecon50lideerde eigen vermagen met 66 miljoen euro 

(68 mlljaen eure in aandeel van de Graep) Een biJzondere 

toelichtende nata is aan dit punt gewijd en In de rekenlngen 

van 2005 opgenamen, 

De Greep heeft besJoten am per 31 december 2005, en met 

terugwerkende kracht ap 1 januari 2004, de bepailngen toe 

te passen van IF RIC 4, de interpretatie met betrekking tot de 

verwerk ing van overeenkomsten die clausules bevalten die 

mel een lease-overeenkomst kunnen INOrden gelijkgesteld 

De gevolgen van de toe passing van deze bepalingen, die 

per 31 december 2004 geleld heeft tot een toename van 

het geconsolideerde eigen vermogen met 20 mlijaen euro, 

staan eveneens beschreven in een nota die bij de rekeningen 

2005 is gevoegd. 

Ten slotte, en los van de Impact van de retroadle\'e toepassing 

van dele standaarden, heeft de balans per 31 december 2004 

zoals die eerder wp.rd gepubliceerd, enkele vormwiJzigmgen 

ondergaan die het lezen moet!n vereenvoudigen Deze 

aanpassingen hebben ~oafdzakelij\( betrekking op de indehng 

van vorderingen en verplichtingen, alsoak op de voorstelling 

van investeringen die beschikbaar ziJn voar verkoop 

Met ingang van 1 lanuari 2005 IS de Electrabel.groep 

ondelWOrpen aan net uitwissehngssysteem voor emissiequota 

van broelkasgassen dat ill de Europese Unle in voege is 

getreden. De verwerklng waarvoor de Greep heeft gekozen, 

bestaat erin dal de Ico~;tprijs van quota a!s irnmaleriele actwa 

wordt opgenomen, ongeacht of ze daadwerkelijk aangekochL 

of gratis ontvangen werden (in dat laatste geva! bedraagt 

de kastprijs nihil) , Een verpllchtinn wordt opgenomen voor 

het uitdrukken van teruggaveverplichtingen van quota in 

functie van de CO,-em·ssies. voorzover dat. vcor een gegeven 

boelqaar, het aantal v>~rejsle quota meer bedraagl dan het 

tDtaal aantar ontvangen quota. 
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econsolideerde resultaten 

!.'!. ~ilio~n!1'I fUR, b!houti!ns ;Jndf!l'Slu.d~nde v"rmeldirtg 

Opbrengsten 
Resultaat uit operaties 

O~rationele winst of verl ies 11 

Neno fi nanciele lasten 

31.12,2004 

11541 

14'3 
1569 

·1 77 

Verschilln % 

+5,9 
+0, , 

+24,2 

·31.6 

Operatianele winst of verlies na aftrek van de netta financi~le lart~n 
Aandee! In het netto resu laal var investeringen gewaardeerd 

31.12.2005 

12 218 

1444 

1948 

·12 1 
, 827 1392 ... 31,3 

volgens de 'equity'-methode 475 259 +83,3 

Resultaat v66r belastingen 2302 1651 +39,4 

Winstbel.ntingen -2 19 -347 ·36.9 

Netto resultaat UI 2083 1304 +59,7 

Aandeel van de Groep in het netta resultaat , 90B 1 189 +60,4 

ABntal uitgegeven aandelen per e;nde van de periode 54878 197 54878 197 

Gewogen gemiddeld aanral aandelen 54878197 548~ 

GEWONE EN ve"RWArERD.E.t;E!:r()_WIN5T PER 1\1\~()E~l \'.~ .• EUR) - - 3-.,77 21,68 

(1) Omvat he! resultaa! Ult oJ:of!ra11e\, ~soolc hel rf!sullaat op vervreemdlng v.:~n act,va, blJzondert waardeverlTllnoerlngsverliezell, de kml~n van 
de reOrljdl1lsdl ie en de scholTlmeilng in de rel! le wi!~ rde van fmanci~ le Instrumenten fTle l belre'<king 101 9fQn~SIOffen 

(2) Ailng!!lien gel.'l'1 enlcele aCli "'I~1\ In 2005 en 2004 wert! 51cpgP.lCt, komI h p.l netic r~ultaat voJn net boekJoJar ovcreen mel nl.'l re.sultilal v .. n 
devoorlgeze!le actlvitelr!!n 

o Consolidatiekring 

In januari 2005 heeft de Groep -?en deelnemlng van 40 % 

verworven In de SHEM (Societe Hydroelectrlque du Midi). 

De bepallngen van het aankoopcontract. die onder meer 

voorZlen in een automatlsche verwervlng van een blrlcomende 

40 % blnnen een maXlmumtermijn van lets meer dan twee 

Jaar, hebben geleid tal ~n Integrale consohdallc van deze 

ondernem,ng, mils opname V.:1I1 een verphchtlng, en beperken 

het aandeel van derden In he-I resultaat tat 20 % Op 1 april 

2005 heeft de Groep eveneens de resterende 50 % verworven 

In de ondernemlng AlpEnergie Halia die ze nog niet in haar 

bezit had. Deze ondememing, die \'ootdien volgens de 'equity'

methode werd geconsolldeerd, wordl mel In gang van die 

datum Integraal geconsolide~rd 

Elvrlr~ber - Jaarvenlao 2005 

Daarnaast y.oerd 57,14 % van het aandelenbezil van Electrabel 

In Ella System Operatar(of 35,6 % van de free fIoar aandelen), 

In de loop van het eerste semesler op de beurs geYntroduceerd, 

wal de deelnemlng van de Greep In deze ondernemll1g op dat 

ogenbli lc tot 27.6 % heeft herleid los van de meerwaardevan 

626 milraen euro die naar aanlerdlng van dele opera tie werd 

opgenomen (zie onderstaande toelichting bij de resultaten), 

heeft de afname van dele deelnemlng zlch vertaald In een 

dating met 11 mlijoen euro van het aandeel van de Groep 

In he! resu!taa t van Investeringen waa rap de 'eqUity'· 

methode is toegepast, en in een Inning van 395 mdjoen eUro 

(352 ml ljaen euro na II1schtlJving door Electrabel op een 

brjkomende kapitaalverhoglng van Ella System Operator voar 

f'1?n bed rag van 43 milJoen euro) 



~_~.~.~!!~.~.!l 
fin,)nci~11! tors'~nd 

o Opbrengsten 

De opbrengsten uit gewone bedrij fsuitoefening voor 2005 bedragen 12218 milJoen euro, dat is een toename met 5,9 % In 

vergelijking mel 2004. Op basis van de geografische ligging van de leveringspunlen(') kunnen de bijdragen tot de omzet als 

volgl worden uilgesphtst: 

~,"IJ1of"", EUR 31.12.2005 31 .12.2004 Verschll in % 

Benelux 9386 93BB 

Elektricireitsverkoop 5854 5751 +1,8 

Aardgasverkoop 1 665 1681 ·0,9 

Diefl5(en en diversen 1867 1956 ·4.5 

Europa buiten Benelux l83l llS3 +3T,5 

ElekrricireitsverKoop 2559 1832 ... 39,7 
Aardgasverkoop 99 136 ·27,1 

Oiensren en diversen 114 185 ·6,1 
TOTAAl 12218 11541 +S,9 

(.) De uitsplitsing van de verkoop op basis van de geografische ligging van de productieactiva wordt verderop toegelicht in 

operalionele wlnst of verlies 

De omzetstijging van 677 miljoen euro kan bovendlen als 

voigt worden uitgesplitst: 

• wijligingen in de consolidatiekring: + 137 miljoen euro. 

hoofdzakelijk als een gevolg van de integrale overname van 

de onderneming AlpEnergie Italia (+ 1 09 mlljoen euro); 

• wisselkoerswijzigingen: +38 miljoen euro; 

• sti)ging van de aardgasprijzen. doorgerekend aan de 

eindverbruikers: +277 miljoen euro; 

• oTganische groei: +225 miljoen euro (+ 1,9 %). 

De omzet uit de elektrieiteitsverkoop laat een brutoslij ging 

met 830 miljoen euro (+10,9 %) en een organische groei 

van 651 miljoen eufO (+8,6 %) optekenen. De verkochte 

elektricitellsvolumes zijn goed voor 145.4 TWh, dat is een 

stijging met 6,6 TWh ten apzichte van 2004: 

• in de Benelux, waar de verkoop in het lOlaall 00, 11Wh bedraagt.. 
is de omzet met 103 miljoen euro toegenomen. De toename van 
",leveri~opdegroati'a~(+276 mijoen ellD). a<ook 

aan de rechtslreekse dienteel in Nederland (+79 miljoen euro). 

heehdegedaalcle~oopin BeIgie(-253 miijoen euroo( ·5.s %) 

immel'S ruimschoots gecompenseerd; 

• op de Belgische markt. waar de verkoop 65,41Wh bedraagt, 

hebben de gedeeltelijke liberalisering van de Brusselse en 

Waalse e~k1riciteilsmarkt in juli 2004, alsook de toegenomen 

concurrentie in Vlaanderen, geleid tot een daling van 5,8 % in de 

ver1<ochte volumes aan de eindverbruikef5. De Impact van deze 

da ling werd g€deeltelijk gecomperneerd door de pnjsstijgingen 

als een gevolg van de duurdere brandsloffen; 

• buiten de Benelux neeml de verkoop globaal toe met 

727 mil joen euro (+39,7 %) en verlonen de verkochte 

volumes (45,3lWh) een stijging met 17 % Het aandeel 

van de organische omzetgroei in Ouitsland. Frankrijk en 

Italie in deze evolutte bedraagt meer dan 536 mlljoen euro, 

wat toe te schrijven is aan commerciede doorbraken. de 

inbedriJfstelling van productie-installaties en de prijsstijglngen 

op de betrokken markten. 

De omzet uit de aardgasverkoop is over 2005 met 

53 miljoen euro (-2,9 %) gekrompen . De verkochle 

aardgasvolumes ziJn goro voor 73.3 lWh (waarvan 70,7lWh 

in de Benelux), of 12,0 TWh minder dan In 2004 Na eliminatle 

van de impact van de prijs van het ingevoerde aardgas op 

de eindverbruikersprijzen in Selgie vertoont de omzet een 

organische daling van 330 miljoen euro of -15,8 %. Deze 

evolut~ houdt voornamelijk verband met de gedaalde verkoop 

aan de eindverbruikers in het kader van de geleidelljke 

openstelling van de Belgische markt. de ~rsomstandighooen 

die globaal zachter Uitvielen dan in 2004 alsook met de 

ontvangsten uit de groothandelsverkoop en het afdekken 

van posities die met 148 miljoen euro zijn teruggevallen. 

De overige bestanddelen van de omzet, waarondervoornamelijk 

dienstverleningen voor rekenlng van de beheerders van de 

transport· en dlstributienetten In Belgle, Zljn globaal met 

49 mi ljoen euro gedaald. 
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o Operationele winst of verlies 

" 

De operaUone1e winst of verlies bedraagt 1 948 miljoen eure, dat IS een slimIng met .379 miljoen euro ten opzlchte van 2004~ 

Hel kan als voigt worden uilgesphtst: 

UI)drOlige BijdrOlg_ van 
van de Europa bulte" 

hmil}o(.rttftWR Benelux Benelux Tot .. ... 

31.12.2005 

O~5t~uit gewone bedrijfsuitol!:fening 9741 2477 12218 

Grondstoffen en gebruikte hulpsloHen ·5739 . , 8'8 ·7557 

Personeelslasten ., 257 ·97 . , 354 

Afschrijvingen en voorlleningen -280 . 157 -437 

Overige exp loitiilielasten -1199 ·227 ., 426 

~~~:~)~~.i!·~~~:~!~~~-===-~·~~~-=-~=~~~=--===~~!-i6~_====J~! __ -_===-=-~~~~=:~ 
Schommeling in de retHe waarde Viin de financiele 
Inslrumenlen met betrekking 101 grondsloHen 

Bijzondere waardeverminderingsveriiezen 

Reorganisaties 

~cmdi"9 Vnn aCfiva 

~r'lItIan!!! ~'tn af verlies 

31 ,12.2004 

Opbreng~ten uit g~wone bedrijfsuitoefening 

GrondsloHen en gebruikle hulpstoffen 

Personeels(aslen 

Atschrijvingen en voorziemngen 

Ovenge ex.p loitalielaSlen 

970. 

·5689 
. , 46B 

-138 

-1078 

·'46 
·79 

13 

716 
1948 ----

, 837 "54' 
., 383 ·7 on 

·78 · t 546 

·110 ·24B 

,'54 ·'232 

~.~.~~.I.t.~.~.~. ~.i. ~ .~.p..~.~.~.~.~!~. ,_ ,,__ ' 331 '12 1443 

8ijzondere waardeverminderingsverliezen 

Reorganiiaties 

~in4) van ilctlva 

Op~r;Ulon f'. winst of vvrlle-J 

Het resultaat uit operaliesls in de Benelux met 65 mlljoen euro 

gedaald , Er dlent evenwel opgemerkt dat dit resultaal in 2004 

belangrijke ~enmaltge elementen omvattE' waarvan het saldo 

ruim posltief was, zoals onder meer: 

• een neerwaartse herziening van de voorZlentng voor het 

beheer van beslraa lde splijlstoHen van de kerncent rales; 

• de opname v an nog terug Ie vorderen bed rag en bl) 

de dlstributienetbeheerders in hoofde van koslen van 

bovenwettelijke penSloenen en soortgeliJke voordelen: 
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• aanzienlijke waardeverminderingen op handelsvorderingen 

ingevolge de levering van energle aan geleideliJk vriJgemaakte 

segmenten van de Selgische markt 

W anneer deze eenmalige elementen builen beschouwlng 

worden gelaten, is het resultaat Ult opera ties met meer dan 

136 mliJoen euro (of + 12.9 %) toegenomen 

Deze posit1eve evolutie is vQornan'1eliJk toe te schnjven aan de 

groei van onze marges ingevolge de hogere eiektTlclteitsprl]zen 

op de markten, alsook aan de resu!taatverbetering van de 

tradtngact iv lteiten De impact van de duurde re foss iele 



brandstoffen ap de marges - die de algemene stijging van 

de elektriciteitsprijzen gralendeels verklaart - we,d immers 

getemperd door het (eil dat 46 % van de elektriciteitsprodudie 

van de Groep in de Benelux van nudeaire arigine is (45 % 

In 2004). 

Om rekenlng te hauden met de laatste evoluties op technlsch 

en ecoflomisch vlak heeft de Raad van bestuur Dverigens 

besloten am de afschrijvingsduur van productiecentrales mel 

gecombineerde cyclus (of STEG-cenlrales) op unrforme wijze 

van 20 tot 25 jaar teverlengen_ DezewiJziging heeft met zich 

mee gebracht dat de loevoegingen aan de afschrijvingen met 

14 miljoen euro zijn afgenamen 

Het resu ltaat uit opera ties dat bu iten de Benelux werd 

gereallseerd, is toegenomen met 66 milJoen euro (of 

+58,6 II/g ). Wanneer de wisselkoerswijzlgingen en wiJzigingen 

in de consolidatiekring (voornamelij lc: toe te schrijven aan de 

consolidatle van de SHEM) bUlten besehauwing blijven, en na 

eliminatle van eenmalige elementen, bedraagt die loename 

nog altijd 45 miljoen euro of +53 % Deze resultaatverbetering 

is voornamelilk terug te voeren op de inbedrrjfstelling van 

de eenhe id van Torrevaldaliga in Italie (in een partnerschap 

met Acea en Energia Italiana). evenals ap de hagere 

elektriciteitsprijzen op de betrakken mark len_ 

Verder werd de operatlonele winst of verlies over het boekJaar 

2005 op aanziel1[ijke w ijze beTnvloed door de volgende 

elementen: 

• de schommeling in de waarde van finanCiele instrumenten 

die met aankoop- en verkoopverrichtingen van energie 

verband houden en die niet als dekkingsinstrumenten 

o Netto financiele lasten 

Jaarverslag 

Fln.nd./p ro~t .. nd 

voor volumerlslco's of thesaurlestromen mogen worden 

beschouwd, heeft geleki tot biJkomende Kosten ten belope 

van 146 milJoen p.uro Deze negatleve evoIutle die gedurende 

het volled'ge jaar 2005 heeft aangehouden, IS voornameliJk 

het gevolg van de opwaartse trend van de mark tprijzen 

voor elektfIC:ileil, aa-dgas en C01-emissfevergunn1ngen die 

zich in de loop van het boekJaa l heeft doargezet Er weze 

aan herinnerd dOlt er in dit opl icht geen enkel resultaat 

in 2004 w erd opgenemen, aangezlen de Groep erveor 

gekozen had orn deze standa,lrden pas vanaf 1 januari 

2005 toe te passen; 

• een belangriJK gedeelte (57,14 %)van het aandeler'lbez~ van 

de Greep in Elia System Operator vverd in het Kader van een 

apenbaar bod op de beurs van Brussel ge"introduceerd Dele 

aperatie, die gepaard ging met !~en kapltaalverhoging van 

Elia System Opere-tar waarop Electrabel voor 43 mlljoen euro 

heeft ingeschreven, Ip.idde tat de innmg van een nettobedrag 

van meer dan 352 mdjoen fUro, De operalleINerd afgesloten 

met een geconsolideerde meer.-vsarde van 626 mllJoen eura, 

rekening houdend met de herwaa'derrng van het transpartnet 

die in de balans van 2002 werd apgenomen, die in hel 

resultaat werd verwerkt in verhc uding tot de aande len d ie 

door de Groep werden verko<ht; 

• de verkooD door 21ectrabel van haar belangen in Telenet en 

van een gedeelte van haar deelnell1ing in Union Fenosa heeft 

eveneens een gezamenlijke meer.-vaarde van 85 miljoen euTO 

opge!everd 

Er weze nog aan h!~ Flnn erd dOlt opera tlonele w rn st of verlr es 

per 31 december 2004 een meerwaarde van 120 mrljoen euro 

amvatte die bij de verkoop van nagenoeg aile Total-aandelen 

in he! bezit van de Groep werd gerea lJseerd 

De netto tinaneiele lasten zijn in vergelijklng met 2004 als voigt ge~olueefd: 

In mllitXMfI fUR 

Inre~sten cp feningen en andere financiiNe verplichtingen 

Opbrengsten uir geldmiddelen en kasE'quivalenren 
Kosten van de netto financiele verplichtingen 

Oprentingskosten van de voorzieningen op lange termijn 

31.12.2005 

·/H 
126 

·13 

·251 
Ontvangen dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 18 

Qy .. \!!fi"'nc~b<Mgsto" on ~"'I"" _____ 12L 
TOTAAL . 121 

31. I2.l~04 V.,.,hll 
·155 +16 

11 4 + 12 
.41 +28 

·257 +6 

84 ·66 
_ 37 __ +88 

·,n +56 
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De kosten van de netlo financlele verpllchtingen liJn met 

28 mil]oen euro gedaa ld. aangeZlen de Ilquide mlddelen 

van de Groep aanzien l i i~ sneller zlJn toegenamen dan haar 

flnanc lele verplichlrngen. De ~e rnlddelde kosten van d e 

flnancrele schu ldenlast. alsook de gemrddelde vergoed ing 

van de geldmiddelen, zijn In 2003 nog lichtjes afgenamen in 

vergel lJking met 2C04. al moet opgemerkt dat de eel'5tgenoemde 

aanzlenl iJk hager bl lJven dan ce laatstgenaemde, f lsca le 

effecten bUl ten beschouwing gelaten 

De oprenlrngskosten van de voo-zlenrngen ap lange termrJn 

hebben over.-vegend betrekk'ing ~ de pensloenverphchllngen 

en soortgeiljke verpliehtingen . de ontmanteling van 

produdlecentra les en het beheer van sp iJj tstoffen 

Er w eze aa n herr nnerd da t de dlvidenden v an nlet 

geconsolldeerde ondernemlngen in 2004 een eenmal lg 

dividend omvaUen van 71 miljoen euro. ultgekeerd door 

de ondernemlng NEA, de voormalige eigenaar van de grate 

lransportnetten in Nederland Oit dIVidend werd gecompenseerd 
door een even g rate toevaegrng aan de vQorllen ingen 

voor 'stranded costs' die bij de 'overige frnanc i ~le kosten' 

werd opgenomen 

o Aandeel in het netto resultaat van investeringen gewaardeerd 
volgens de 'equity'-methode 

Het aandeel in het netto resultaat van invester1ngen gewaardeerd 

volgens de 'equity'-methodE~, IS len opzrchte van 2004 met 

216 miljoen euro toegenomen . Dele toename situeert zich 

vooral op het niveau van de aangehouden deelnemingen in 

de regiona le netbeheerders (gemengde Intercammunales) 

in Belg le waarvan het rf:'sultaat over 2005 een winst va n 

52 rni ljoen eUro op de deelnemlng in Telenel omvat, daar 

waar het resultaat over 2004 neervvaar15 be-(nvloed was door 

de opname van kosten van bovenwettelijke pensioenen en 

o Winstbelastinqen 

De wl n~tbelast l ngen van het bcekJaar ZIJn In vcrgel ljking 

mel van g jaar met 128 mil;o en euro afgenomen Deze 

dal'ng weerspiegelt de evolutie van de belastbare basis die 

In vergelrjk'ng met 2004 met 352 mriJoen euro is gedi'li'lld, 

ondanks het felt dat de operat lonele wins! of verhes met 

379 mllJoen euro IS loege·,omen Dlt laalste resultaal amva\ 

Immers aanzlenlilke inkomsten w aarop geen belas\ lng wordt 

geheven, waaronder de rneerwaarden op vervreemdlng van 

EIKtrabel - J,larven lag 2005 

soortgeliike voordelen. terug te betalen aan Electrabel. en 

door een opwaartse herzienlng van hel aandeel van de Groep 

In deze kosten Ingevolge de herstructurering van de sector 

Ir, het kader van de openstell ing van de markt 

9uilen de Bene!ux bedraagt de nettobi;drage van de Compagnie 

Natlonale du RhOne (Frallkrrj k) 29 mlljoen euro. dalls een 

strjging met 6 milJoen euro rn vergellJking met 2004 

actlva d:e van 125 mliJOen euro in 2004 naar 71 6 mlljoen eliro 

In 2005 zljn gestegen 

Ir verhoud,ng tot het belastbare resultaat bedraag! de 

gemlddelde aans lagvoet op de geconsolrdeerde res u) t..,ten 

van de Groep 32.8 %. w allen oDzlchte V(ln 2004 op een 

Zeer !Jehte da ling neerkomt 



o Netto resultaat 

He l netto re sultaat van h et boekjaar bedraagl 

2 083 miljoen euro. dat is een stijging met 779 miljaen euto 

in vergelijldng met 2004. Deze evolUlte vindt grotendeels haar 

verklaring in de terugnem)ng ...... an een \/Oorzienlng voor de 

...... eNJerking van splijtstoffen die in 2004 werd opgenomen. de 

nieu\ll.le kosten voortvloeiend uit dewaardering legen marktprijs 

van bepaalde aankoop- en ...... erkoopposities ...... an energie in het 
kader van de toepassing van de lAS 32 en 39 standaarden vanaf 

200S en de resultaten op de vetvreemding van deelnemingen 

Jurverslag 
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(Eli a System Operator, Telenel en Union Fenosa in 2005. Total 

;n 2004), 

Het aandeel in het nelto resul taatdat aan de houde~ van eigen

vermogenslnstrumenten van de moedermaatschappij toe te 

schrijven is. bedraagt , 908 miljoen euro (+ 719 milJoen euro). 

Het aandeel van de minderheidsbelangen, van zijn kant, 

bedraagt 175 miljoen euro (+60 miljoen euro) 

o Samenvatting van de geconsolideerde balans 

In miljotnf!n EUR 3'.'2.2005 3'.Tl.2004 Verschll 

Vane actwa '4577 13 038 +1539 

MalefiE!le vaste activa 6786 6 ~64 +322 

Goodwill 1600 13 10 +290 

Deelnemingen 2321 2424 ·103 
Leningen en vorderingen aan geamortiseerde kostprijs I 703 1 592 +111 
Dverige vaste activa 2167 1 248 +919 

VI otten de activa '4805 9102 +5703 

Handelsvorderingen en verwante posten n55 2573 ·318 
Geldmiddelen en kasequivaJenten 7379 4711 +266B 

~~ "otto.cIt o'.:!No S 171 1 818 +3353 
TOTAAL ACTIEF zg381 22 140 +7242 

Eigen vermogen 9173 7950 +1223 

Kapitaal. reserves en ingehouden winsten 7639 6433 +' 206 
MinderMeidsbelangen I 534 1517 . 17 
Langlopende verplichtingl!n " 469 8907 +2562 
Voorzieningen 6589 6331 +258 
F(nandele ~rplichtingen 2649 ' 446 +1203 
Overige langlopende verplich1ingen 2231 1 130 +' 101 
Kortlopende verplichtingen 8740 5283 +3457 
FinanciiHe verplichtingen I 253 1286 ·33 
Handelsverplichlingen en verwante posten 1989 2202 ·213 
Voorzienin~en en overi~e kortlopende verplichtin~en 5498 I 795 +3703 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPlICHTINGEN 29382 22'40 ---~ 
NB De balans is weergegeven v66r resuitaatbesternming. 
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FinlJnci~lf! fOf!Jti'lnd 

De eerste loepassing van lAS 32-IAS 39 rT'let ingang ...... an 

1 lanuari 2005 heeft geleid tot de opname legen de reele waarde 

...... an de positles ...... an dF? Groep ...... oort ...... loeiend uil contracten die 

als flnanciele instrumenten worden beschouwd 

Aangezien er geen enkele compensatle macht w orden 

uitgevoerd tussen open posi1ies aan de actief- en passiefziJde. 

Tesulleerde dit in een aanzienliJke stijging van de 'overige 

vaste acti ...... a' (+1 007 miljoen euro) en 'overige verplichtingen' 

(+3403 mlijoen euro), alsook ...... an de 'overige langlopende 

...... erplichtlngen' (+1 059 milJoen euro) en 'ovenge kortlopende 

vefplichtingen (+3 44' miljoen euro), 

De loepassing van deze standaarden imphceerde oak dat de 

volledige herwaarderingsmeerwaarde van het transportnet, in 

2002 opgenomen maar nag niet in het resultaat opgenomen. 

van de waarde valgens de 'equity' -methode van Elia System 

Operator in mindering dlende te worden gebracht. Het betreFt 

een bedrag ...... an 488 miljoen eura 

"' 

De afronding. in 2005, ...... an de akkoorden tussen de Groep 

en haar gemeentelijke partners over de herschlkklng van 

de activiteiten rond het beheer van de distributienelten en 

de ve rk ooD van energie aan de vriJgemaakte dienteel in 

Vlaanderen. heeft geleid tot de opname van een bijkomende 

goodwill van 179 miljoen euro, met tegenboeklng van een 

Identieke verplichting aan de passiefzijde van de ba lans_ Deze 

lJerplichtlng zal worden afgewikkeld zodra Electrabel haar 

sandelen In de intercommunales in 2006 aan de gemeenten 

zal verkopen am haar deelneming In de Vlaamse netbeheerdeis 

tot 30 % af te bouwen 

De stljging van de vaste act iva is oak toe te schr llven 

aan de def initieve Integratie van de activa van de SHEM. 

gecansalideerd sinds januari 2005 maar eerder al opgenomen 

in de vaste act Iva ...... an de Groep uit hoofde van contractuele 

...... erblntenissen tussen de SHEM en Electrabel en bij taepasslng 

van de grondslagen die eind 200S ziJn aangenomen (d basis 

van de opmaak van de rekeningen - IF RIC 4), 

De geldmlddelen van de Groep zljn in 2005 met 2. 668 miljoen euro gestegen. terwijl de g lobale flnanCleJe verplichtingen over 

dezelrde penode met slechts 1 170 mil)oen euro ziJn toegenomen. De netta flnanciele toestand van de Groep blijft per 3' december 

2005 dan ook ruimschoots posltlef, zoals uit de onderstaande tabel mag blijken: 

In rrr.:JION'/Itt"t fUR ~'. 12.2005 3'. 12.200_ Verschil 

C~dfcl~ en kasequivalenten 7379 4711 +2668 

Financii:!le verplichtingen ·3902 ·2732 ·1170 
{iJng(opende ·2649 · r 446 . , 203 

I."n/opond. ., 253 ·1286 .33 
NETIO ANAN(I~L£ TOESTAND 3477 '979 +1498 

De geldmlddelen van de Groep worden op een gecentra liseerde w iJ ze beheerd door Electrabel Finance nnd Treasury Management, 

een luxembufgs biJkantoar van Electrabel N V. 

Elecb'.b.l • Jaa rv~l'llag 2005 



Jaarversrag 

Finilnclllf! tOf!Jt;and 

Het geconsolideerde eigen vermogen is tijdens het voorbije boekjaar als voigt geevolueerd: 

In miljcrnen fUR 

EIGEN VERMOGEN 

Kapilaal 
en 

uitgifte-
prwmles 

PER 3, DECEMBER 2004 3 000 
E~~~'t; 't~;p'~s5i'~g .~~; d~ --~~, 
lAS 32 en 39 standaarden 
per 1 januari 2005 

Reserves en 
Ing.houden 

wlnsten 

Omreke-
"ings

verschillen 

3388 45 

,'6 22 

Elgon 
Directe vermogen 

opn.me In (aandeer Minder- Totaal 
het elgen viln de heids- alg.n 

vermogen Groep) bt!langen ve""ogen 

6433 1517 7950 

62 68 ·2 66 

EIGEN VERMOGEN 
PER, lANUARI 2005 
Di',;ct' i~-'h';t";;g;~""""'~" 

3 000 _,_,_~, ~!~, ___ ~,!, __ ,_ ~,2 ___ 6~~'_ ~.~,~,- , 8016 

vermogen opgenornen 
resultaten 

Netto resultaat van 
de verslagperiode 

Omrekeningsverschillen 

Wijzigingefl in 
de consolidatiekring 

Kapilaalverhoging en 
wvermindering 

Uitgekeerde dividenden 

Andere wijzigingen 

EiGEN VERMOGEN 
PER 3, DECEMBER 2005 3000 

1908 

·6 

·867 

1 

44,0 

De (kortlopende en langlopende) voorzieningen zijn globaal 

toegenomen met 185 miljoen euro. De voor'Zleningen voor de 

ontmanleling van k.erncentrales en het beheervan bestraalde 

splijtstoffen zijn gestegen met 273 miljoen euro, terwijl de 

'9 

86 

8' 8' 

'43 

, 90B 

'9 

·6 

·667 

7639 

'75 
·2 

'" 
49 

·2'3 

'534 

81 

20B3 

'7 

49 
., OBO 

9 '73 

voorzieningen voor pensloenverplichtingen en saortgeliJke 

verplichtingen en voor reorganisaties met respedievelijk 50 

en 4S miljoen eum zijn gedaald 
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Fi"."ci'/f! tcest.nd 

o Samenvattin econsolideerde kasstromen 

Inmi/jOf!r1f!n EUR 

Brulo autofinancieringsmarge v66r bel.astingen en financreel resulraat 

8elaalde belastingell 

W""Y"l9 von IH" ""'.\'1111 .... , 
I(tts.st,om.n met b.U'l!-l<king lo~ de exploltatie 

lnve~teringen 

Desinvesteringen 

Vorderingen verbonden a;)n de investE!ringen 8. 'restricted cash' 

9.~.t-:~.~.9.~~_ ~~~!..~. ~~ ~!~.i.~.~~?!:.~y~ !!.~~.~.~!~.!~. Y.?~.~~. ~.~~~~~ __ _ 
~~~~~.~.~~.~.~ .. ~:.~.:~: . .r.~.~~.~!!~!.~~.~:.~.~.~~~!.!.~.~. 

3','2,2005 

+2238 
-2dO 

_____ -:+'-466 

+2464 

·'3'0 
+912 

+383 

+146 

+131 

8etaalde divldenden w 1 080 

Evo!ulie van de financitile verplichlingen + 1 110 

Belaalde en ootvangen rente w30 

Kapitaalwijzigingen ~ __ _ _ _ +49 

~_m,b.t~ fiM~,~nng""~Ivi~en +49 

Hfe(ty,o~._~'i~'~""~odot-. __ _ 
£voluo. van de Qeldmlcfdel_n .t1 Ic.:Dn qulvlll.nt"t" 

Operationele activiteit~_n __ 

De brute autofinancierlngsmarge stemt overeen met het 

resultaat v66r belastingen en v06r netta fmanciele laslen 

(2 423 miljoen euro) . na eliminatie van hel resultaat op 

vervreemdlng van activa, van afschrijvingen en voorzieningen 

en van andere elementen die geen ol1tvangsten of Ultgaven 

betekenen. 

De gunstige evolutie van he! werk<ap1laalls hoofd7.akelijk toe 

Ie schriJven aan ~enmalige elementen d ie met bUltenlandse 

BTW en belastingen verband houden. de opname van 

verplichtingen inzake C0
1
-emls5les en tijdeliike vertragingen 

in de factureringscyclus van de gebruikskostell van de netten 

door hun respectieve beheerders. 

Investeringsactiviteiten __ ~ 

De investerin gen Iljdens het aar 2005 had den voor 

956 mlljaen eura belrekking op materiele en Immateneie 

vasle aC\lva, waaronder hoofdzakelijk de bouw van de 

centra le Castelnau in Spanje. de interne aanmaak van 

groenestroomcertiflcalen, de rookfilterinstal!aties in de 

EIKtrabe' -Jollo/Ifven.lltg 20()5 

+24 

.266-8 

centrale Ruien, de repowering van de eenheden van Tirreno 

Power en andere prajectontwlkkelingen 111 Italle. 

Het saldo van de inveslcringen bestaat overwegend Ult de 

avernarnes van de SHEM en Fafe (PortugaO. de inschrljving op 

de kapitaa1verhoging van Ella System Operator en de aankoop 

V<3n bljkomende aandelen In Acea. 

De desinvesteringen hadden voornamelrjk betrek.klng op 

de deelnemingen In Elia System Operator. Union Fenosa en 

Telenel 

Financieringsactiviteiten 

De betaalde dividenden omvaUen de divldenden dIe In 2005 

door Electrabel N V. zlJf1 u1lgekeerd. alsoak de dividenden die 

liJdens hetzelfde jaar aan mmderheidsaandeelhouders van 

dochterondernemingen van de Graep Zljn u itgekeerd De 

schommeling In de financlele verplichtingen is hier exclusief 

het gevolg van wljziglngen in de consolidallekrlng en 

wlsselkoerswiJzigingen. De kapitaalwiJziglngen hebben ultslUltend 

betrekkmg op nel aandeel van mlnderheidsaandeelhouders 

in sommige dochterondernemingen, aangezien het kaprtaa l 

van de moede-rmaatschapPlj Electrabel in 2005 ongewiJzlgd 

IS gebleven. 



JaarversJag 

Fi"."cifle tD~t.Jnd 

van Electrabel N.V. 

frweze <Ian he"rmerddG, de ~cningen van de moedermaatschapplj flectra~ N, V ~kl WOlden overeenkomst;g her Befgis<he boekhoudrecM 
dar mfflS aanzienlijk van ~ef IFRS·referf!"tie/(ader afwJ]ict, VfXJfd/ mer betreiclcing tot de boeicing in resufratenreicening en bGlans • van de marktwaarde 
van finijnci/Jle insrrumenten (zle in dir verband ook de notij's met betrekklng tot de amxtJakefing nait' het /FRS·referf!ntiekader en de toepassing van 
lAS 32 en 39), 

In mifjaenen fUR 31.12.2005 31.12.200' Verschil 

RE5ULTATENREKENING: 

Omzel B 644 8616 .. 0.3 % 

BedriJfsresullaat 784 728 +7,7 % 

Financieel resultaat 626 443 +41,3 % 

UIa~;Jndtd'ik resultaat 164 ·73 

Resultaat v66r blt.lstln9ltn 1 574 1098 "3.3 % 
~~.n op het "",,11,.,t ·156 ·1 <2 . '0.310 
Resultaat Viln de ~rtode 1418 956 +48.3 % 

5chomme!ing in de belastingvrije reserves III 622 

!~ ... ~.~.~.~,~,T.,'!1,:'~ .~!.~,~. ~~,~ ,~~,~"~,~.~.~.~~~.~,, . --... -~.~ 96' 

BALANS (na winstverde{;n~: 

Vaste activa 10922 11 752 ·830 

Vlottende activa B 675 7123 +1552 
Totaal d.r ilrtlva 19597 18875 +722 ---------------
Eigen vermogen 7 t77 6673 .. 504 

Voorzieningen en ultgestelde belastingen 566 615 ·49 

S<huid!f) 11 as. 11 587 ·267 

~d,!! paulva 19 597 18 815 4722 

(1) De oou rek.k.ing vom net boekiaar 2005 volgde op de overdr~cn' van een aanzienb)k gedeelte vijn net aandelenbeli\ van Eh~'l rabel m Elia S~lem 
Opf"ralOr, naar aanleiding van de beursinlroductie van deze onderneming 

4) Winstverdeling 

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld am de 

w inst van het boekjaar, zijnde 2 040 miljoen euro, als voigt 

Ie verdelen: 

Inmlljoenen fUR 

Toevoeging aan de beschikbare reserve 1 100 
Dividend voor de aandeelhouder:> 911 

Tantiemes voor de bestuurdef5 3 
Over te dragen winst 26 

2040 

Indien dit voorstel wordt aanvaard, kunnen de vOlgende 

dividenden per aandeel worden ullgekeerd: 

Verschil 
'nEUR 31.12.2005 31.12.2004 in% 
Brutodividend van 
het boekjaar 16.60 15,76 5,33 
NeHodividend van 
het boekjaar 12.45 , 1,82 5.33 
Nettodividend met 
'WPR-strip' 14,11 13,40 5,33 
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Finan(ilfe tautano' 

, 

4) Vergoeding van het Col lege van commissarissen 

De vergoed lng van hel College van commissarissel"! vaor 

het nazlcht en de certlficering van de maatschappelijke en 

geconsolideerde jaarrekeningen van Eleclrabel N.V. bedraagt 

1 385000 euro, Aan dit bedrag rnoet nog 839000 euro 

worden toegevoegd voor de statutaire audit van de rekentngen 

van dochterondernemingen die onder controle of gezamen!i}ke 

contrale van de Greep staan, alsook 1 214000 euro voar 

diverse bijstands· en advlesopdraehten. 

4) Belangrijkste risico's en onzekerheden 

De bel angr i jk~ t e (lSI(O'S waarmee de Groep wordt 

geconfronteerd, zijn van uiteenlopende aard: operati oneel 

(dekking van verbintenissen tat levering of afname van 

energie), commercieel (energieprijzen ap de markten en 

kredietrlsICO's), finanCleel (wlsselkoers- en renterisico's) en 

reglementa ir (ladefregulering. fisca liteit en parafiscalitelt. 

milieu, enz ) 

Om die risico's te dekken, heeft de Groep zich verzekerd 

van specifieke instrumenten en gespecialiseerde learns 

die de verschillende risicob1oolstellingen op permanente 

en gecentra liseerde basis meten en vervolgens, met de 

goedkeuring van de Aigemene directle, een conereet be leid 

mel blJbehorende instrumenten uitwerken am deze rlsico's 

te dekken of te beperken 

In d it kader gebruikt de Groep f lnanciiHe instrumenten 

am Zich In Ie dekken tegen rISICo'S zoals schornmehngen 

in de rentevaeten, wisselkoersen en energieprijzen Deze 

Inslrumenten worden aangewend ter deklc:,ng van activa, 

passiva of kaSSlromen Vaste of cptionele derivaten laten toe 

om de blootslelling aan schommelingen van marktpriJzen Ie 

beheren FinancleTingen in deviezen die nlet tot de Eurozone 

behoren, dekken gedeeltelijk de Invesleringen die in diezelfde 

deviezen worden verflc:ht Andere afdekklngsinstrumenten 

(swaps van rentevoeten, enz ) worden aangewend om de 

blootstelling van de Groep aan fisico's van rentevoeten te 

vermindert!n en om de structuur van haarverplichtlngen (vasle/ 

varlabele rentevoet) te optlmallseren . De blootstellmg aan 

kredietrisico's wordt, zo nodig, beperkt door het verkrijgen van 

krediet- en garanliebneven. Voor trading zljn de kredietgrenzen 

vastgelegd In functie van de beoordeling van de tegenpartijen. 

ElectT .. bal . liJarver1lag 200S 

SChuldvergelljk lngsovereenkomsten (netting agreements) 

vullen deze afdekkingsinstrumenten aan, 

Niettegenstaande dit beleid en de aangewende systemen 

en instrumenten blijft de Groep vooral blootgesteld aan 

de niet-gepregrammeerde onbesch ikbaarheld van haar 

produdieapparaat. alsook aan eventuele onderbrekingen in 

haar brandstofbevoorrading, inzonderheid waar het aardgas 

betreft (weinig of geen voorraden), De beheerskwalitelt en de 

competentie van het personeel dot deze processel'1 opvolgt. 

hebben er tot op heden toe bljgedragen deze rislCo'S toi een 

zeer aanvaardbaar pell te beperken. 

Wat de jaarrekening betreft, moet de Greep voortdurend 

vertrouwen op omzetramlngen in het klanlensegment waarvan 

het verbrulk in de loop van het baekjflar wordt opgemelen, 

dat w ll zeggen de eindafnemer5 op laagspanning (eleklriclleH) 

af lage druk (aardgas), Ole sltuat le is olet nieuw, maar de 

liberal!serlng van de energlemarkt heeft het bepalen van de 

exacte verkoopgegevens nog complexer gemaakt op netten 

die inmlddels door verschillende operatoren worden benut 

Zo is de Groep afhank.el ijk geworden van de toewiJZing van 

energlevo lumes die Via de netten worden vervoerd, een 

toewiJZing die door de beheerders van diezelfde netten 

wordt verricht Aangezien die defini tieve toewijzlngen soms 

verschillende maanden vertraglng oplopen. ontslaal hlcrdoor 

een nog grotere onzekerheidsmarge dan In hel verleden 

De Groep heeft echter meet- en modelleTingslnst rumen !. r.n 

onlwikkeld w~armeea posteriori kon worden vastgesleld dat 

de foulmarges in de ramingen van de verkochte hoeveclheden 

en van de overeenkomstlge omzet gering waren, 
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Corporate governance 

I"r,,'dir<lg 

C Inleiding 

]4 

011 hoofdsluk maakt i"tegraa l deel U1t van het Jaarverslag 

2005 en is gewijd aan corporate governance. 

Het is bedoeld om aile aandeelhouders van Electrabel en 

elke andere ge'interesseerde persoon in het licht van de 

corporate governanceprincipes op de hoogle te stellen van 

de \IoJerkingsregels van de vennootschap, Corporate governance 

kan worden gedefinieerd als 'een reeks regels en gedragingen 

op basis waarvan vennootschappen worden bestuurd en 

gecontroleerd'. 

Hoewel de corporate governanceregels op zich niet de 

vOQlwaarden crceren die noodzakelijk: en voldoende zljn 

voor het succes van een vennootschap, is het wei duidelijk 

dat een gebrek aan een goede structurele organtsatie op 

hel vertrouwen van de aandeelhauders en de economische 

I(rachten kan wegen 

AI in 1998 werkten de Commissie voor het Bank- en 

FlOanciewezen. het Verbond van Belgische Ondernemlngen 

en de Beurs van 8russel hun aanbevelingen inzake corporate 

governance uit. 

Zes Jaar later namen de CBFA. Euronext Brussels en het vao 
samen het iniliatief om een commlss ie op te rich ten d ie 

de opd racht kreeg om een uniforme (ode terzake voor de 

Belgische beursgenoteerde vennootschappen op Ie stellen. 

Electrab.1 - Jaarversiag 2005 

op 9 december 2004 publiceerde deze Belgische corporate 

governance Commissie (gekend onder de naam 'Commissie 

Lippens') de 'Belgische corporate governance Code'. die op 

1 Januari 2005 in werking Irad en waarin de transparantle-, 

integritells-, en verantwoordelijkheidsprincipes een centrale 

plaats Innemen De Commissie verdedigt een alternalleve 

aanpak ('Ioepassen of ultleggen', 'comply or explain'), 

Op 19 december 2005 keurde de Raad van bestuur het 

corporate governance Charter van de vennoolschap goed 

ap basis van een project dat werd uitgewerkt door dr ie 

Bestuurders: Lutgart VAN den BERGHE. Baron VANDEPUne 

en Jean-Pierre HANSEN. Oit Charter kan integraal worden 

ingekeken op de internetsite van de vennaotschap 

'v\r\o\"N.electrabel.com en zal t ijdens het beekjaar 2006 geleidelijlc 

aan worden ingevoerd. 

Zoals aangekondigd. zal Electrabel de bepalingen van de Code 

'Lippens' eerbiedigen. 

51 nds 1998 brengt ElectrQbel jaarlljks verslag uit van de 

belangnjlcste aspecten van haar corporate governance 

Zoals aanbevolen door de Code l ippens. stelt d it hoofdstuk 

vooral de governancepraktijken van het boekjaar 2005 en 

de toelichtingen bij de afv.lijkrngen van de Code gedurende 

dit boekJaar vear, 



o 1. Raad van bestuur 

o 1.1 Opdracht 

De Raad van bestuur beoogt in de eerste plaats het welslagen 

van de vennoatschap ap lange termijn veillg te stellen. 

DaarbiJ respecteert ze enerzijds de belangen van aile derde 

belanghebbenden ('stakeholders') die een sleutel,ol IJervulien 

In de verwezenlijlcmg van deze doelstelling, mel name de 

aandeelhouders, het personeel, de klanten, de leveranciers 

en andere schuldeisers, en neemt ze anderzijds de open bare 

dienstenverplichtlngen die zlj maet nakomen in achL 

o 1.2 Samenstellin 

De statuten bepalen dat de Raad van bestuur samengesteld 

is Ult minstens vijf leden die door de algemene vergadering 

worden benoemd voor een periode van maximum zes jaar. 

De algemene vergadering kan deze benoeming te allen tljde 

herroepen 

Tijdens het boekjaar onder beschouwing werd hun aantal van 

zeventien naar achttien gebracht Hun gedetailleerde curriculum 

vitae staat op de internetsite van de vennootschap. 

De uitvoerende bestuurders treden af op de datum van de 

algemene vergadering die voigt op de datum waarop ze 

de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt en de niet 

uitvoerende bestuurders treden af op de datum van de 

algemene vergadering die voigt op de datum waarop ze de 

leeftljd van zevenlig jaar hebben bereikt 

Op voorstel van het Benoernings- en bezoldigingscomite kan 

de Raad van bestuur afwijken van de leefliJdsgrens In 2003 

werd een atwijking toegekend ten gunste van Baron CROES, 

onafhankelijk bestuurder en Voorzilter van het Auditcomil~. 

die wordt gerechtvaardigd door zijn deskundigheid en zijn 

cornpetenties waarmee hi) een grate bijdrage levert in de 

werkzaarnheden van het Auditcamite waarvan hiJ sinds de 

oprichting in 2003 Voorzitter is. 
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Met dit doel voor "gen identiflceert de Raad van bestuur 

de strategische ultdagingen en de risico's waarmee de 

vennootschap wordt £econfronteerd, De Raad geeft nader 

invulling aan de kernwaarden van de vennootschap, haar 

strategie, de mate Van risica welke zil bereid is aan le gaan 

en haar fundarnentele beJeidshjnen. De Raad van bestuur zlet 

toe op de gang van zaken 

Wij brengen In herinnering dat Willy BOSMANS ziJn rnandaat 

van bestuurder lef beschikking had gesteld met In9ang van 

1 januari 2005. Het mandaat van Jacques LAURENT, die de 

leeft ijdsgrens berel kte, verstreek na af/oop van de gewone 

algernene verga de ring van 2005 De gewone algemene 

vergadering van 12 mei 2005 heeft Yves de GAUllE et 

Robert-OHvler lEYSSENS tot be'ituurder benoemd De 

algemene vergaderin~ heeft aan Willy BOSMANS de tltel 

van ere-Gedelegeerd bestuurder en aan Jacques LAURENT 

de titel van erebestlJurder toegekend 

Vier bestuurdfrs \o\Ierden door de a)gemene vergadenng erkend 

als onafhankelijk in de zh van artikel 514 van het Wetboek van 

Veonootschappen. De onafhankelijke bestuurders drenen vooraf 

advles uit te brengen aan de Raad van bestuur blj bepaalde 

besllssingen of verrlchllngen die meer bepaald betrekking 

hebben op de relaties met een verbonden vennootschap, met 

uitzonderlng van een dochtervennootschap - tenliJ het gaat 

am gebruikehJke be!"I'SSlngen of verrichtingen die uilgevoerd 

worden onder norm31e rnarktomslandigheden of die mlnder 

dan een procenl va1 hE't nettoaclief van de vennootschap 

vertegenwoordigen Dele 'Iler bestuurders. evenals Jean-Pierre 

RUQUOIS. zijn allemaal onafhankellJ ke bestuurders in de Zln 

van de corporate governance Code 
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De volgende bestuurders waren In fundle tijdens het boekjaar 2005: 

Naam 
(n.attonQU"ltl 
Girard 
MESTRAUET (F) 

Jean-Pierre 
HANSEN (8) 

Emmanuel 
van INNIS (B) 

Geboorte- Eerste 
lair bt!nOf'mlng 
'949 2003 

1948 '992 

1947 '992 

Vervaldaturn en 
El~ctrabel mandate" 

Diploma's en belangrijkste activiteiten buite" 
Electrabel 

2009 Ingenieur in burgedijke luchtvaarl. afgestudeerd 
8estuurder verbonden met aan de tcole Polyte<hnique, het rnstitut des £tudes 
de controle-aandeelhouder Politiques en de kale Nationale d' Administration 

Voorzitter van de Rartd 

2010 

Bestuurder behorend lot 
het management 
Gedelegeerd bestuurdcr 
(CEOl en Ondervoorzitter 
van de Raad 

VoorriUfr y.;n I1!!I 
Ui~~rHICf C(II'T\Il" C1f 
Vin I'ttt 'B ertOeml~~ en 
be.{cidlgfngKOI'TMIt: HI 

2006 
Bestuurder verbondel' met 
de controle·aandeelhouder 

Ondervoorzitter van rJe 
Raad. 

lid van het Uitvoerend 
comite en het Benoemings
en bezoldigingscomite !~ 

Voorzilter Direc!eur·gener~al van SUEZ, Voorzitter 
van SUEZ·TRACTEBEL, SUEZ Energy ?ervices 
en SUEZ Environnement, Ondervoorzitler van 
Agbar en Hisusa (Spanje), Bestuurder van Credit 
Agricole. Saint·Gobain (Frankrijkl, Pargesa Holding 
(Zwitserland), lid van de Raad van Toezichf 
van ~xa , (Frankr.iik.) 

B~·;·g~~~ik"i·~g~~i~~~riciteit. licenl laa t 
Economische Wetens<happen en Ooctor-lngenl(lLJr 

Algemeen Operationeel Directeur van SUEZ en 
OndervoofZitter van het Uitvoerend comit~, 
verantwoordelijk voor SUEZ Energy Europe 
Gedelegeerd bestuurder van SUEZ-TRACTEBEL, 
VOCttllhtf I,'.n Flu¥ l"fl ~.1brJc:om· 
a .. ,wrdor van SUtI Eno",y SO""". 
Sutz «10';""""""". [)!sl,; .... Ag!». (Spanje). 
At<> ~I.D!) en Artflot n.u ... mbulg) 
~jlllU VAn he.t YeO. Ge:iiWOCieeT'd 
hoogleraar aan de UCL en de £cole PolytecnniQue 

Doctor in de Rechten 

Adjuncl Algemeen Directeur belas! met Human 
Resources van de Groep SUEZ en Lid van het 
Uitvoerend comite. Ondervoorzitter van Fabricom. 
BestlJurder van SUEZ-TRACTEBEL, SUEZ Energy 
Services, Distrigas. Cosurrel, SN Airholding en her 
VBO 

Patrick 1953 --2oo-,-.---201-0--·-----H;,ld;ngen-;-~rbii het Corps des Mines 

BUFFET (F) Bestuurder verbonden met AIg~meen Afgevaardigde van SUEZ belast 

~aron 

CROES (8) 

Jean-Pierre 
OEPAEMELAERE (8) 

pierre 
ORION (8) 

Yvan 
OUPON (8) 

Yves 
de GAUI.LE (F) 

1934 1997 

de conlrole-aandeelh:Juder met Strategie en Ontwikkeling, Bestuurder van 
SUEZ-TRACTEBEl, SUEZ Energr ~ervices~n .£Iuxys 

2009 Licentiaat Wiskunde en licenriaat Actuariaat 

Onafhankelilk bestuurder Ondervoorzitter 'Ian Immobel. bestuurder van 
Voorzitter van he! Tessenderlo-Chemie en Forelux 

1944 

Auditcomire 
-=:---"'::200-8 -- - - -- 8urgerlijk. Werktulgkundig-Elektr01echn lsch 

-----'9'2 2001 

'943 200 ' 

Bestuurder verbonden met ingenlE'ur 
.----2.e,~trole.aandeelhouder a~tuurder van Oistrigas, Fluxys en Rea l Software 

2009 Handelsingenieur en Licentiaat in de Handels· en 
Bestuurder Financiele Wete05cnappen 

Lid van het Benecmlngs. (j~r~etd' bfllwrdl!!f \fan de Greep Petercam" 
en bezoldigingscomi!~ 141 atsWI,mi-e; .In A'Q 'B't'9'1Jm. VoorZllter van Spaoel, 

2006 
Bestuurder verbonden mel 
de (ontrole·aandeelhouder 

Lid van het UitvoefP.nd 
comite 

Ondervoarzitter van de Bttgf$C1\(!> Vereniging van 
Banken en Se'U"""u'\OOts<~ppet: 
Licentiaat Handel5- en FinandlHe Welenschappen 

Bestuurdet van Disttigas 

'95' 12.05,2005 20' 1 Licentiaat Econornische WetensJ;';ppen en 
gediplomeerde van het Institut des ttudes 
Politiques, oud-Ieerling van de kale Nallonale 
d'Administrafion 

Bestuurder verb onder, me! 
.Of! oonlro(@....a.arwJetlfhoudClr 

Secretaris-Generar.tl En Lid van hel Uitvoerend 
comil~ Van SUEZ Bestuurder van SUEZ-TRACHSEL 
en (osulrel 

Electnbel - Jurverslag 2005 



Lid van hel ,Audit(omite 
(tot 12 as 2005) en van 
het Uitvoerend com;t~ 
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DIploma's en belangrijkste activiteitan buiten 
EI.<I,.btl 

lk~oli.ul en Masler Economische Wetenschappen 

Voorzil1er van he! coQege van experts van Inlermix! 
Directeur-generaal van Sibelga, Aigemeen raadgever 
van Interfin, expert van Sibeigaz. Directeur-generaal 
v.1f\ISE·IBG 

R~i~~'rt~'oi'iv'j~r 
LEYSSENS (8) 

1958 12.05.200S· ~"'- 20' ',---'-- - Handelsingenieur en Master of Busines~----

Jean-Pierr .. 
RUQUOIS 0' (8) 

1944 

lutgart 1951 
VAIl dan 8ERGHE (8) 

Baron 1946 
VANDEPUTIE (8) 

Baron van GYSEL 1939 
d. MEISE (8) 

Geert 1956 
VERSNICK'" (8) 

Xavier 1952 
VOTRON (8) 

2001 

2003 

2004 

1990 

2003 

2001 

Bestuurder verbonden met Administration 
de conlrole-aandeelhouder Centraal Directeur Financien en Fiscaliteit van SUEZ 

lid van hel Uitvoerend 
comilt! 

2007 

Bestuurder 

lid van het Auditcomite 

Bestuurder van Cosullel en Immobel 

Handelsingenieur, licenciaat Economische 
Wetenscllappen en Master of Business 
Administration 

Adviseur van de Directie van Sofina 

2009 Doctor in de Economiscl1e Wetenschappen---

Onafllankelijl< bestuurder Buitengewoon hoogleraar aan de Universileit van 
Gent en de Vlerick Leuven Gent Management 
SchooL Gedelegeerd Bestuurder van het Belgian 
Governance Institute 

2010 

Onafhankelijk bestuurder 

2009 

Onalhankelijir: bestuurder 

2009 

Bestuurder verbonden met 
de gemeenten 

2007 

B~l.UUtd4!r~tct 
het management 

Lid van het Uitvoerend 
cemite 

Directeur-generaal 
Productie, Distributie. IT 

Bestuurder van Belgacom, Lid van de Raad van 
Commis5arissen van CSM, SHV en Solvav (NL) 

Doctor in de Rechten. Licenliaat Nolariaat en 
Economie. Bachelor in Wijsbegeerte. Master of 
Science (Economics) 
Aigemeen adviseur van hel VBO. Bestuurder van 
EHSAL 

Gedelegeerd Bestuuraer Hotel Plaza (BnmeO 

Licen1iaat in de Rechten 

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
Schepen voor Openbare Werken van Gent 

Burgerlijk lngenieur Elektricitei t en Licentiaat in de 
Nucleaire Wetenscnappen 

Voorzitter van laborelec. lWlNerg en Zandvliet 
Power Bestuurder van Dislrigas 

(l) luc HUloel vl!ftegenwoordlgde lntermilCt als bMluurtler van Electrabel van mei 1997 tal mel 1998 
(2) lean- Pie"~ RUQuais vertegenwoordrgde Sarina als bestuurder van EIK1rabel van J,mu<lrI 1992 tot mel 2001 

(3) G~ert Versnic.k vertegenwoordlgde Finiwo als bestuurder van E!ectrabe lvan mei 199B tot november 2000 
(<1) Sinds 3 milart 2006 is het Benoemings- en bezoldlgingscomite als voigt sarnengestekl: Gi!rard Me5trallet. \rOorziUer. 
Lutgart Van den Berghe en Baron Vandeputte. leden 

E .. ctr.bel . J .urv~rtl i!l9 2005 31 38 
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o 1.3 Besluitvorming 

De Raad van besluur vergadert onder le1ding van zijn Voorzltter 

of, indlen deze verhinderd is, van een Ondervoorzilter. 

De Raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslulten 

Indlen minslens de meerderheid van zijn leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is Elke beSluurder mag maxImum twee 

van zijn co llega's verlegenwoordigen, 

o 1.4 Werkzaa mheden 

Overeenkomstlg artlkel 17 van de statu ten is de Raad van 

bestuur gemachtigd om aile daden Ie stellen die noclig of nuttig 

ziln voor de verwezenliJklng van het doel van de vennoatschap, 

ullgezonderd de daden die krachtens de wei of de statu ten 

voorbehouden ziJn aan de algemene vergadering 

Naast de uitoefening van zijn Idassieke contro!efuncties heeft 

de Raad van besluur de halfjaar. en jaarrekeningen vastgelegd, 

de budgellen 2005 goedgekeurd en de gewone algemene 

vergadering van 2005 voorbereid. Bij elke vergadering brengt 

de Chief E~culive Officer (CEO) verslag wi over de evolutie 

van de financ;4He en t hesauriesituat ie, de verkoop en de 

explo itatie-activlteiten Hij kan zich hierb ij lalen bljstaan door 

een operatlonele of functionele veranlwoordelijke , 

De andere belang flJ ke onderwerpen die In 2005 werden 

behandeld en/o f waarover de Raad van bestuur heeft 

beraadslaagd zijn: 

• de evolutievan de Europese markt en de onto.-vikkellngsstrategle 

van E!ectrabel op deze markten; 

• de scheidmg (unbundling) van de d lstrib utiema rkt en 

de opricht lng van een unieke operator in Vlaanderen en 

Brussel; 

• corporate governance: 
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Elke besl lssing van de Raad van bes\uur wordt genomen 

bij meerderheid van stemmen van de aa nwezige of 

vertegenwoardlgde leden. Bij staking van stemmen IS de 

stem van de Voorzitter doorslaggevend In de praklljk IS er 

een consensus voor nagenoeg aile genomen beslisslngen 

SUiten deze statutaire bepalingen IS er geen enkele regel 

voorzien over de wijze waarop de Raad van bestuur zijn 

beslissingen neemt 

• het gecombineerde openbaar aankoop- en ruiJbod door 

SUEZ en meer in het bljlonder het advles dal de Raad 

hierbij maest formuleren; 

• de concretiserlng van de waarborgen m.b,t, de 8elgische 

verankeTln5i in het kader van dit bod; 

• de verbintenissen die in het kader van de Pax Eleclrica 

met de Belgische federa le regering werden aangegaan 

over de verbeterlng van de werking van de elektridteits

en gasmarkt; 

• de analyse van de beursgang van de vennoo lschappen 

Ella en Te!enet: 

• de opvolging van de materiele en financlf:~le 

investeringen; 

• de overgang naar de IFRS-normen voor de geconsohdeerde 

rekemngen: 

• de ultglfte van cen obligatielening 

De Raad van bestuur besprak eveneens de ver5lagen van de 

comit{!s die binnen zljn schoot werden gevormd en realiseerde 

diverse opeenvolgende aanpassingen van hel reglement over 

gedelegeerde vo lmachten en mandaten 



De Raad lIan bestuur vergaderde het voorbije Jaar acht maal; 

bovend,en werden lwee maa!. en ollereenkomstig artikel 16 

van de statu ten, beslissingen genomen met unanieme 

gaedkeunng die schrifteliJk rechtens de vergadering werden 

geformuleerd. 

Het globale aanwezigheidsniveau op de vergaderingen van 

de Raad van bestuur voor het vaorblje boekjaar bedraagt 

93 % 

Het individuele deelnameniveau van de bestuurders op de 

fysieke vergaderingen van de Raad van besluur zlet er als 

voigt Ult: 

• Gerard MESTRALLET, Jean-Pierre HANSEN, Patrick BUFFET, 

Jean-Pierre DEPAEMELAERE, Pierre ORION, '!\tan OUPON, 

C 1.6 Vergoeding 

De algemene principes voor de vergoeding werden opgenamen 

in het corporate governance Charter van de onderneming_ 

Volgens artikel 32 van de statuten wordt maximum 1 % van de 

te bestemmen winst van het boekjaar ter beschikking gesteld 

van de Raad van bestuur, die d,t onder zijn leden kan verdelen 

volgens hel door hem opgestelde intern reglement. Net zoals 

de vonge jaren heett de Raad van bestuur de tanti~mes van 

de Raad van bestuur en van het Uitvoerend (omite- voor 

2005 op vrijwil lige basis beperkt tot e@n totaalbedrag van 

2 549 190 euro 

De erebestuurders ontvangen geen vergoeding . 

De vergoedinge-n die worden toege-Icend aan de bestuurder> 

waarvan de mandaten in de (oop van het ooekjaar aanvingen 

of afliepen, \oVOrden prorata temporis berekend 

De vergoeding van het mandaat als lid van de Raad van 

bestuur voor het boekjaar 2005 is vastgelegd op 31 473 euro. 
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Luc HUJOEL, Jean-Pierre RUQUOIS, Xav ier VOTRON, 

Baron CROES, Lutgart VAN den HERGHE, Jacques LAURENT 

(8estuurder tot 1 Z mei 2005), Yves de GAULLE en 

Robert-Ohvler LEYSSENS (Bestuurders benoemd op 12 mei 

2005 en dus ui tgenodigd voor zes vergaderingen) hebben 

aile vergaderingen van de Raad van bestuur waarvoor ze 

werden Ultgenodigcl, biJgewoond: 

• Emmanuel van INNIS, Gerard LAMARCHE en Baron 

VANDEPUTIE woonden zellen vergadenngen van de Raad 

van bestuur b lj; 

• Geert VERSNICK \'voonde zes vergaderingen bij, terwijl Baron 

van GYSEL de MEISE drie vergaderingen van de Raad van 

bestuur bljwoonde, 

In 2006 zijn er vijl vergaderingen van de Raad van bestuur 

voorZlen. 

De Voorzitler knjgt het dubbele Op deze manier werd 

586604,98 euro onder de bestuurders verdeeld. 

Overeen\c;omslig artikel 15 van de statuten kan de Raad 

van bestuur een bljkarnende vergoeding ten laste van de 

algemene kosten toekennen aan ee'1 bestuurder die spe(lfieke 

opdrachten voor de '/en'1OOtschap ultoefent Een dergelijke ver

goedlng wordt onder de vorm van een zitpenning toegekend 

aan de leden van d~ comit~ die de Raad van bestuur heeh 

opgericht De zitpenning van de leden van deze comites blijft 

ongewijzigd op 2500 E'uro pervergadering (vermenigvuldigd 

met 1,5 voor de Voorziter), hetzij een totaal van 137 Soo euro 

voor 2005. 

Het totale bedrag V2n de bruw vergoedmgen van de 

bestuurders In fundie voor de uitocfening van hun mandaat 

in de Raad van bestuur en zijn comites in 2005 bedraagt 

724 104,98 euro De Indivlduele "ergoedingen zien er als 

voIgt uit: 

E .. ctra b.1 - )aarverslag 2005 39 40 
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Zitpenning In de 
Vergoeding il ls c.omites van de Totaal 

Be5tuurder bestuurder -In EUR Raad - in EUR in EUR 

G~ra,d ME5TRALLET 62946,00 62946.00 

Jean-Pierre HANSEN 31 473.00 13 750,00 45223,00 

Emmanuel van INNIS 31 473,00 6250,00 37723,00 

Patnck SUFFET 31 473,00 31473,00 

Baron (ROES 31 473,00 37500.00 68973.00 

Jean-Pierre DEPAEMELAERElll 31 473,00 31 473,00 

Pierre DRION 31473,00 5000.00 36473,00 

Yvan DUPON"') 31473,00 31473,00 

Yves de GAULLEIII 20090.9B 20090.98 

Luc HUJOEL 31 473,00 31473,00 

Gerard LAMARCHE 31 473,00 7500,00 38973,00 

Jacques lAURENT'll 11382.02 10000.00 11 382.02 
Robert-Olivier lEYSSENS1'w 'l 20090,98 20090,98 

Jean-Pirrre RUQUOIS 31473,00 27500,00 58973,00 

Lutgart VAN den SERGHE 31473.00 15000,00 46473,00 

Baron VANOEPUTIE 31473,00 15000,00 46473,00 

Baron van GYSEL de MEISe 31 473,00 31473,00 

Geert VERSNICK 31473,00 31473,00 

Xavier VOTRO~II 3' 473.00 31 d73,OO 

TOTAAL 586604,98 '37500,00 724104,98 

(1) Deze bedragel'! worden gerelrcK i!dec!,d (2) Bestuurde r Sinds 12 mel 2005 (3) i!es1uufd~r lot 12 mei 2005 

Hel mandaat omvat geen variabele vergoeding die gekoppeld 

IS aan de resultaten of aarr andere performancemteria, 

noch voordelen in natura. aandelenopties of kredleten 

en voorschotlen Het amvat e\'enmin een recht op een 

bUitenwette lljk pensloenstelsel. 

BOSUiurdlll'l I n I.den van het Ultvoerend comitelU 

Jean-Pierre HANSEN. vQorzilter van het Uitvoertmd camite 

Emmanuel van INNIS 

Yvan DUPOl'lll 

Jacques LAURENT 

Robert-Olivier LEYSSENSI'I 

Xavier VOTROI\rIl 

TOTAAL 

(1) Dele bedra9t" worden C}E'ff!:lroced~f!:rd 

Het resterende bedrag van de tantiemes, nL 1 962 585,02 euro 

(2 549 1 gO euro - 586 604,98 euro)wordt als voigt verdee-Id 

tlJssen de bestuurders die lid zijn van het Ultvoerend 

camite: 

Tantiemes 
in EUR 

654195,02 

327 097.50 

327 097,50 

118292,80 

208804,70 

___ -:-:3::2:-7 DE. 50 
, 962585,02 

(2) De Jeden van hel Uit'loerenc comil~. d.,1 e ... eneem nlet·besruurders tell. verdell!n ovl'rigens onder ell:aar e!!n ~rlOnlng, len lastl! van de algemene 
onlcosren Ie'" bedrage ... an 1 765 1386.20 euro, sommlge leden re\rocederen dele verlonlng 

Met het oog op het ultbrengen van een advles aan de Raad 

van bestuur. staal het Benoemings- en bezoldlglngscomrll' 

elk jaar rn lIoor de voorbere1ding en de hewenrng van het 

bezaldiglngsbeleid voor de CEO Het Comltt! baseer! zljn 

voorstellen op een onderzoek van de geldende voof\Naarden op 

de mark t Voaf vergelijkbare ondernemingen In 200S bedroeg 

de vergoedlng van de CEO 1 160000 euro (beslaande ur1 

Electrl1bel • barverslag 2005 

een baslsvergoedlng van 580000 euro en een ban us van 

580000 euro) Oe vergoeding van de bestuursfunctles en van 

voorzlttervan het Uitvoerend (amIte zit in dit bedrag verrekend 

Hi) geniel overigens van de tariefvoordelen van de sector gas 

erl elektrlcitelt in Belgle en van verzekerlngen voar medlsche 

onkosten 
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o 2. Comites opgericht door de Raad van bestuur 

De Raad van bestuur heeft drie permanente comites opgericht: 

• het Uitvoerend comite; 

• het Audltcomite; 

• het Benoemings- en bezoldigingscomite. 

Tljdens het boekjaar 2005 werd de Raad van bestuur biJ de 

uitvoering van zjjn taken eveneens bijgestaan door speciale 

tijdelijke comites, 

o 2.1 Uitvoerend comite 

a.Opdracht 

Het Uitvoerend comite bereldt de besluiten voor die ter 

goedkeuring aan de Raad van bestuur worden voorgelegd. 

Het zorgt meer in het bijzondervoor een correcte reporting aan 

de Raad van bestuur, Bavendien is het Ultvoerend comite een 

uitvvisselingsforum vaor ideeen over de adlvltelten van Electrabel . 

De CEO brengt op elke vergadenng aan het Uitvoerend comlte 

verslag uit over de activiteiten die onder het dagelijks beheer 

vallen 

b. Samenstelling 

Het camite bestaat uit de volgende acht leden: 

• Jean-Pierre HANSEN, OndervoerziHer en Chief Executive 

Officer, die het Uitvoerend camite voorzit: 

• Emmanuel van INNIS, Ondervoorzitter; 

• Wan DUPON, Bestuurder; 

• Alain JANSSENS, leidinggevend kaderlid van de Groep SUEZ 

en Gedelegeerd bestuurder van Distrigas; 

• Jacques LAURENT, Erebestuurder; 

• Robert-Olivier lEYSSENS, leidinggevend kaderlid 

van de Groep SUEZ en Centraal Directeur Finance en 

Fiscaliteit van SUEZ; 

• Walter PEERAER, Directeur-generaal Strategie, (ommunlcatie, 

Administratie: 

Deze comites hebben geen beslisslngsbevoegdheid HUn 

reglementen worden opgenomen in het corporate governance 

Charter, 

De operationele leidlng van de vennootschap wordl 

toevertrouwd aan de heer Jean-Pierre HANSEN, CEO. bijgestaan 

door een Algemene dlrectie. 

De leden van deze comites worden benoemd door de Raad 

van bestuur. 

• Xavier VOTRON. Directeur-generaal Productie~ 

Distributie, IT. 

c. Periodiciteit van de vergaderingen 
en deelname 

Hel Uitvoerend comite vergaderde zeven maal in 2005. 

Het globale aanwezigheidsquotum op de vergaderingen van het 

Uitvoerend comite voor het voorbije boekjaar bedraagt 91 %. 

Het individuele deelnameniveau van de leden ap de 

vergaderingen van het Uitvoerend comite ziet er als voigt uil: 

• Jean-Pierre HANSEN, Emmanuel van INNIS en Alain JANSSENS 

woonden aile vergaderingen van het Uitvoerend comlt~ bij; 

• Yvan DUPON, Jacques LAURENT, Robert-Olivier LEYSSENS, 

Walter PEERAER en Xavier VOTRON woonden zes 

vergaderingen van het Uilvoerend comite bij, 

In 2006 zijn er negen vergaderlngen van het Uitvoerend 

camite voorzien. 

d. Vooruitzichten 

In de loop van het jaar 2006 zal het Strategisch comite in de 

plaats treden van het hUldlge Uitvoerend comlte, waarvan 

het de opdracht zal overnemen 
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Comites oP91!ricnt door de RiMd VOlIn bestuur 

o 2.2 Auditcomite 

a.Opdracht 

Het Auditcomite staat de Raad van bestuur biJ voor finanCiele 

informatie, interne centrale en risicobeheer, interne en externe 

audit Het Auditcomite brengt aan de Raad regelmatig verslag 

uit van zijn actlviteiten, 

b. Samenstelling ---
Het is als voigt samengesteld: 

• Baron (ROES, Voorzitter; 

• Gerard LAMARCHE, sinds 12 mel 2005; 

• Jacques LAURENT, tot 12 mei 2005: 

• Jean-Pierre RUQU01S_ 

c. Werkzaamheden 

De belangrijkste buitengewone punten die tlJdens hel voorbije 

boekjaar aan bod kwamen zljn' 

• de velligheid van de Informatie; 

• de pensioenen van de distributlesector: 

• de overgang naar de IFRS-normen voor de geconsolldeerde 

rekeningen van de Groep Eledrabel; 

• de flnanciele informatie vermeld in het prospectus van 

het gecombineerde openbaar aankoop- en ruilbod door 

SUEZ, de activiteltsverslagen van de Interne audit en het 

inlerventleplan van de Interne audit voor 2005; 

• de studie van de managemenl/etter. 

• de machllging van de verzoeken voar blJkomende taken 

door de commlssarissen; 
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• het bedrag van de vergoedlng van het College van 

commlssanssen; 

• het COOlS (control & disclosure) programma voor interne 

controle, 

De commlssarlssen woonden meerdere vergaderingen blj en 

hebben telkens hun advies kunnen geven enJof een verslag 

over de bestudeerde problemen kunnen overhandlgen . De 

verantvvoordelljke van de Interne audll woont op zljn verzoek 

en zander voorafgaande verantwoording de vergaderingen 

van hel Comite bij, 

d. Periodiciteit van de vergaderingen en 
deelname 

Het Audltcomit~ vergaderde acht maal in 2005, waaronder 

een vergaderlng voor elke zllting van de Raad van bestuur 

met de publicatle van de periodleke resultaten (jaar- en 

ha I fjaarresu I taten). 

Hel globale aanwezigheidsquotum op de vergaderingen 

van het Auditcomite voar het voorblje boekjaar bedraagt 

97 % 

Het Indlviduele deelnameniveau van de leden voar de 

vergaderlngen van het Auditcomite in 2005 ziet er als voigt 

Ult: 

• Jean-Pierre RUQUOIS en Jacques LAURENT (lid van het 

Audilcomite tot 12 mei 2005) woonden aile vergaderingen 

van het Auditcomlte bij waarvoor ze waren ultgenodlgd. 

• Baron (ROES en Gerard LAMARCHE (lid van heL AudlLcomite 

vanaf 12 mei 2005) waren elk afwezig op een van de 

vergaderlngen waarop ze waren Ultgenodigd, 

In 2006 zijn er vier vergadeTingen van het Audltcomite 

voorzlen 



a. Opdracht 

He! is de taak van het Benoemlngs· en bezoldigingscomite om 
de Raad van bestuur bij te staan bij aile aangelegenheden die 

met de benoeming en de bezoldiging van de bestuurders en 

de leden van de Aigemene directle te maken hebben 

b. Samenstelling 

Tijdens het boekjaar 2005, was het als voigt samengesteld: 

• Jean-Pierre HANSEN, Vaorzitter: 

• Pierre ORION; 

• Emmanuel van INNIS 

c. Werkzaamheden 

De werkzaamheden van het (omite hadden lijdens het 
Ja1lr 2005 betrekking ap de benoemlngen van de Raad 

o 2.4 Speciale comites 

In 2005 hebben twee tijdellJke speciale comites bepaalde 

werkzaamheden van de Raad van bestuur voorbereid. 

Een 9roep bestuurders. samengesteld uit Lutgart VAN den 

BERGHE, Baron VANDEPUnE en Jean-Pierre HANSEN werd 

belast met het ana~ren van de aanpassingsrnaatregejen van 

de werkwijze van Electrabel aan de nleuwe aanbevelingen 

inzake corporate governance 

Ze heefl bijgedragen aan de redactie van het corporate 

governance Charter van Electrabel dat op 19 december 2005 

W€rd voorgesteld aan de Raad van bestuur en kon haar werk 

binnen de vooropgestelde termijn voltooien, 

5.~,1]~~.~~~.~. ~~_~!~~~! 
ComiUs opg~richt d,mf de Ritdd 11M. b~jfUUf 

scomite 

van bestuur en he! Uitvoerend comite , de tantlf~rnes en 

vergoedingen var de Raad van bestuur, het Ultvoerend 

comit~ en de CEO. Hel baag zich eveneens aver de nieuwe 

verdeling van de functies binnen de Aigemene direclie en 

over de veranderingen In de organlsatie en de werking die 

dit mel zich meebrengt 

d. Periodiciteit van de vergaderingen en 
deelname 

Het BenoemingS' en bezoldiglng!;comite vergaderde twee 

maal in 2005. 

Het deelnamemveau van de leden -3an de vergadenngen van 

het Benoemings' en bezold'glngscomite in 2005 bedraagt 

100 %. De vergoeding van de CEO werd vastgelegd builen 

zljn aanwezigheid 

In 2006 zl)n er twee vergade~ingen van diL (omite 

vomZlen. 

Een speciaal corrllte he'~ft het advlE's voorbereld van de Raad 

van bestuur over het gecomblneerde openbaar keep· en 

ru ilaanbod door SUEZ op aile aandelen van Electrabei die 

nag niet door SUEZ of raar dochtervennoolschappen werden 

aangehouden We herinneren eraan dat dit advles op een 
onthouding na unaniem werd go,~gekeurd door de Raad 

van bestuur, 

Dit camite bestond Ult vier bestuurders: 

• Baron CROES, VoorZllter; 

• lutgart VAN den BERG HE; 

• Baron VANDEPUTIE; 

• Jean-Pierre RUQUOIS 
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Comirk ol'g~r!'cht door dr. Rit6d lI"n beJfuvr 

o 2.5 Aigemene directie 

a . Opdracht 

De operationele leidlng van de {ennootschap (urtvoerend 

managemenr) wordt taevertrouwd aan de Chief Executive 

Officer (CEO). Jean·Pierre H~\NSEN 

De CEO vvordt bijgestaan door eer. Aigemene dlred le waarvan 

de leden onder het recht5treekse gezag van de CEO, belast 

zijn met de d.rectle van de opera I. one Ie af functionele 

sectore" 

Hel is de plaals waar belangrijke kwestles over het operationeel 

beheer van de vennootschap worden besproken am de CEO 

informatle Ie verstrekken olj het nemen van zi)n beslisslngen 

Het IS levens de plaats \lOOt de coardlnatie van de It'erschillende 

direclles 

b. Samenstellin9. 

De CEO en de leden van de Aigemene dlreclie worden ap 

advies van het 8enoemings· en bezoldigingscomill! benoemd 

door de Raad van bestuur 

De Aigemene directle is als voigt samengesteld. 

• Jean'Plerre HANSEN, Chief Executive Officer, die haar 

voarzlt; 

• Alfred 8ECQUAERT, Dlrecteur·generaal Human resources, 

• Enc BOSMAN, DlrecteJr-generaai Trading en Portfolro 

Management; 

• Sophie DUTORDOIR, Dlrecteur·generaal Marketing & 

Sales; 

• Alfred HOFMAN, Directeur·generaal Noord·Oost Europa; 

• Jacques HUGt DlTecteur·generaal Zuid·Europa; 

• Philrppe LERMUSIEAU, Direc:eur-genertla l FranknJk· 

Zwitserland; 

(1) Nlcolils TISSOT v~rvin9 Robf'rt-Olivler LEYSSENS op IS m~1 :2005 

• Walter PEERAER. Directeur-generaal Stratege. Communlcatle, 

Admlnistratle; 

• Nicolas TISSOT, Dlrecteur-generaal FinanCien PI; 

• Xavier VOTRON, Directeur-generaal Produetie, Dlstrlbutle, 

IT"', 

het secretariaat van de A!gemene direct le wordt verzekerd 

door Kevin WELCH 

c. Periodiciteit van de vergaderingen 

De Aigemene directle vergadert In principe een mOlal per 

week, behalve 111 augustus 

d. Werkzaamheden 

De Aigemene directie heeh haarwerkzaamheden toegespitst 

00 de operat ionele en organlsatoTische opvolging van de 

vennootschClp. 

MeeT speclfieke thema's zoals de voorbereidrng van het 

opricnten van een unieke operator in Vlaanderen, hel 

opstellel1 van een straleglsch plan op middellange terml]n 

en de opvolging vall de Ii!~'aering van het CODIS-programma, 

werden onder andere door de Aigemene directle van Electrabel 

In 2005 behandeld. 

e. Vergoed i,r2g'-__ _ 

Het totaalbedrag (basisioon en jaarlijkse Incentives) van 

de vergoeding van de 9 leden van de Aigemene dlrectle 

(zonder CEO) bedraagt voor 2005 3 898 574 euro, waarvan 

2267089 euro vaor het vaste gedeelte en 1 631 485 euro 

voor het vartabele gedeelte. 

(2) X.Jl/ler VOTRON zal v~nal "pril ]OD6 :mdere functle~ wtoefenen blnnen de Grocp 
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o 3. College van commissarissen 

a. Samen5telling 

Als gevolg van de vervanging van de vennootschap Klynveld 

Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren. ontslagnemend 

mel ingang bij het afsluiten van de rekeningen van het 

boekjaar 2004, door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, wordt 

het revisoraat van Electrabel in college verzorgd door: 

Deloitte Bedrijfsrev;soren 

Veranlwoordelijke vertegenwoordigers: 

Josephus VLAMINCKX, Phi lip MAEYAERT 

BedriJfsrevisorer"l 

Ernst & Young Bedrijfsrevisorel1 

Verantwoordelijke vertegenwoordigers: 

Pierre ANCIAUX, Vincent ETIENNE 

Bedrijisrevisoren 

b. Termijn van het mandaat 

De ge\lVOne algemene vergadering van 2005 heeft eveneens 

bestist om Delaitte Bedrijfsrevisoren aan te stellen VOOT een 

nieuwe termi)n van drie jaar, teneinde de termijnen van de 

mandaten van de commissarissen te laten samenvallen. De 

mandaten van de twee commissarissen verstrijlc:en na afloop 

van de gewone algemene vergadering van 2008. 

c. Werkzaamheden 

Naast de verwezenlijking van hun wettelijke controletaak 

van de rekeningen, werden de externe auditoren oak actief 

betrokken bij de werkzaamheden van het Auditcomit~ (ct. 
supra) lij hebben eveneenscontroles uitgevoerd op de interne 

controleprocedures. wat resulteerde in een management 

letter. 

d. VergQedln-'g"--__ _ 

De gewone algemene vergadering van' 2 mei 2005 
heeft de jaarlijkse vergoeding van het College vastgelegd 

op 1 385 000 euro per jaar. Het jaarverslag 2005 bevat 

de bijzondere bedragen die als gevolg van bijkomende 

presta ties aan de commissarissen werden toegekend 
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Overigf! inform-ttilf! 

o 4. Overige informatie 

C 4.1 Dividend 

Het beleid van de vennootschap bestaat uit het handhaven van 

een regelmatige groei van het dividend Het dividenabeleid van 

Electrabells natNIverbonden met de operationele performance 

van de vennootschap die het mogelijk heeft gemaakt om het 
dividend tijdens de laatste jaren regelmalig op Ie treklcen. Oit 

C 4.2 Dochtervennootscha en 

Ele<trabel ontwiklcelt Zich als EU1'Opese onderneming en heeft 

dochtervennootschappen opgericht in meerdere landen. De 

bestuurders of de leden van de dlrectie ver1egenwoordigen 

beleid wordt beoordeeld op basis van de evolutie van het 

risicoprotiel van de vennootschap. de stijgende volatiliteit van 

de resullaten van de activiteiten. de ontwikker,ngsproJecten van 

Eledrabel en de financiele structuur van de Groep SUEZ. 

de vennootschap in de Raad van bestuur of binnen andere 

organen van deze vennootschappen en brengen verslag uit 

aan de organen van Electrabel. 

C 4.3 Betrekkingen met de controleaandeelhouder 

46 

Daar SUEZ N V. sinds december 2003 rechtstreeks en 

onrechtstreeks meer dan 50 % van de aandelen van 

Electrabel aanhoudt, oefent ze in de zin van het Welboek 

van Vennootschappen in Techte de controle uit op Electrabel 

N.V. en haar Groep. 

De Raad van bestuur ziel erop toe dat SUEZ deze besl lssende 

invloed oordeelkundig aanwendt bij de aanstelling van de 

meerderheid van de bestuurders en bij de orientalle van het 

beleid van Electrabel waarbij de rechten en belangen van de 

minderheidsaandeelhouder5 en het vennootschapbelang van 

Electrabel worden gerespecteerd. meeT bepaald: 

• door de voor- en nadelen Ie evalueren van het geheel van 
de betreklc ingen tussen de moedermaatschappij en haar 

dochtervennootschap, die elkaar op middellange/lange 

terrmjn rn evenwicht moeten houden; 
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• door .lIs beursgenoteerde vennoo3chap de beslissingen en 

verrichtingen binnen de Groep die aan de toepassingscriteria 

van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen 

beantwoorden, te onderwerpen aan het oordeel van het 

camjt~ dat Qvereenkomstig datzelfde artikel 524 uit drie 

onafhankelijke bestuurder5 bestaat. 

SUEZ houdt thans rechtstre.ks en onrechtstr.eks 98.62 % 

van de aandelen van Electrabel aan 
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O~rige ;nfcrm.tle 

o 4.4 Interne audit en risk management 

Het departement Interne audit evalueert op onafhankelijke 

wijze de Interne controlesystemen die het management In 

de verschillende gebreden heeft ingevoerd Deze evaluatie 

gebeurt op basis van een genormaliseerd contro lemodel 

en bestudeert zowel de efficlent;e van de operationele 

processen als de juistheid van de verschillende repo rtlngs of 

nog de integritelt van de informatiesystemen. De analyses 

gebeuren in de gebieden waar de belangriJksle risico's voor 

de vennootschap gesilueerd ziln. Het departement rapporteert 

aan de CEO en aan het Auditcomitl!. 

o 4.5 Ethische regels 

De Raad van bestuur en de Aigemene diredie schikken 

zich naar de regels van de Groep inzake ethische waarde, 

meer bepaald inzake vertrouwelijkheld en het niet gebruiken 

van bevoorrechte informatie. Overeen\comstlg de tlchtl ijn 

2003/6!EG bevat het corporate governance Charter zeer 

preCieze bepa lingen over transaclies met aandelen en 

andere financiele instrumenlen van de vennootschap door 

de bestuurders en andere aangestelde personen 

Voor de goedkeuring van hel Charter heeft de vennoot

schap - bij gebrek aan een eigen beleld - de wettelijke 

bepallngen toegepast 

De ethische Gedragscode van Electrabel die moment eel nag 

altijd van kracht is, zal in de loop van 2006 worden vervangen 

door het nieuwe ethische Charter van SUEZ 'Onze waarden, 

onze eth lek' dat voor de hele groep SUEZ geldt 

Eind 2004 werd gestarl met de revisiewerken van het 

ethisch Charter van SUEZ en van het document 'Gedrags- en 

organisatieregels van de vennootschappen', Deze werken 

werden lljdens hel hele jaar 2005 verdergezet. Met hel oag 

op een betere latere integra tie, maakten de deontalogen van 

Teneinde beter aangepast te lljn aan de Internationale context 

van Elec tra bel , kreeg de Inlerne audit in 2005 een nleuwe 

organisatie, waarbij ret personeelsbestand van de In te rne 

audit wert! uitgebreid en lokale interne audltantennes werden 

opgericht in de belangriJkste landen waar Electrabel C3ctief is 

Naast de gewone audl\opdrach\en In verschillende gebieden 

(gedeelde servicecentr;::, delegatle van bevoegdheden, trading, 

milieu, veiligheid, beheer van belangrijke projecten, ) nam de 

Interne audit eveneens deer aan de evaluatle van de interne 

contreles die vereist zijn door de wet Sarbanes-Oxley waaraan 

de controleaandeelhouder onderworpen is 

de adiviteltstak vaoa1 het begin ceel Ult van de wetkgroep 

onder leiding van de Dlrecleur Eth lek van SUEZ. 

De leden van de Raad van bestuur werden In 2005 niet 

geconfron\eerd mel belangenconrliclsituatles waardoor het 

nOodzakelijlc was am d:! wettelijke procedures voorZ!en in het 

Wetboek van Vennao1schappen toe 1e passen 

Uit ethische overwegingen gaf een iid er in een beperkt aantal 

geva1!en de voorkeur aan om af te zien van een deelname 

aan een bespreklng of een stemming, 

Oil is biJvoorbee ld het geval veor: 

• Pierre DR ION, bil de aanstelling van de or,afhankelijke 

f lnanciele adviseurs 'oeIast met het uitgeven van een fairness 

opinion in hel leader van net openbaar bod dat door SUEZ 

werd gelanceerd; 

• Geert VERSNICK, bij de beslisslngen m b L de reorgan isalie 

van de distribulie in V laanderen ('/erlag1ng van het aandeel 

van Electrabel in de imertornmunales die de distributlenetten 

beheren er, vorming van de unieke operator) 
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o 4.6 Bepalingen van de Belgische corporate governance Code 
waarvan Electrabel in 2005 is afaeweken 

Hel corporate gove rnance Charter werd eH,d 2005 

goedgekeurd, Er wordl gewezen op de volgende nlet

conformiteltspunten sinds het In voege treden van de 8elglsche 

corporate governance Cnde ap - Janu<HI 2005: 

• terrrujn van de mandaten: de besluurders die tlldens de 

gewone vergadertng Vaf' 2005 werden verkozen, zljn 

verkozen voor een tel miJn van zes Jaar; vaortaan IS de 

term1jn van de mandaten vier jaar voor elke benoeming 

of herbenoeming; 

• samenste11lng van het B=noemlngs- en bezaldlgingscomite: 

de CEO zelelde In het Benoemlngs- en bezoldigingscomM 

Deze aanwezigheid was niet cor form daar het bezo!digings

com l l~ en het benoeMingscom l t~ ssmengevoegd zijn 

Daarnaast bestand dil Comill! niet uit onafhankeliJke 

besluurders 

Het prinCipe van de progressleve invoering van het Charler 

werd in ziln verklaring vaoraf opgenomen Olt gebeurde 

om de Raad, in voorbero?iding van de gewone algemene 

vergadenng van 11 mel 2006, de mogelijkheld te bleden om 

de samensteliing van hel Benc)E!mings- en bezoldlgingscomile 

te hewen en zlch te bUlgen over de slatulaire wijzigingen 

die Ult dil Charter voorlvloelen: 

• de comites genie ten nll dus al van de Inspannlngen vaor 

hel verduldelljken van hun opdrachten en werkingsregels 

die opgenomen zijn il'l het ( ha-ter; 

• op ZIJI1 vergadenng van 3 maart 2006 ging de ~aad van 

bestuur over tot de cor,formstelling van de samenstelling 

van het Benoemings- en bezoldigingSCOrTlIte; het is voor\aan 

samengesteld uit Gerald M£SlRALlET, lutgarl VAN den 
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BERGHE en Baron VANDEPUTIE De CEO zetel! nlet langer 

rn dlt comi t~: 

• de Raad van bestuur heeft eveneens beslist dat tiJdens de 

samengeroepen bUltengewone algemene vergadering die 

voigt na afloop van de gewone vergadering van 11 mer 

2006, de statuten van de vennootschap moeten worden 

aangepast tenelnde ze princlpleel in overeenstemmlng te 

brengen met de corporate governanceregeJs (termijn van de 

bestuurdersmandaten, nieuwe benaming van de comltl!s. 

bevoegdheden) De overige voOtstelien van de statuta lre 

wlJzigingen waartoe werd besloten tijdens de vergadering 

van de Raad van 3 maar1 2006 ZIJn hoofdzakel ijk ge'lnspireerd 

ap de laatste wetsevoluue (gedematerialiseerde effecten en 

aandeelhoudersregisters onder elektronische vorm) Deze 

voorstellen zullen zodra mogelijk en minstens 15 dagen voor 

de vergadenng van 11 mei 2oo6 samen mel aile nutt lge 

mfOfmatie op de internetslte van de vennoolschap worden 

gepubliceerd; 

• de Raad van bestuur heeft overl gens voorz len am het 

reglement inzake gedelegeerde volmachten en mandaten 

te herZlen; 

• tot slot zal het Auditcomlte met de interne dlensten de 

speofreke bepalingen analyseren die het person ee l de 

mogeltjkheid moeten breden am hun bezorgdheid m h.t. 

onregelmaligheden op vertrouwelilkewijze mee te delen Dlt 

(amite rnoet oak een formee! beleld rnzak e hel machtigen 

van externe aud ltdiensten vastleggen en toepassen 
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Organogram 

Consolidatie-organogram van de Electrabel-groep 
situatie op 31.12.2005 
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Geconsolideerde jaarrekenlng 

Gf!Co(IJo/;oef!,d~ wifl1t- (In vrrli~j'~h";(l9 

o Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

"'~EVR 

Opbrengsten 

Overige e)(ploitatiebaten 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoHen 

Personeelslasten 

Afschrijvingen en voorzieningen 
Overige exploitatielasten 

ToellthtlnOl!n 

10 

31.1l.Z004 
31.11.2005 bulte" lAS 32-39 

12219 
467 

-7557 

·1354 

·437 
·1993 

RESULT~fT~.~ll.~.~ .. _ . ___ ._. __ .. __ •• ___ ._. __ .•• _ ••• _____ "_.!.~~ __ 

t 1 541 

478 

·7072 
.1546 

·248 
·1710 

1443 
.-.----,.~ .. -

Wijzlging van de reele waarde van de financiele 
instrumenten met betrekking tot grandstoffen 
Bijzondere waardeverminderlngsverliezen 
Reorganisaties 

Vervreemdiog van activa 
OPERATIONELE WINST OF VERUES 

FIN""OE£L RESULTAAT 

Aandeel in het netta rewltaal van investeringen 
gewaardeerd valgens de 'equity'-methode 

RESULTAAT VOOR BELASllNGEN 

Winstbelastingen 

NETTO RESULTAAT 
Aandeel van de minderheidsbelangen 
Aandeel van de Groep 

Gewone en verwliu:rd. Metto w[n)'c per a.ndeel (In EUR) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

·146 

·79 
13 

716 

1948 

-121 

475 

2302 

·219 

Z 093 

175 

1908 

34,77 

12 

·1 1 

125 
1569 

·177 

259 
1651 

·347 

1304 
115 

1 189 

21.68 
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Geconsolldeerde jaarrekenlng 

Gft'O"roW~~ h.t"!'lt 

o Geconsolideerde balans 

o Activa 

"~(IA 

VASTE AcnVA 

Motefllror vasle activa 
ImmaleriiHe activa 

Goodwill 
Investeringen opgenomen vOlgens de 'equity-methode' 

Leningen en vorderingen aan geamortiseerde kostprijs 
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Uilgeslelde belastingvorderingen 

Andere vaste CK1iva 

To,nchHngcn 
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20 

21 

22 

23 
24 

25 

17 

29 

Totaa~ vaste .c;tiva ...... ,--_._---, 

54 

VLOTTtNDE ACTIVA 
Voorraden 

Handelsvorderingen en verwante poslen 

Leningen en vorderingen aan geamorliseerde koslprijs 

Yoor verkoop besc::hikbare invEsteringen 
Derivaten 

Geldbeleggingen en kasequivalenten 

Andere vlollende activa 
Totaal vlottende activ3 

TOTAAL ACt1EF 
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24 
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28 
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31.12.2005 buiten lAS 32-39 
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833 819 
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1703 1592 
265 283 

1007 

130 153 

1030 1095 
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77 235 
106 

3403 
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1022 1066 
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G~consolid~erde b .. l.ns 
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Geconsolldeerde jaarrekenlng 

G~consolirJeerd mutat/cocl/erzich! l/;ln het eigen vermcgen 

o Geconsolideerd mutatieoverzicht 
van het eigen vermogen 

o Eigen vermogen en verpl ichtingen Rmrves 

verbonden 
Reserves aan voer Eigen 

verbonden verkoep vermogen 
31.12.2004 Geconsoli- .tan beschikbare Omre- toewljs- Minder- Totaal 

InmilfOCOncmEUR Toellchtingen 31.12.2005 buiten lAS 32-39 Uitgifte· deerde dekklngs· financi~le kenings- ~raan h€lids- €ligen 
I", mlifoen.:n fUR Kapitaal premies reserves instrumente" activa reserve de Groep belangen vermogen 

EIGEN VERMOGEN 3 0 EIGEN VERMOGEN 
"::"pil liilf :(013 2073 OP , JANUARI 2004 2 066 905 3 020 -2 5 989 1 856 __ 7_84~ 

. , Omrekeningsv€(3chilfen 47 47 54 
Re,serves ~n Ingehouden wlnsten 5 566 4 360 Winsten en verliezen 
Mlnderheldsbelangen 1534 1517 die direct werden 

Tgta.:.lliPlgen Y~rmogQn 9 173 7950 opgenomen in 
---- het eigen vermogen 47 47 54 

Netto wlnst (verlies) 
LANGlOPENDE VERPUCHTlNGEN van de verslagperiode 1 189 1 189 115 1 304 

Voorzieningen 31 6 589 6331 Totale opgenomen 
FinanciiHe verplichlingen 32 2649 1 446 winsten en verliezen 1 189 47 1 236 122 1 358 
Derivaten 25 1 059 Wijziging in 
Andere finandele verplichtingen 34 543 421 de consoiidaliekring ·29 ·29 

Uitgestelde belastingverplkhtingel1 17 395 178 Toename van het kapitaal 22 22 ·301 ·272 

Andere langlopende verplichtingen 35 234 531 Dividenden ·821 ·821 -, 31 -952 

Totaal langlopende verp[lchtlngen 11 469 B 907 EIGEN VERMOGEN 

OP 31 DECEMBER 2004 2 073 927 3 389 45 6 433 1 517 7 950 
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN Eerste toe passing 
Voorzieningen 31 313 386 van lAS 32-39 
Financi~le verplichtingen 32 1 253 1 286 op , januari 2005 ~1 6 60 22 68 ·2 66 

Derivaten 25 3 441 EIGEN VERMOGEN 
Handelsverplichtingen en verwante posten 1 989 2202 OP 1 JANUARI 2005 2073 927 3372 60 67 6501 , 515 8016 

Belastingverpiichtingen 35 78 120 Omrekeningsverschiflen - -- 19 19 -2 17 
Andere nnanci~le verplichtingen 34 184 281 WIJziging in de reele 
Andere kortlopende verplichtingen 35 1 482 1 008 o,;'aarde van financiele 

Totaal kortlopende verpllchtingen 8 740 5 283 ~nas~;e~~~~~~ voor 

kasstroomafdekking 37 37 37 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPUCHTINGEN 29382 22'40 Voor verkoop 

-- beschikbare financiele 
~ M M M 

Winsten of verliezen die 
direct werden opgenomen 
in het eigen vermogen 37 44 19 100 -2 98 

Netto wins! (verlles) 
van de verslagperiode 1 908 , 908 175 2 083 

Totaal van de 
opgenomen winsten 
en verliezen 1908 37 44 19 2008 173 2'81 

Wijziging in de 
cansolidatiekring ·6 -6 10 

Opnam\:! in het eigen 
vermogen van de last van 
de aandelenoptieplannen 

Toename van het kapitaai 49 49 

Dividenden -867 ·867 -213 -1 080 

EIGEN VERMOGEN 
OP 31 DECEMBER 2005 2073 927 4410 39 104 86 7639 1 534 9173 
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~~nsolideerde jaarrekening 

GKonso/idHrd Ir"Hrroomownlchl 

o Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

Inmlijocn(!nEVR 

Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 

Geldmiddelen en kasequivalenten, slotbalans 

EVOLUTIE VAN DE GELOMIDOEl£N EN KASEQUIVAl£N11'N 

TotHI ntUO ,.julu-a, 

Aandeel in de netto winst (verlies) van investedngen verwerkt volgens 
de 'equity'-rnelhode 

Ontvangen dividenden van investeringen vemerkt volgens 

31.12.2005 

4711 

7379 

2668 

l DOl 

·475 

de 'equity'-methode 473 

Opgenomen lasten in verband met afschrijvingen en voorzieningen 490 

Resultaat uit vervreemding van activa -822 

Reele waarde van financii:!le instrumenten met betrekking tot grondstoffen 146 

Andere niet-geldelijke postlO>n 3 

31.12.2004 

500B 

4711 

·297 

1304 

·259 

445 

116 

·158 

Financiele winst (verlies) III 121 1 77 

Wln<lbrlfldnij.n '" 219 347 

BrutD I.UlOfi~o"dlfingsmorve vMir n",.:ndoei 
resu1taat en bela!1fnge!! l 238 1 971 

Betaalde belastingen (ll ·240 ·251 

Wijziging van het werkkapitaal 466 .. '60 

~:~~~~!~~!~~~~~:.~~~:~!~~j:~:~:~~.?!.~.~ ... ~.~.p'!~.! .~~~~.!----·==--==::=-~i" 46L . . .~ 
Investeringen in materiele vaste activa en immaleri~le activa (inciusilO>f 
geaeLiveerde financilO>ringskostlO>n) 

Verwerving van enh!eiten (vlO>rmiflderd mel de overgenomen geldmiddelen) 

Verwerving van voor verkoop besehikbare investeringen 

Overdracht van malerii:!le vaste aetiva en immaterii:!le activa 

Overdracht van entiteiten (verminderd met de overgedragen geldmiddelen) 

Overdraeht van voor ~rkoop beschik.bare investeringen 

Evolutie van de vorder;ngen verbonden aan de inv~teringen & 

·956 

·3 11 

·43 

263 

468 

181 

'restricted cash' 383 

OnfYangeo rente en divid~nden uit finandele vas Ie activa fll fa6 
Kasstromen met wlIekkina tot In\,HurlngAcdvttelt.Qn 13 1 

8elaalde dividenden 

Evolu!ie van de financiiHe verplichtingen 

Belaalde rente III 

Ontvangen rente op geldmiddelen en kasequivalenten III 

Wijzigi.n.g in kapitaal van dochleronderneminglO>l'I 

Kasstromen met betrekkln.9 tot flnancieringsactivlteiten 

·1080 

1 110 

·155 

125 

49 

49 

·516 

·151 

133 

742 

195 

191 

684 

·953 

-1251 

.15 1 

110 

·272 

·2517 

_~!.f!ct van wl~.!!.~_?.!!.!.~~.i.~lging!!! .~~_ ilndare ________ • __ . ___ .. .... " 24 -Z4 

T~LE WIJZIGING 

(1) Zie ook de aansluiting in loelic:hting 39 1 

(2) Z~ ook de aansluiting in toeliehting 39.2 

.. - .. -."--.-~"~~!!-,, .-.---~ 
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GecQnsolideerde jaarrekening 

Toelichrif't9f!f't bij de gf!cofIJolideerde joJiJ""bnifl9 

o Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 

51 
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Geconsolideerde jaarrekenlng 

TopNc"tingen bii de gpconlolidf!f!rde ;iJiJrrl!/rpnirrg 

De vennootschap werd opgericht op 8 augustus 1905 veor een onbeperkte d'Jur, zij opereert onder de naam 
Electrabel sinds 10 juli 1990. De maatschappelijke zetel is gevestigd op de Regentlaan 8 te 1000 Brussel. 

Electrabel N.v. is een naamloze vennootschap die het Wetboek van Vennootschappen moettoepassen. Zij moet 
zowel de wetteUjke en reglementaire bepa lingen die in Belg i~ vantoepa5s i ng zijn op naam loze vennootschappen 
als haar statu ten volgen. 

Op 3 maart 2006 heeft de Raad van bestuur de publkat ie goedgekeurd van de geconsolideerde jaarrekening 

van Electrabel N.V. en haardochterondernemingen (hierna de Groep of Eleelrabel genoemd) over het boekjaar 
dat afsluit op 31 december 2005. 

Toelichting 1: 

Samenvatting van de grondslagen voor financiele verslaggeving 

Verklaring van overeenstemming 

In overeenstemming met de EU·Verordening van 19 juli 2002 

met be trekking 101 de internatlonale grondslagen voor 

financre le vers laggeving (lFRS - International FinanCIal 

Reporting Standards), werd de geconsolideerde jaarrekening 

van de Groep voor het boekjaar dat afsloot op 31 december 

2005 opgesteld volgens de IFRS zoals gepubliceerd door het 

IASB (International Accounting Standards Board) en zoals 

aanvaard binnen de Europese Unle op 31 december 2005. 

Deze standaarden omvatten IFRS, International Accounting 

Standards (lAS) en interpretaties van het International Financial 

Reporting Interpretations Committee (lFRIC) en het voormallge 

Standing Interpretations CommIttee (SIC). 

In overeenstemming met IFRS 1 - Eerste toepassing van IFRS 

bevat deze jaarrekenlng informatie over de overgang naar 

IFRSs.. Deze informatie wordt gegeven in loelichting 2 'Impact 

van de overgang naar de IFRSs' 

Electrabel heeft beshst am IFRIC 4 - Vasts telling of een 

overeenkomst een lease--overeenkomst bevat vervroegd toe 

te passen vanaf 1 januarl 2004, Deze interpretatie is verplichl 

van toe passing voar de jaarrekeningen over verslagperiodes 

die beginnen op of na 1 januari 2006. maar mag vrijwill ig 

vervroegd worden toegepast, 

De Groep heeft bovendlen beslist om lAS 32 - Finaneiele 

instrumenten: Informatieverschaffing en presentarie en 

lAS 39 - Financif§fe instrumenten: Opname en waardering 

pas toe le passen vanaf 1 januari 2005. In overeenstemming 

met de mogelijkheid geboden in IFRS I, is de vergelijkende 

Informatie op 3' december 2004 niet in overeenstemming 

met deze twee standaarden_ 

De balansdatum van de geconsolideerde Jaarrekenlng IS 

31 december De geconsolideelde jaarrekening wordt 

voorgeste ld in miljoen euro (Ien~ ij anders vermeld) v66r 

toewijzing van het dividend over het boeklaa r. 

De lasten 'NOrden in de winst- en ver1iesrekening gepresenteerd 

op basis van hun aard. 

Standaarden (lFRS) en interpretatie5 (If RIC) die nog "iet 

van toepa.ssing ziJn 

De Groep heet! volgende standaarden en interprelatles die 

v66r de datum waarop de jaarrekening IS goedgekeurd zijn 

uitgegeven, maar d e rag niet verplicht van loepassing ziJn 

op 31 december 2005. niet toegepast: 

IFRS 6 - Expforatie en €'valuatie van minerale hulpbronnen. 

Deze standaard is niet van toepassing op de activilelten van 

de Groep. 

IFRS 7 - Flnanciere ins!rumenren: fnformarieverscnaffing 

en nerziening van lAS' - Presentatie van de jaarrekening; 

informatie over net kapitaal Deze rleuwe bepalinget'1 lullen 

Ielden tot de publica tie van bl/komende infermatle. De Groep 

heeft nog niet beslist wanneer (2006 of 2(07) zij deze nleuwe 

bepa lingen za l toepass€'n 

De herziening van lAS 19 - Persone.:lsbeloningen, actuarii~le 

wins ten en ver/iezff1. collectieve (E.'gelingen van meerdere 

werkgevers en informat,everschaff;ng is van toepassing vanaf 

verslagperiodes die beg Inn en op of na 1 januari 2006. De 

Groep heeft nag niet beslisl of ze zal gebruik maken van 

de mogelijkheid am de 'bandbreedte··benadering (corridor 

method) at te schilffen en de actuar ie(e w insten d irect In het 

eigen vermogen op te nemen~ De andere bepalingen van 
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TOf!/ic!lrirr;tm bij df! ge~orrJo(;d~rdf' ilf" rre~en;n9 

de herzlenlng zullen toegep,;st vlorden In 2006 De Groep 

heeft op dlt moment de rnogeliJke Impact van de wij2iglngen 

met belrekklng tot de verwelkin£ van collectieve regelingen 

van meerdere werkgevers (mulli·employer plans) nog niel 

berekend 

De herz'ening van lAS 39 - Fli1an6jle Instrumenten Opname 

en waardering - ReiHe waarde optie is van (oepassing vanaf 

vers1agpeflodes die beginne"l op of na 1 /anuari 2006. De 

Groep heeh nog niet bei!is l of ze gebru ik zal maken van 

deze reele waarde optle. 

IF RIC 5 - Be langen in ontmanteJings·. hers rel- en 

milfeusaneringsfondsen, iFRIC 6 Verplichtingen die voortvloeien 

uit dee/neming aan E'en speed/eke markt - Afgedankte 

efektrisehe en elektronische apparatuur, IFRIC 7 - Toepassrng 

van de aanpassingsbenaderin1 in lAS 29 - Financiele 

versfaggevmg in eco'lomieen met hyperinflatle en 

IFRIC 8 - Toepassingsgebied van IFRS 2. Zljn van toepassrng In 

2006 De Groep vel'\Nacht !Jeen ImAoed van de toepasslng van 

deze interprelatles op de Jaarreken'ng vermlts haar transacties 

bUlten de toepassingsgeb1eden liggen. 

Beoordelingen en het gebruik van schattingen 

Het opslellen Vqn de jaarrekening vereist het gebrulk van 

schaltingen en veronderstellinger voor he! bepalen viln de 

waarde van activa en verplrc:htingen. veer de waardering van 

onzekerheden op balansdatum alsoak voor de balen en lasten 

van de perlode, 

Ais gevolg val"! de onzekerheden die inherent zijn aan elke 

waardenngstechniek, herziet de Groep haar schattingen op 

basis van informat le d ie regelrnalig wordt aangepasl Het 

IS mogehjk dat de werkehrke toekomstige apbrengsten uit 

operatles verschillen van deze schaltingen. 

De Groep heeh slgnlflcanle schatt i'"lgen moeten maken voor 

het opstellen van de jaarreken ing met belrekking tot de 

ieaJrseerbare waarde van materlele vaste actrva en immateriele 

activa. de waardering van \roorlien ngen en meer bepaald de 

voorzlenlngen voor het beheer van de 'nabehandelrng' elnde 

eydus van de nudealre brand5tof, de voarzieningen voor de 

onlmanteJing van installaties en de voorzlenmg voor c.ialms 

alsook de voorzienlngen veer pensl(P-nplannen en gelljkaardige 

voordelen, financiele Inslrurnenten :n de gerealiseerde omzet 

die nog nlet werd opgenornerl 
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Realiseerbare waarde van materlele vaste activa en 

ImmaterH~le activa 

Verondersteli ingen en schatt ingen zijn nodlg om de 

rca liseerbare waarde van goodwill, materie)e vaste activa 

en Immaterleie actlva te be palen De verondersteilingen en 

schattingen hebben meer in het blJzonder be trekking op de 

marktperspectleven. veroudeTing. en marktgegevens die nodig 

zjjn om kasstromen te voorspellen. Elke w iJziging aan deze 

verondersteU,ngcn kan een slgnifi cante impact hebben ap de 

realiseerbare waarde en kan lelden tot een wijzlglng van de 

op te nemen bljzondere waardevcrminderingsverllezen 

Waardering van de voorzieningen 

Het ziin voornamelijk, maar nlet ultslu ltend, parameters met 

betrekkrng tot de nuciealre Installatles. het nlveau van de 

kosten, het (lJdstip van het voorkomen van deze kOS1cn en 

de discontenngsvoel die een slgnlficante InvJoed hebben op 

het bedrag van de voorzlenrngen, Deze parameters werden 

geschat op basis van de beste Informatle en schattlngen 

waarover de Groep op dit moment beschlkt. 

De Groep heeh ap dit moment geen indicatles dat deze 

parameters nret gepast zouden Zljn en er is geen evoili tie 

gckend die de voorzrenlngen Significant ZOU kunnen 

be·invloeden. 

Pen5 ioenplannen 

De pensroenverp lichtmgen ziJ n gebaseerd op actua rr ele 

berekenlngen. Volgens de Groep ZIJn de gebruikte 

veranderstellingen in deze berekenlng gepast en verantwoard. 

Een eventuelewijz iging van bepaa lde verondersteliingen kan 

echter wei een Significante Impact hebben op de waardering 

van deze verplkhting 

Financiele Instrumenten 

Voor het bepalen van de ree le waarde van flnanC lele 

In~(rumenlen die niet worden verhandeld op een publieke 

markt, moet de Groep waarderingsmethodes gebrullc:en die 

op een aanlal veronderstellingen gebaseerd zijn De wljZlglng 

van deze verondersleilingen kan een impact hebben op de 

schaUlng van de ree le waarde 

Opbrengsten 

De gerealiseerde omzet In het segment van de klan ten waarvoor 

de tellers gedurende het boekJaar worden opgenomen. met 

name de klanten die laagspanning (elektriciteit) of lage druk 

(gos) aankopen, moet worden geschat op balansdaturn. A ls 



gevolg van de liberalisering van de energiemarkt in Seigle 

is het bepalen van het bedrag van de verkopen complexer 

geworden omdat er nu verschillende operatoren zljn, De 

Greep IS hierdoor afhankelijk geworden van de aliocatle van 

energlevolumes op het netwerk door de beheerders van de 

netwerken. De definitieve toewijzing zal in bepaalde gevallen 

slechls maanden later gekend zijn, waardoor er een zekere 

mate van onzekerheid is met betrekking tot de gerealiseerde 

omzet De Groep heeft toch een aantal methoden voor 

waardering en modellerlng ontwikkeld die a posteriori 

aangeven dat het risico op fouten in de schatting van de 

verkochte hoeveelheden beperkt is 

Andere schattingen en beoordelingen 

Naast het gebruik van schaltingen, heeft de Greep oordelen 

moeten vellen om de juiste administratieve ve~rking le bepalen 

van bepaalde activlteiten en transacties die niet expliciet worden 

behandeld in de IFRSs Dit was met name het geval voor de 

classificatle van dlenstenovereenkomsten OFRIC 4 - Vaststelling 

of een overeenkomst een lease-overr;>enkomst bE'vat) en voor het 

bepalen van 'nonnale adiviteiten' in het kader van de toepassing 

van lAS 39 op aan- en verkoopovereenkornsten met betrekking 

tot elektriciteit en gas, 

Classlficatie vlottendfvast 
(C.q. kortlopendflanglopend) 

In overeenstemming met lAS 1 maakt de Groep een ondel'5Cheid 

tussen vaste en vlotlende activa en tussen kortlopende en 

langlopende verplichtingen , Rekening houdend met het 

merendeel van de activiteiten van de Groep werd beslist dat 

de penode tot realisatie van een actief en de peflode tot 

afwikkeling van een verplichting meest weerhouden worden 

als criterium voor de classificatie: als vlottend c.q. kortiopend 

indien minder dan twaalf maanden en als vast c..q . langlopend 

als meer dan twaalf maanden 

Eerste toepassing van IFRS 
Aangezien ElectrabellFRS voor het eerst toepast in 2005, 

werd de IFRS-openingsbalans opgesteld op 1 januari 2004 

(Le. de datum van overgang naar IFRS). Electrabel heeft, in 

overeenstemmmg met IFRS 1 - Eerste toepassing van IFRS, 

beslist am gebruik te maken van volgende uitzonderingen 

voor de apsteiling van de eerste IFRS-jaarrekening: 

• bedrijfscombinaties die v66r de datum van overgang 

naar IFRS tot stand kwamen worden niet retroactief 

in overeenstemming met IFRS 3 - Bedrijfscombinaties 

verwerkt. 

Geconsolide@rdl! Jaarrekenlng 

Toe/ichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 

• niel-verwerkte actuariele wlnsten en verliezen worden 

volledlg opgenomen ap de datum van overgang naar 

IFRS, de In lAS 19 - Personeelsbeloningen gedefinieerde 

'bandbreedte'-benadering wordt gehanteerd voor de 

verwerking van actuariele winsten en verliezen die zich 

voordoen na de datum van overgang naar IFRS; 

• de cumulatieve omrekeningsverschillen worden geacht nihil 

te zijn op de datum van overgang naar tFRS; 

• de vergel,jkende ciJfers met betrekklng tot 2004 zijn niet 

in overeenstemming met lAS 39 - Financiefe instrumenten: 

Opname en waardering en lAS 32 - Financiele instrumenten: 

Informatieverschaffing en presentatie. Voor de vergeliJkende 

informatie in verband mel financiele inslrumenten die bnnen 

het teepasslngsgebied van lAS 32 en lAS 39 vallen, worden 

de Belgische principes loegepast; 

• IFRS 2 - Op aandefen gebaseerde betalingen wordt enkel 

taegepast bij de verwerking van op aandelen gebaseerde 

betalingen die na 7 november 2002 zijn toegekend en die 

niet onvoorwaardelijk zijn geworden v66r 1 januari 2005. 

Consolidatieprincipes 

De geconsolideerde Jaarrekenlng OrTl\lat dochterondernemingen 

die volledig worden geconsolideerd, entlteiten waaraver 

gezamenlijk de zeggenschap VIoOrdt uitgeoefend Goint ventures) 

opgenomen op baSIS van de proportlanele consolldatiemethcde 

en investeringen In geassoCleerde deelnemingen opgenomen 

op basis van de 'equity'-methode, 

De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld op basis 

van unlforme grondslagen voor financiele verslaggeving 

voor vergelijkbare transacties en andere gebeurtenissen in 

soortgelijke omstandigheden. 

Dochterondernemlngen 

In overeenstemmlng met lAS 27 - De geconsolideerde en de 

enkelvoudige jaarrekening, zljn dochterondernemlngen die 

entitelten waarOJer Electrabel direct of indirect de zeggenschap 

kan uitoefenen Zeggenschap is de macht om het financiele 

en operationele beleid van een entiteil te sturen teneinde 

voordelen te verkrljgen uit haar activitelten . Zeggenschap wordt 

verondersteld te bestaan indlen Electrabel de meerderheid 

van de stemrechten bezit, lenzij deze gehouden stemrechlen 

geen zeggenschap inhouden 

De consolidatie van dochterondernemingen begint op de 

datum waarop Electrabel de zeggenschap verknjgt en stopt 

ap het moment dal Electrabel deze zeggenschap verliest 
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Toelichfingen bij de geconso/ideerde j<l .. rrekening 

Entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt 

ultgeoefend (joint ventures) 

In overeenstemmlng met lAS 31 - Belangen in join f ventures, 

zijn entiteilen waarbiJ Electrabel contractueel met andere partijen 

IS overeengekomen om de zeggenschap te delen, jOint ventures. 

Dergelijke contractuele afspraken bepalen dat de (inanclE~le en 

operationele besllssingen een unanleme Instemmlng verelsen 

van de partijen die de zeggenschap delen 

De Groep verwerkt deze entiteiten yolgens de proportionele 

consolidatlemethode vanaf het moment dat de gezamenlijke 

zeggenschap start en VIoOrdt beeindigd vanaf de datum waarop 

de gezamenliJke zeggenschap stopt 

Geas50cieerde deelnemingen 

In OJereenstemrnmg met lAS 28 - invesreringen in geassodeerde 

deelnemingen, zijn geassocieerde deelnemingen entltellen 

waarln Electrabel een Invloed van betekenis heeft door deel te 

nemen aan de financiele en operatlonele beleidsbeslissingen 

van de deelnemlng maar zonder zeggenschap of gezamenliJke 

zeggenschap over het betreffende beleld Ult te oefenen. 

Geassocieerde deelnemingen worden verwerkt volgens de 

'equity'-methode tot Electrabel de invloed van betekenis 

veri lest. 

Activiteiten In het buitenland 

In overeenstemming met lAS 21 - De gevolgen van 

wisselkoersWljzigingen, worden de jaarrekenlngen van 

dochlerondernemmgen, entlteiten waarover gezamenlijk 

de zeggenschap wordl uitgeoefend en geassacieerde 

deelnemlngen met een functionele val uta die verschiJt van 

de euro omgerekend op basis van volgende prlncipes: 

• actlva en verplichtlngen worden omgerekend tegen de 

slo\koers op balansdatum; 

• baten en lasten worden omgerekend tegen de gewogen 

gemiddelde valutakoers over de penode; 

• de resulterende vaJutakoersverschlllen worden In het 

geconsolideerde eigen vermogen opgenomen voor hel 

aandeel van de Greep en in de rubriek mmderheidsbelangen 

voor het aandeel van derden_ 

Bedrijfscombinaties en goodwill 

Indien de Groep een entltelt of een bedrijf verwerft, worden 

de identificeerbare adlva, verplichtingen en voorwaardelijke 

verplichllngen van de overgenornen partlj opgenomen 
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tegen hun reele waarde Het verschil tussen de kastpriJs 

van de bednjfscombinatie en het aandeel van Electrabel 

in de netto reele waarde van de actlva, verplichtingen en 

voorwaardeilJke verplichtingen \VOrdt opgenamen als goodwill 

Deze goodwill wordt minstens jaarliJks onderzocht op 

blJzondere waardevermlndenngen in overeenstemmlng met 

lAS 36 - Bijzondere waardevermindering van activa. 

Als het aandeel van Electrabel in de netto reele waarde van 

de activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtlngen 

grater is dan de kastprljs van de bedrijfscombinatie, wordl dit 

verschll (oak wei negatieve goodwill of badwill genoemd) na 

het opnleuw beoordelen van de reele waarden, onmlddelllJk 

in de winst- en verlicsrekenlng opgenomen 

Bij de verwerving van biJkomende aandelen van een reeds 

Inlegraal geconsolideerde enlltell worden de opgenomen 

Identificeerbare activa en verplichtingen niet gehervvaardeerd 

De waarde van de bljkomende goodwill is dan geliJk aan het 

verschll tussen de kostprijs van de bljkornende aandelen en 

de waarde van het biJkomende belang in het netta actlef 

van de entlteit. 

Immateriele activa 
Een Immatefleel acllef wordt opgenomen indlen het 

waarschiJnlljk toekomstige economische voordelen zal 

genereren voor de Groep en indien de kostprijs betrauwbaar 

kan gemeten worden . Na de initlele opname worden aile 

immateriele activa opgenomen aan kostprijs vermlnderd met 

de eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere 

waardevermlnderingsverliezen. 

Immatenele activa met een beperkte gebruiksduur worden 

Iinealr afgeschreven over de gebrUlksduur. Software warden 

afgeschreven over 3 tot 5 jaar. 

Immaterlele actlva met een onbepaalde gebruiksduur worden 

nlet afgeschreven maar worden jaarlljks onderworpen 

aan een onderzoek ap bljzondere waardevermmdering In 

overeenstemming met lAS 36 - Bijzondere waardevermindering 
van activa, 

De gebrulksduur en de afschrijvingsmethode van immateriele 

act Iva worden minstens aan het elnde van elk boekJaar 

herzlen 

De immateriele activa omvatten oak capaciteitsrechten 

op elektrlciteitscentrales die in overeenstemming met de 

grondslagen voor materlele vaste activa worden verwerkt. 



Materiele vaste actlva 

Een materieel vast aclief wordt opgenomen indien het 

waarschijnlijk is dat hel economische voordelen zal genereren 
voor de Groep en indien de kostprijs van het adier betrolM'baar 

kan worden bepaald. Na de eerste opname worden a ile 
materiele vaste activCI gewaardeerd tegen hun initie)e kostprijs 

verrn inderd met afschrljvingen en eventuefe biJzondere 

waardeverm1nderingen 

De kostpri)s van de mate ri ele act iva bevat oak de 

finanCteringskosten indlen de t ijdsperlode voar hel bOlJVolen 

of vcor het verwerven van de installatle langer is dan twaalf 

maanden De Clctlvering van dergeli jke financieringskosten 

va ngt aan ap het moment dat de uitgaven worden gedaan 

en wordt beemdigd ap de datum waarop aile actlviteiten 

voltooid ziJn om het actief voor te bereiden op zijn beoogde 

gebrU IK De active ring van flnancieringSKosten wordt 

opgeschorllijdens perloden waarin de act ieve ontwikkeling 

word! onderbroken. 

De kos lprijs van de centrales omvat ook de geschatle Kosten 

van ontmanteling en verwiJdering van het actief en van het 

herstel van het terrein waarop hel actlef gebouwd is, Indien 

deze verplich tingen ook leiden tot het opnemen van een 

voorziening in overeenstemming met lAS 37 - Voorzieningefl, 

voorvvaardelijke verp lichtingen en voorwaardelijke activa 

Overeenkomst ig IFRIC 1 - Wijzigingen in bestaande 

verplichtingen voor ontmantefing, herstel en soongelijke 

verplichtingen, worden wijziglngen in de waardering van 

een bestaande verpllchting voor ontmanteling als gevolg van 

een wiJzIging in de disconteringsvoet of een wijzIging in het 

gesehatLe tijdstip of bedrag van de uilstroom van mlddelen 

die verelst ZlJn am de verpl!ehting af te w ikkelen, opgenomen 

Via de boekwaarde van de betrokken installatie. 

Overheidssubsidies die verband houden met materiele vasle 

aetiva en bijdragen van derden aan de financiering van 

dergehjke activa worden In mlndering van de kostprljs van 

de betrokken maleriele vaste aetiva gebracht 

leder bestanddeel van een mater ieel vast actlef met een 

substanliefe kostprijs in relalie tot de totale kostprijs van hel 

actief wordt afzonderlijk afgeschreven a.ter de gebruiksduur. 

gebruik makend van de linealre afschriJvingsmethode. Indien 

een substantieel bestanddeel wordt vervangen op het einde 

van de gebruiksduur, wordt de kostprljs van het nieuwe 

bestanddeel opgenomen als een actief ('component approach'). 

Deze benadering wordt ook toegepast op de kostprijs van 

grondiQe inspect ies van de elektriciteitscentrales De kostpriJS 

Geconsolideerde Jaarrekening 

roelicl'lti l"l gerl blj de gecon iolid~erde jurreltenin9 

van dergelijke gronclige Inspectles wordt afgeschreven (JI/er de 

peri ode die duurt tot de volgende grondige inspect Ie 

De afschnjvlng van ~en actie f vang l aan wanneer het gereed 

is voor gebruik. 

De geschatte gebruiksdlJur voor de 5ubstantlele bestanddeien 

van het materieel v~st actief liggen binnen volgende 

bandbreedles: 

Gebouwen 
Nucieaire inslallahes voor 
elektriciteilsptoductie 

K)assieke installaties vocr 
el e k Iricilei tsprod uc tie 
lnstallaties met hydr"uli~che structur'~n 
en pcmpen 
Distributienet vccr gas ('n eiektriciteit 
en aanverwanfe uit fllsting 
Installatles vocr warmtekrachtkoppeling 
en recuperahe van energie 

Gereedschap, simulalOf~ en meubilair 

Voertuigen, informalicarnaterieel 

20 lot 33 jaar 

40 jaar 

20 tot 30 jaar 

SO lot 65 jaar 

25 tot SO jaar 

10 101 25 jaar 
10 jaar 

Sjaar 

De rest'Naarde, gebrui~ : sduur en alschTljvingsmethodes van 

de materiele vaste activ:! worden mlnstens aan het elnde van 

elk boekjaar herzlen. 

Actlva aangehouden In het kader van een finandele 

lease-overeenkomst 

De materiEl-Ie vaste Cl ct iva bev2tten ook vasle aeli va 

aangehouden op gmnd van een lease-overeenkomst waarbij 

vrijwel aile aan de eigendom van het aetief verbonden risico's 

en voordelen word~n overgedrage-n aan Electrabel In dlt 

verband past de Groep de bepalingen in IFRIC 4 - Vaststelling 

of een OVE'ff.'en.i:'omsr ee.1/ease-overeenkomst bevat toe Deze 

il1terpretatie bepaall de ornstandlghedel1 waarin transadtes d:e 
niet de juridlsche vOlm van een lease-overeenkomst hebben, 

toch moeten opgenomen worden in overeenslemmlng met 

lAS 17 - Lease-overr?en/comsten, 

De activa aangehouden op grond van een financiele lease, 

worden opgenomen tegen de re~le waarde van net geleasde 

actief, of indien ze lager l .1jn, legen dr? conlante waarde van de 

minlmale leasebetalingen Na de eer'ite opname worden deze 
activa gewaardeerd in overeenstemmlng met de principes voor 

materiele vasle aetiva in eigendom, alhoewel de gebrUlksduur 

beperkt wordt tot de le<3seperiode Indien de overdracht van 

eigendom aan hel eindf' van de overeenkomst onvoldoende 

zeker IS 
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Geconsofldeerde jaarrekenlng 

Toelicf'ltingen bij de ge. onsolr'det?rde jiliHrelcMing 

Bijzondere waardevermindering van activa 

Mel ullzondefing van goodwill, immateriele activa met 

een onbepaa lde gebru i~sd uur en immateriele activCl die 

nog nlet gebrUlksk laar zlJ n, w aarvoor er Jaarlij ks een 

onderzoek op bij zondere w aar,jevermindering gebeurt. 

worden male(lele en imllateriele actlva enkel getoetst op 

bijzondere waardeverm'nderingen indlen er Indica ties ziJn dat 

de boekvvaarde niet kan terugverdiend worden door gebruik 

of verkoop Ais de boekwaarde van een actief grater IS dan de 

reahseerbare waarde (de hoogste waa rde van de reele waarde 

minus de verkoopkosten, en de bedrij fswaarde), wordt hel 

verschll opgenornen als bilzonder waardeverrmndenngverl ies 

In de winst - en ver l iesrek~ni ng 

Ais hel nlet rnogeliJk IS 0111 de realiseerbare waarde van een 

mdlvidueel aetief Ie bepa en, dar wordt het onderzoek op 

bljzondere waardeverminderin~jen Lltgevoerd op het niveau van 

de kleinsfe identificeerbare 9rOE~p adlva (kasstroomgene~rende 

eenheid) waartoe hel ache' beho'JrL 

Goodwill wordt toegerekend aan de kasstroomgenererende 

eenheden of groep van ka~;stroomgenererende eenheden die 

naar vervvaehting voordeel zullen 'lalen Ull de synergle In de 

bedTlJfscombinatle, Deze ~:as5troomgenererende eenheld of 

greep van kasstroamgenererende eenheden vertegenvvoordlgt 

het laagsle niveau binnen de entltel l waarop goodwIll 

opgevolgd wordt voor Interne managernentdoelelnden 

Bijzondere waardeverminderingsverl ezen \NOrden teruggeboekt 

via de winst- en verliesrekening als de realiseerbare waarde 

van het aclief (of van een ka'Sstroomgenererende eenheid) 

groter IS dan de boekwaarde, met uilzonderlng van 

waardevermlnderingen opgenomen met belrekkmg tot 

goodw ill die noolt warder te r ugg~boekl 

Voorraden 

Voorraden worden gewaardE~erd tegen de laagsle waarde 

van de koslprljs of de opblengstvvaarde. 

De kostp rijs van voorraden omvat (l l!e inkoop Koslen , 

conversrekosten en andere kosten om de voorraden op hun 

hUldrge locatre en in hun huidlge steat te brengen, De koslprijs 

word I berekend op baSIS ... an de formule veor de gewogen 

gemlddelde koslprijs 

Lenlngen en vorderingen 

Lenlngen en vorderingen worden Ln it eel opgenomen regen hun 

reele waarde, welke meestal overe~nkomt met de nominate 
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waarde verhoogd met de direct toewijsbare transactlekoslen 

van de leningen en vordeflngen. 

Op clke volgende batansdatum vvorden deze activa gevo..raardeerd 

legen geamortrseerde koslprilS met behulp van de eHectleve· 

rentemelhode Brjzondele w aardevermlnderlngsverllezen 

worden opgenomen In de w inst- en verliesrekenlng Indien 

de rcallseerbare waarde van de iening of de vordering lager 

IS dan de boekwaarde 

Voor verkoop beschikbare financiele activa 

Voor verkoop beschikbarf! financiele actlva w orden Inrt leel 

opgenomen tegen hur. reele w aa rde, w elke meesta l 

overecnkoml mel de aanscha ffi ngswaarde verhoogd met 

de transactlekosten. 

Op elke volgende verslagdatum worden finanCie le act iva 

gewaardeerd legen hun reele w(l:a rde. 

Voor deelnemlflgell In beursgenoteerde entltelten. wordt 

de ree le waarde bepaald op baSIS van de beu( skoe r~ op 

verslagdatum 

Indlen er geen aclieve markt bestaat voor de betrokken 

deelneming wordt de ree le waarde bepaald op baSIS van 

een waardenngslechniek die rekemng houdt mel rceente 

gelijkaardige markUransac1ies. de re~le waarde van een ander 

instrument dat jn~zen heuelfde is, of een waarderingstechnlek 

di~ gebaseerd is op contar'lte-waardeberekenIOgen en 

gebrulkelljke optiewaarde~ingsmodellen . 

Een voar verkoop besehik~ar actlef dill niet wordt verhandeld 

op een actieve markt en waarvoor de reele waarde met 

betrouwbaar kan bepaald worden , w ordt gewaa rdeerd 

tf(}en Koslprijs, 

Wlr'Isten of verl iezen die voDrt\ll oeien uit een verandering in de 

reele waarde van voar verkoop beschikbare finanCiele actlva 

worden direct opgenomen In het eige" vermogen, tenzij het 

verltes ten opzichte van de boekwaarde een ulldrukklng is Vein 

ee' be1angriJke en duurzame b')zondere waardevermindenng. 

In dit laatsle geval wordt hel verlies opgenomen in de INinSI' en 
verhesrekenlng, 

Handelsvorderingen en verwante posten 

Helndelsvordenngen worde~n initleel opgenomen tegen hun 

reele waarde, vve lke meeslal overeenkomt met de nomlna ie 

w~arde Een blJzonder waardeverminder,ng.sverlles w ord t 



opgenomen in functie van de waarschijnlijkheld dat het 

bedrag oninbaar is. 

Geldmiddelen en kasequivalenten 

Geldmiddelen en kasequ lvalenten omvatlen contanten en 

uiterst liquide beleggingen ap korte termijn die onmiddellijk 

kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan he! bedrag 

gekend is en die geen materieel risim van waardeverandering 

in zith dragen in overeenslemm1ng met de voorwaarden in 

lAS 7 - Het kasstroomoverzicnt. 

Opgenamen voorschotten in rekenlng couranl worden niet 

opgenomen bij de geldmiddelen en kasequivalenlen maar 

als kort lopende rinanciele verplichtingen 

Pensloenen en gelijkaardige verplichtingen 

Om te valdoen aan de wetten en gebru1ken van de 

verschillende landen waarin activiteiten worden antwikkeld, 

heett Electrabel een aanta l verplicht ingen met betrekking 

tal pensioenen, brugpensioenen, bijstandsregelingen 

en andere langelermijnpersoneelsbeloningen . Deze 

verplic.htingen werden verwerkt in overeenstemming met 

lAS 19 - Personeelsbeloningen. 

Vergoedingen na uitdfensttredlng 

Voor de meeste werknemers zijn er afwel toegezegde

bijdrageregelingen ofwel toegezegde pensioenregelingen 

afgesproken. 8epaalde ent iteiten voorzien oak in andere 

vergoedingen na uildiensltreding zoals vergoedingen voor 

medlsche zorgverlening. 

De verp lichtingen met betrekking tot toegezegde

pensioenregelingen worden berekend op basis van de 

'projected unit credit'-melhode zoa!s beschreven in 

lAS 19 - Personeelsbeloningen_ De berekeningen zijn 

gebaseerd op actuariele veronderstellingen met betrekking lot 

de levensver.-vachting, het personeelsverlcop en net niveau van 

toekomstige 5alarissen die de economische omstandigheden 

in elk land of in elke entiteil reflecteren. Discanteringsvoeten 

vvorden gebaseerd ap het marktrendement van hoogwaardige 

ondernemingsobligaties op de balansdatum. Actuariele 

wlnsten en verliezen dIe groter zijn dan het grootsle bed rag 

van 10 % van de contante waarde van de brute verplichling en 

, 0 "I" van de reele waarde van de fondsbeleggingen worden 

opgenomen In de winst- en verliesrekening over de verwachte 

gemiddelde resterende dienstperiode van de werknemers 

Pensloenkosten van verstrelc:en dlensttijd worden lineair als last 

GeconsoJideerde ;ailrrekening 

To~/ic "" ;n9~n bij de geconSo/idfff!rde jurrehn;n9 

opgenomen over de gemiddelde periode tot de vergaedlngen 

onvoorwaardelijk zijn toegezegd Het bed rag dolt wordt 

apgenamen in de winst- en verliesrelc:en lng bestaat uit aan 

het dienstjaar toegerekende pensioenkosten, ren tekosten. 

verwacht rendement op fondsbelegglngen, actuariele w insten 

en verliezen, en pensioenkosten van verstreken dienSltljd 

Rentekosten mel betrekklng tol pensloenp lannen en 

gelijkaardige regelingen, alsea!.:: de finanoele opbrengsten 

Ult het \lefV\lachte rendement van de fondsbeleggingen worden 

opgenamen In het finandele resultaat 

Kosten van 10egezegde-biJdragenregelingen worden 

opgenomen in de wlnsl - en verhesrekening op hel moment 

dat de bijdragen moeten geleverd worden, 

Andere langetermiJnpersoneelsbeloningen 

Andere langetermijnpersoneelsbelonrngen worden op dezel fde 

wijze verwerk.t als de vergoedingen na urtdiensttreding, met 

uitzondering van actuariele winsten en verliezen en Kosten 

van verstreken dien5ttijd~ Deze elementen warden onmiddellijk 

in de winst- en verliesrekening opgenomen 

Voorzienlngen 

In overeenslemmlng met lAS 37 - Voorzieningen, 
voorwaardelijke act iva en voorwaardelijke verplichtingen, 
wordt een voorzienlng opgenomen Indien Electrabei een 

bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting 

he eft, waarvaor het waarschijnlijk is dolt een uilstroom van 

middelen vereist za! ziJn om de verplichting af te wikkelen en 

indlen het bed rag van de verplichtlng op betrouwbare wijze 

kan worden geschaL De beste ramlng van de ultgaven die 

vereisl zijn om de bestaande verohchting at Ie wiklcelen WOldt 

gebruikt als waarderingsprinope 

De Groep heeft voorzieningen opgenomen voor haar 

verplichting om de kerncentrales te ontmantelen. De beste 

raming van de voorzienrng is gelijk aan de contante waarde 

van de toekomstlge uitgaven voor ontmanteling gewaardeerd 

op basis van analyses door anafhankel ljke experten, De 

loename van de boekwaarde van de voarziening als gevolg 

van het verstrijken van de lijd wordt opgenomen als financiele 

kost.. 

De waardering van de vaorzieningen voor de (in rechte 

atdwingbare of feitelijke) verplichtingen tot ontmanteling 

van de klassleke energlecentrales en tot het hers lei van de 

terreinen waarop deze centrales zich bevlnden. gebeurl op 
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Geconsolideerde jaarrekening 

To~lichfinge" bij de geconso/idef!roe jiJlfrreken;ng 

baSIS van de meest aangewezen technische en budgettaire 

schattingen 

Een voorzien ing w erd opgenornen veor het opslaan. 

verwrJderert en 'nabehandeling' elnde cyclus van nuclealTe 

brandstof en afva! 

Voorzienlngen voor reorganlsat1e5 worden In oV1:!rrenstemming 

met lAS 37. opgenomen Indlen aan vo lgende Iwee 

voorwaarden is voldaan: 

• de rearganlsatlebeshsslng is gebaseerd op een gedetailleerd 

form eel plan waarln ten minste het volgende wordt 

beschreven: de betreffende actrvlteit en de betroidc:en 

w erknemers. de geschatte ultgaven alsoak het tiJdstip 

waarap hel plan za l worden uilgevoerd; 

• v66r de verslagdatum bestaat een geldigevefV\lachtlng bij de 

betrokken werknemers met betrekking tot het doorvoeren 

van het plan. 

Vaorzieningen waarvaar de verplichtlngen binnen de 

exp!oitatlecyc!us worden afgewlkkeld en het gedeelte van 

de andere voorzleningen dat bmnen de rwaalf maanden 

wardt afgewikkeld. l/I.'Orden geclassifrceerd als kortlopende 

verphchtingen. De andere voorzienlngen \-VOrden ge<:iassificeerd 

als langlopende verplichtlngen 

CO,-emissierechten en 
groenestroomcertificaten 

CO]-emlssierechten worden opgenomen als immaterie le 

acliva tegen hun kostpTljs Deze grondslag is zowel van 

toepassing op rechten die werden gekocht in funct ie van 

de aperalionele behoehen als op rechten die gratis w erden 

verkregen van de overhetd In het laa tste geval is de koslprrjs 

nihil. ten verp lichting wardt opgenamen met betrekking 

Lol de verplichting om rechten in te leveren ten bel ape van 

de werlc:elij k emissies. De waardering van deze verplichting 

IS gebaseNd op de Ic:ostprijs van de aangehouden rechten en 

op de marktptijs van de nog aan te kopen reehten Indien de 

reeds verworven rechten de Verelste rechten overschnjden, 

wordt de opbrengst pas opgenomen in de periode waarin 

deze overtolilge rechten worden verkocht 

Groenestroomcertrficaten worden oak opgenomen als 

Immateriele activa tegen kostprlJs indien ze werden aangekocht 

en legen marktprijs Indien ze verworven werden via de 

productle va" elektriCiteit ap basis van hernieuwbare energie 

Veor deze laatste is de tegenpost een opbrengstenrekening 
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") 

Een verplichtlng wordt opgenomen voor het geschatle bedrag 

aan groenestroomcertlflcaten dat zal moeten worden Ingeleverd , 

Deze verphchtlng \NOrdt gevvaardeerd op basis van het ge\-\'Ogen 

gemiddeldevan de kostprijs van de aangehouden certiflcaten. 

of ze nu intern gegenereerd werden of <langekocht, en tegen 

de marktprijs vaor de certiflcaten die de Groep tekort heeft. 

Financiele verplichtingen 

Rentedragende flnanciele verplichtrngen worden gE:W"aardeerd 

tegen geamart lseerde k05tpriJs met behulp van de effect leve

renlemethode 

Bq d e eerste opname worden uit g i ttepremH~s, 

lerugbetallngspremies en transaCliekosten in mll"ldering 

gebracht van het nomlnale bedrag dat werd verkregen Met 

deze premles en tranSCictiekosten wordt rekening gehouden 

bl) de berekenrng van de effectieve rentevoet waardoor ze 

m de winst- en verliesrekening worden apgenomen over de 

loaptiJd van de verplichl ing 

Financiele verplichtingen uit haofde van financiele 

leaseovereenlc:omsten waar een materieel vast actlef 

tegenoverstaat. worden opgenomen tegen de laags te 

waarde van de re~'e waarde van hel geleasde actief en 

de contanle waarde van de mmimale leasebeta lingen, De 

minimale ieasebelalingen in hellc:ader van deze overeenkomst 

worden deels als f inanCieringskosten en deels als aflosslng 

van de uitstaande verpJichting opgenomen zodan lg da t er 

een conslante periodieke rente wordt apgenamen over het 

resterende salda van de verplichting_ 

De andere financlele verplichtingen betreffen met name 

de verbintenlssen van de groep tot het verwerven van 

minderheidsbelangen. 

Wlnstbelastingen 

WlnstbeJastingen bestaan ui t actuele en uitgestelde 

belastingen 

In overeenstemming met lAS 12 - Winsrbelastingen leiden 

tijdeliJke verschdlen tussen de boekwaarde en de flscale 

waarde van de actlVa en verplichtlngen tot de opname van 

ultgestelde belastlngen. 

Er worden geen ultgestelde belastingen opgenomen met 

belrekking tol tildelljke verschillen als gevolg van goodwill 

waarvan de bijzondere waardeverminderingsverl1ezen fiscaal 

niet worden aanvaa(d of als gevolg van de eersle opname 



In de rekeningen van een actlef of verplichting als gevolg 

van een transactle die geen bedri)fscombinatle IS en die 

noch op de Wlnst v66r belasting noch op de hscale w inst 

een invloed heeft. Daarenboven wordt een uitgestelde 

belastlngvordering slechts opgenomen indien er voldoende 

taek:omstige beschlkbare Wlnst wordt verwacht om deze 

uitgestelde belastlngvorderingen mee te verrekenen. 

Uitgestelde belastingverplichtingen 'M:lrden opgenomen veer 

aile belastbare tljdelijlce verschillen die verband houden met 

Investeringen in dochterondeme!l1lngen, fillalen en geasscx:ieerde 
deelnemingen, en belangen In JOint ventures. tenzij de Groep 

het ti ldstip lean bepa len waarop het t iJdelijlce verschd wordt 

afgmkkeld en het waarschljnlijk is dat het t ljdelijke ve~hl l In 

de nabiJ~ toekomst niet zal worden afgelfolikkeld 

De sa ld l van de urtgestelde beiastingen worden bepaald 

op basis van de fiscale situatie van elke entltelt of op baSIS 

van de globale sltuatle van de entiteiten opgenomen In een 

fiscale eonsolidatiekrlng. Ze worden afzonderlljk als actief of 

als verplichting opgenomen In funct.le van hun netta positie 

per fisca Ie entltelt. 

De uitgestelde belastingen worden op elke balansdatum herzien 

om rekenlng te houden met W1jz19ingen In de fiscale wetgev1ng 

en de ver\oVachtingen met betrekklng tot de mogelrJkheid van 

verrekenlng van be lastlngvordenngen. 

Uit<Jestelde belastingvorderingen en - verplichtlngen worden 

niet gedisconteerd.. Ze worden als vaste activa of langlopende 

verpllchtlngen in de balans gepresenteerd. 

In he! kader van de tU>Sel1djdse """aggeving. v.<)rdt de be~sting 
(courante of uitgestelde) berekend door ~r fiscale entiteit ap 

het resultaat van de pef10de de beste srnatting van het gev..oogen 

gemiddelde jaarlijkse tarief van winstbelasongen dat voar het 

volledige boekjaar wordt verNacht, toe te passen. 

Afgeleide instrumenten 

Definitie en toepassingsgebied van derivate" 

Derlvaten zijn financiele instrumenten of andere contracten 

die b lnnen het toepassingsgebied van lAS 39 - Financiele 

instrumenten: Opname en waardering va llen. waarvan de 

waarde verandert als gevolg van veranderingen in een of 

meerdereabserveerbare parameters. waarvoor geen significante 

aanvangsinvestering nodig rs en waarvan de afwikkeiing gebeurt 

op een tijdstlp na het afsluiten van het contract. 

Gecon!Oolideerd~ jaarrekening 

Toe1k.nringen bij d~ gecDnrolideerd~ j •• rrtkening 

Het taepassingsgebled van de derivaten bevat contracten 

zoa ls swaps, op~les, futures, .• maar ook de aan- of 

verkoopverphchtlOgen met betrekklng tot al dan met publiek 

verrnndelde waardepapieren . 1",,* devas1staande too"'99'n9"" 
of de aan- of ~rkoopopties var met-finanoeie ac:tiva die lei den 

tot de fysieke levering van het rJndertiggende product. 

Derivaten warder. gebruikt voor zowel handelsdoelernden 

als voor de afdek'<: lng van ris co met betrekklng tot rente, 

wisselkoers en ele<tndtelts- en grondstaffenprljzen. 

AIle derivaten woreen zovvel blj eern: opname als aan het elnde 

van elke volgende verslagperiode gewaardeerd tegen de reele 

waarde. De w iIZlgmgen van de reel e waarde van derivaten 

wordt verwerlct via de VVlnst- en verliesrekening iodien he! gaat 

am een Instrument aangehoumn voor handelsdoeleinden. De 

wijzrglng van de reele waarde van een afdekkingslnstrument 

wordt m overeoenstemmmg met de prinClpes voo( hedge 

accounting hetziJ via de Wlnst· en verilesrekenmg. hetzij via 

het elgen vermogen verwerkt. 

Energiecontracten of contracten met betrekking tot 

grondstoffen 

Aan- of verkoopco1tracten van nlet-financlele elementen die 

ap nettobasis In geldmlddelen kunnen worden sfgewlkkeld 

vallen bUlten het tClepasslngsgebied van lAS 391ndien ze zi)n 

gesloten In funct ie van de 'eigen behoeften' van de Groep, 

met andere woorden Indien ze !ljn enderhandeld In het leader 

van de notmale bednjfsactivite1ten, 

Met name voor de contracten met betrekklng tot aan- en 

verkoop van e le~ tnc lteit en gas. ana lyseert de Greep 

systemat lsch of het contract past b innen de logenaamde 

'normale' activitetten en dus bUlten het toepassingsgebied van 

lAS 39 valt . ln £'frste Instantie moet deze analyse aantanen 

dat het contract werd afgeslote" met de bedoellng dat er een 

effectleve levering zal plaatsvinden, voor volumes die door de 

groep gebrullct of \l£'rkocht zullen \oVOrden. blnnen een redehjke 

termljn en blnnen h~t leader van de normale bedrijfsactlvitelten 

Daarnaast zal de analyse oak aantonen dat: 

• Het voor de Groep niet de gangbare p raktljk is om 

vergeliikbare contracten op I'letto basis af Ie Wlkkelen. In 

het bljzonder VoIOrden aan· en verkoopcontracten op termijn 

met een effectieve levering. ole worden afgesloten met als 

enig doel de energlevdumes af te stem men, nlet beschouwd 

als cantracter waarvoor de Groep een gangbare prakt ljk 

heeft om ze at te w ildcelen 00 netto basis. 
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Geconsolideerde jurrekening 

T"tli~ntingen bij de ge<of'lSolideerde i •• rTf'!kt"ing 

• Het contract niet 'Nerd afgesloten In het kader van finanoele 

arbitrage 

• De (ontracten nlet lergellJkbaar zijn met het verkopen van 

optres. In het bljzonder maakt de Groep, VQor wat betreft 

de verkoop van energle waarblj de tegenparti] kan besllssen 

over het volume. een verser Ii tussen verkoopcantracten die 

vergelljkbaar ziJn met verkoop van capaclteit - die blnnen 

de normale bednjtsactlvltelren van de Groep vallen- en 

verkoopcontracten die vergeliJkbaar zlJ n met de verkoop 

van financiele opties. die worden verwerkt als derlvaten, 

Enkel de contract.en .jie voldoen aan al deze voorwaarden 

worden nret verwerk: t In overeenstemmmg met lAS 39 omdat 

ze bu iten het toepassmgsgebed vailen, Deze analyse wordt 

spe(lfiek gedocumenteerd 

In contracten besloten derivaten 

Een In contract beslolen deri\'aat is een component van een 

hybndisch (samengesteld) 1115trument dat tevens een nlet

afgeleid basiscontract omvat Het gevolg IS dat sammige 

kasstromen Ult het samE.rngestelde Instrument op dezelfde 

wiJze veranderen als die van een losstaand derivaat 

Aa n- en verkoopcontracten van grondstotfen voar elgen 

gebrUlk kunnen In contracten besloten denvaten orl'watten 

zoa is aanpasslngen aan de Irdex van prl jzen, optles Inzake 

hoeveelheden of beelnd iging van het contract, 

Indlen bl) het aangaar van het samengestelde contract geen 

nauw verband bestaat Hlssen de econamische kenmerken 

en rlSICO'S van het In het contract besloten derivaat en de 

economische ken mer ken en nsico's van het basiscontract. 

dan wordt het In het contract beslotefl denvaat verwerkt 

als een derivaat aangehauden voer handelsdoeleinden In 

overeenstemmlng met lAS 39 Het wordt dan In de balans 

opgenomen tegen reel! waarde terwlJI de wljz lg lngen 

in de reele waarde worden opgenomen In de Wlnst- en 

vediesreleen lng, voor zoverre een dergehJk in een contract 

besloten derrvaat bet"ouwbaar kan worden gewaardeerd 

Indien de waarde van het In het contract besloten derivaat 

nlet indivldueel kan worder bepaald, wordt het gehe le 

samengcstelde contract verwerkt als een financieel actief of 

als een financlI~le verplichtlng die Voot handelsdoe!einden 

wardt aangehouden ,n ollereenstemmlng met lAS 39 
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Het contract wordt dan tegen reele waarde opgenomen In 

de balans. teMijl de w ijZlgmgen In de ree le waarde worden 

opgenomen In de winst- en verliesreken lng, 

Geschreven opties 

Een geschreven aptle om grondstoffen te !copen of te 

verkopen die netto kan worden afgewikkeld. wordt verwerJct 

als een denvaat aangehouden voor handelsdoelemden in 

overeenstemmmg met lAS 39. Derge!ijke optle wordt t~en 

reele waarde opgenomen in de balans terwljl de wijzlgingen 

In de reele waarde worden opgenomen In de wrnst- en 

verl iesrekening. 

Classificatie in de winst- en veniesrekening 

Indlen een denvaat nlet (Ianger) vo!doet aan de voorvvaarden 

voar de ciasslficatle als afdekkingslnstrument. worden de 

w ljzlgingen aan de reele waarde opgenomen In de Wlnst

en verllesreken lng van de verslagpenode. Het bedrag wordt 

opgenomen in een specifieke post van het operatlonele 

resultaat Indien het gaat am derivaten met betrekklng tot 

nlet-flnancie le actlva, en in het f,nanclele resultaat Indlen 

het gaat om derivaten met betrelclclng tot valutakoersen. 

Interesten of aandelen. 

Hedge accounting 

In het kader van haar f ,nanclele (lslcobeheer, gebrulkt 

Electrabel dCflvaten .l Is afdekklngslnstrumenten. 

Een derlvaat wardt verondersteld te zljn gebruikt als een 

afdekklOgSlnstrument mdien het in overeenstemmlng is met 

het beleld in2ake ris icobeheer efllndien het rislcoprofiel Wljzigt 

van de onderliggende positie Bovendien moet: 

• de afdekklngsrelatl€, form eel worden gedocumenteerd bij 

het opzetten van de afdelcklngstransactle; 

• de afdeklclngsrelatie zeer effectlef zljn in het berelken van 

haar doel; en 

• de effectlVltelt van de afdekkingstransactre betrouwbaar 

kunnen worden gemeten. 

BiJ hedge accounting worden afdeklcingsrelaties geclassi· 

f lceerd als reele-waardeafdekklngen, I<asstroomafdekklngen 

of afdekklngen van een netto-investering In een buitenlandse 

entiteit 



Reele-waardeafdekkingen 

Een derivaat wordt gedassificeerd Oils een reele-vvaardeafdekking 

indien ze een afdekking vormt voor de wijzigingen In de reele 

waarde van een opgenomen actief of verp tichting of een 

vaststaande toezegglng. Elke winst of verlies die ontstaat uit 

wijzigingen In de ~Ie waarde van het afdekkingsinstrument 

INOrdt rech~ks opgenomen in de w inst- en ver\iesrekemng. 

Elke w inst of verlies op een afgedekte positie toerekenbaar 

aan het afgedekte risico 20rgt veor een aanpassmg van ~e 

boekwaarde van de afgedekte positie en wordt opgenomen 

in de winst- en verllesrekening, 

Kasstroomafdek1cingen 

Een derlvaat \rVOrdt geclassificeerd OI ls een kasstroomafdekking 

indien het een afdekking vormt van de varlabillteit van 

kasstromen die toe te rekenen is aan een bepaald rislCo 

verbonden met een opgenomen actief of verpl ichtlng of 

verbonden 1'11et een zeer waar>ehi;nbjke verwachte toekomstlge 

transactie. Het effectieve deel van de winst of het verl ies op 

het (lfdekkingsinstrument wordt rechtstreeks opgenomen 

in het e1gen vermogen, teM'ljl het nlet-effectleve deel wordt 

opgenomen in de winst· en verliesrekening van de periode 

w aarin het wordt vastgesteld 

Hedge accounting wordt gestaakt op het moment dOlt het 

afdekkingsinstrument ofwel afloopt, wordt verkocht. beeindigd 

of uitgeoefend, ofwel niet langer voldoet aan de criteria voor 

hedge accounting. De cumulatieve w inst of h~t cumulatieve 

verlies blijft in het elgen vermogen en wordt opgenomen in 

de winst of het verlies wanneer de verwachte toekomstige 

transactle de winst- en verliesrekenmg beTnvloedt Indien de 

transactie naar verwachting niet meer zal plaatsvinden, dan 

w ordt het bedrag dat direct werd opgenomen In het eigen 

vermogen overgeboekt naar de winst- en veriiesrei<ening, 

Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse 

actlvltelt 

Afdekkingen van een netto-investering in een bUltenlandse 

entite it worden op vergel ijkbare w ljze vel'\Verkt als een 

kasstroomafdekking. Het effectieve deel van de wlnst of 

het verlies op het afdekkingsinstrument wordt in het elgen 

vermogen opgenomen, terwijl het niet-eHectieve deelln de 

winst- en verhesrekening w ordt opgenomen. De direct In 

het eigen vermogen opgenomen winst of het ve rli es op het 

afdekklngsinstrument met betrekking tot het effectieve deel 

van de afdekklng, wordt bij afstoting van de buitenlandse 

entitelt overgeboekt naar de winst· en verl iesrekening. 

Gecons04ideerde jilarrekening 

TO*!!licM;ngen bi; de g~onsolidRrde j.1;melt~ing a ~'j 
~ 

Transacties in vreemde valuta 

Transacties die in een vreemde valuta zijn uitgedrukt, worden 

opgenomen door op het bedrag In vreemde valuta de contante 

w isselkoers toe te passen die op de datum van transactle 

geldt tussen de functloneie va luta en de vreemde va luta. 

Niet-gerealiseerde valutakoe~erschillen worden opgenomen 

in de winst· en verl iesreken1ng. 

Intekening op en aankoop van aandelen 

Personeelsvoordelen onder de vorm van ap aandelen 

gebaseerde betalingen lelden in overeenstemming met 

IFRS 2 - Op aandelen gebaseerde betalingen. tot de opname 

van een kost. 

Aankoopoptles worden door de Groep gewaardeerd 

op de toekenningsdatum ap baSIS van een blnomlaal 

optlewaarder ingsmodel. Oit model houdt rekening met 

de eigenschappen van het plan (uitoefenprijs en 100ptlJdl. 

mark tgegeve ns op het moment va n de t oe kenn lng 

(risicovriJe rente. koers van het aandeel, volatilitelt, vel"Nachte 

dividenden, ~. ) en het verwachte gedrag van de deelnemers 

Deze w aarde wordt opgenomen als personeelskost over de 

peflode w aarin de opties onvoorwaardelijk \NOrden met als 

tegenpost een directe opnarne 111 eigen vermogen 

Opbrengsten 

Oe opbrengs(en bestaan voornarnelijk uil opbrengsten OIls 

gevolg van de vericoop van gas en elelctriciteit, Inciusief, Indien 

van toepassing, vergoedingen voor gerelateerd transport en 

distributle. al sook opbrengsten uit presta ties zoals onderhoud 

van het distributienetwerk vocr gas en elektriciteit of verkoop 

vanwarm{e 

Voor klanten waarbij het verbru lk jaarl ljks wordt gemeten, 

wordt de geleverde maar nog niet opgemeten energie op 

de verslagdatum gewaardeerd op basis van hlstorische en 

statistische verbruiksgegevens alsook op een schatting van 

de verkoopprijs, 

In het kader van bepaalde langetermljnovereenkomsten voor 

de verkoop van energle, kan de Groep een vaste component 

identjficeren die losstaat van de volumes en waarvan het 

bedrag evolueert over de looPtild van de overeenkomst. 

In overeenstemmlng met lAS 18 - Qpbrengsten wordt 

de apbrengst met betrekking tot deze cantrac:ten lineal( 

opgenomen, IJermlts de ~Ie waarde van de geleverde diensten 

niet materieel 'Nijzigt over de duur van het contract. 
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RUllovereenkomsten met betrekking tot energle voor elgen 

reken,ng en voor rekening van de klan ten worden netto 

gepresen teerd In de post 'opbrengsten' In overeenstemmlng 

met lAS 18 - Opbrengsten en lAS 1 - Presencahe van de 

jaarrekening, worden de resultaten in het kader van deze 

rullactivlteiten ('brutaverkoop' of 'arbitrage'), verbonden 

aan act lva en met tot doel de optlmallsatle van het 

productlepark en de optimallsatie van de pon efeulile van 

aankoopcontracten vaor bral'ldstof en verkoopcontracten van 

energ le netto In opbrengst gepresenteerd Indien de betreffende 

verkoopcontracten gecampenseerd kunnen worden door 

gel ljkaardige aankopen, of Indien de verkoopcontracten 

deel Ul tmaken van ruilstrategieen. ln aile andere gevallen 
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worden de ruilactlvlteiten met een operation eel Icarakter 

bruto gepresenteerd In opbrengsten en in aankoop van 

grondstoffen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Tot de datum van goedkeunng voor publicatie door de 

Raad van bestuur, worden de bedragen in de jaarrekenlng 

aangepast met betrekklng tot gebeurtenissen die w ijzen ap 

amstandlgheden die bestonden op de ba lansdatum 

Gebeurtenissen die wljzen op omstandigheden die zljn 

on tstaan na de balansdaturn worden toegelicht indien ze 

mateneel zijn. 

2. T. Aansluiting met de informatie die 
werd opgesteld in overeenstemming met 
Belgische GAAP - boekjaar 2004 

2.1.1 Context 

Ais gevolg van de Europese Verordening nr. 160612002 van 

19 Juli 2002 met betrekk ing tot de Intemationale grondslagen 

voor financiele rapportering. werd de geconsalldeerde 

jaarrekening van de Electrabel·groep afgesloten op 

31 december 2005. opgesteld in overeenstemming met 

de IFRSs (International Financial Reporting Standards) zeals 

aanvaard binnen de Europese Unie op die datum. 

Deze eerste vClledige 1FRS jaarrekenmg bevat vergel ijkende 

clj fers voor de verslagperiode 2004 Derha lve is de IFRS

openingsbalans opgesteld op 1 ,anuari 2004, de datum waarap, 

In overeenstemmlng met IFRS , - ferste toepassing van 

International Financial Rep:::>fting Standards, de aanpasslngen 

met betrekklng tot de overgang naar de IFRSs rechtstreeks 

worden verwerlct In het eigen vermogen. 

Het doel van de informatie opgenomen in dit document IS 

te tonen wat de impact is van de overgang naar de IFRSs op 

de fmanCiele toestand en de presta ties van de Groep, met 

betrekkmg tot zowel de waardering als de presentatre. 

Eerst worden de IFRS-optie5 besproken waarvoor de Groep 

gekozen heeft. Oaarna voigt een kwantitatleve en narratieve 

bespreking van de verschillen tussen de 8elgische GAAP en 

de IFRSs, die een impact hebben op het E'lgen verrnogen 

van Electrabel op 1 Januari 2004, Deze aansluiting is oak 



gebeurd voor het netto resultaat en het elgen vermogen op 

31 december 2004. Om de impact ap de presentatie te tonen, 

INOrden oak een openingsbalans, een balans per 31 december 

2004 en een winst- en verliesrekening over de verslagperiode 

2004 opgesteld en becommentaneerd met een vergelijking 

tu",en de IfRS, en de Belgi,che GAAP. 

De Electra bel-groep heett vanaf de verslagper iode 

2005 reeds een eerste documenl gepubliceerd over de 

overgang naar IFRS met als tltel 'Overgang naar het IFRS

referentiekader - Verslagpenode 2004' Oit document gaf 

kwantitatleve informatle over de toepassing van de IFRSs 10 

2004 en dit in overeenstemming met de aanbeveling van de 

(BFA 11"1 haar rondschrijven FMI 2004-01 van B maart 2004 

Verschillen tussen de informatle in het document over de 

overgang dat werd gepubliceerd in 200S en deze toelichting 

zijn voornamelijk het gevolg van de beslissing van de Groep, 

genomen aan het einde van 200S. om ~RJC 4- vasrstelfing of e€fl 

overeenkomsteenlease-overeenkornstbevarop 1januari 2004 

vervroegd toe te passen, De andere aanpassingen betreffen 

enkel herclassificat les van elementen die ge lijkaardig ziJn . 

2.1.2 Samenvatting 

De toepassing van de IFRSs op de financul~le toestand op 

, januari 2004 resulteert In een afname met 11 miljoen euro 

van het geconsolideerde eigen vermogen toerekenbaar aan 
de Groep en v66r vergoeding van het kapltaal 

De wiJzlglng van het elgen vermogen is voornamelijk het 

gevolg van de toepassing van de Internatlonale standaarden 

voar de adm inistratieve verwerbng van de materiele vaste 

activa en de immaterlele activa. evenals van de toepasslng 

van de standaarden over voorzienlngen 

De consolidatlekrlng is identlek, de kasstromen btijven 

uiteraard ongewijzigd, en er is geen Impact ap de uitgekeerde 

dividenden. 

Het netto-resultaat toerekenbaar aan de Groep, bepaald 

in overeenstemming met de IFRSs op 31 december 2004, 

neemt toe met 244 miljoen euro in vergelijking met het netto

resultaat volgens de Belgische GAAP. Behalve voor eenmalige 

elementen dieverband houden met de wijziging in grondslag 

voor het aanleggen van voorzlenlngen voor ontmantellng 

volgens de Belgische GAAP, is de winst of het verlies volgens 

de Begische GAAP vergelijkbaar met die volgens de IFRSs, De 

toename van de afschrijvingslast van materiele vaste aetiva en 

immateriele activa, die hoger is onder IFRSs omwiHe van een 

hogere afschrijvingsbasis, wordt grotendeels gecompenseerd 

door het niet langer afschrijven van goodwill . 

Gecoosolideeroe jilarrtlcening 

roe/ichtmgefl bij de 9l:'Ccnsc/ideerri~ j •• rnit.eflifl9 

Op 31 december 2004 bedraclgt het eigen vermogen v66r 

de opname van dividenden loerekenbaar aan de Groep 

6433 miljoen eLlro volgens de IFRSs in verge1ijklng met 

6 147 miljoen eurc volgens de Belgische GAAP Olt betekent 

een toename met 286 miljoen euro 

De kwar.titatleve Informatie met betrekklng tot de openlngs

balansop 1 Januan 1004 en de .aarrekeningvan 31 december 

2004 houdt geen -ekening met de Invroed van toepasslng 

van de IFRSs met betrekklng tot de financiele Instrumenten. 

De Groep heeft beslist om gebrulk te maken van de mogelijk

heid voorzien in IFRS 1 am die standaarden pas toe te passen 

'.lanaI 1 januari 200') zander hervverking van de vergelijkende 

informatll~ . 

2.1.3 Overzicht van de IFRS-opties waarvoor de 
Groep gekozen heeft 

Opties voor de ee~te toepassing 

AIS eerst.e toepasser In 200S, he-eft Electrabel de IFRS

openlngsbalans opgesteld ap 1 januarl .2004 (datum 

van de overgang naar de IfRSs) in overeenstemming 

met 'FRS 1 - Eerste toe~55ing van Inrernational Financial 
Reporting Standards. Electrabel heeft elVOOr gekozen gebruik 

te maken van de volgende oplles die toege\aten ziJn door 

IFRS 1 voor de opsteiling van de openingsbalans op de datum 

van de overgang: 

• Bedrijfscombinaties 

Vocr de bedrijfscombnatJe5 die vMrde datum van de OVefgang 

naar IFRSs plaatsvonden, 'Nerd IFf'S 3 - Bedrijfscombinaties niet 

retroactJef toegepast Oewaarde "an de actlVa en verplichtlngen 

verkregen in het Kader van een vroegere bednjfscombinatle 

op de datum van d2 overgang naar IFRSs, is gelijk aan hun 

boekwaarde vOlgens de Belglsc:he GAAP, 

• Pensioenen en gelijkaard ige verplichtingen: niet

opgenomen actlJariele winsten en verliezen 

De voorziening voor pensicenen en gelijkaardige verplichtingen 

IS aangepast am rekening te houden met de actuariele 

winsten en verllezen die nag nlet waren opgenomen in 

de jaarrekening van december 2003 volgens de 8elgische 

GAAP. Deze aanpas~Jng is rechtstreeks verwerkt in het eigen 

vermogen op 1 januari 2004. Niettemln, zoals verder Ultgelegd. 

wordt de 'bandbreedte'-benadering zoals gedefinieerd in 

lAS 19 - Personeefsbeloningerl, gebruikt voor actuariele 

winsten en verl lezen die ontstaan na de datum van de 

overgang naar If~Ss. 
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• Cumulatieve omrekeningsverschillen 

De rumulatieve omrekroingsv~hlllen In het geconsolideerde 

elgen vermogen worden geacht nihil (e ZlJn op de datum van 

de overgilng naar de rFRSs, Aangellen deze aanpasslng leldt 

tot een herclassering van 'cuml.latieve omrekenlngswrschillen ' 

naar 'consalldatlereser/es' blnnen het elgen vermogen, heeft 

dlt geen Impact op het Eigen Jermogen. 

• Financieie instrumenten 

lAS 39 - FinanciiHe mstrumenren Opname en Waarden·ng en 

LAS 32 - Financii!Ae instrumenlen: Informatieverschaffing en 

Presentarie werden l1Iet toegepast op de vergelijkende cljfers 

van .2004 De eerste toepasslng van deze standaarden werd 

Ultgesteld tot 1 januari 2OOS. De fmancie\e instrumenten die 

bmnen het toepasslngsgeb'ed van lAS 32 en lAS 39 vallen, 

'Mlrden vaor de vergelijkende periode dus In overeenstemmlng 

met de Belglsche GAAP verwerkt. 

De aanpassingen als gevolg van de toepasslOg van lAS 32 en 

lAS 39 op 1 Janllari 2005, wOrJen besproken In het tweede 

deel van dit hoofdstuk 

• Op aandelen geba:>eerde :>etalingstransacties 

De Groep past de overgangsbepa\ingen van IFRS 2 - Op 

aandefen gebaseerde beralingen toe. BIJgevolg wordt dele 

standaard enkel toegepast op eigen-vermogenslnstrumenten 

die l ljn 10egekend na 7 november 2002 en die nog niet 

onvoorwaardelijk zijn gP.'vVOrden op 1 Januari 2005 . DergeliJke 

instrumenten hebben geel' ImDact op het elgen vermogen 

• Ontmantelingsactiva 

Het bedrag van de ontmante-lingsadiva IS gebaseerd op 

schattlngen gemaakt ap de datum van de overgang naar 

de IfRS,. 

De andervverpen die nlet specifiek worden behandeld in de 

hlerboven beschreven Ultzonderingen en bepalingen, worden 

verwerkt In overeensternming met de algemene bepalingen 

van de IFRSs. De Groep heeft er bijvoorbeeld veer gekozen 

om geen gebruik te maken van de uitzondenng die toelaat 

om op de datum van de overgang bepaalde vaste activa te 

waarderen tegen de reele waarde en die reele waarde dan te 

gebrulken als veronderstelde kostprijs op die datum 

Opties met betrekking tot de grondslagen voor finandele 

verslaggeving en presentatie 

IFRSs bieden, In een beperkt aa nta l omstandlgheden, 

alternatieven inzake gro..,ds\agen vocr fin anciiHe rapportering 
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of Inzake presentatie De oPtles die in dergelijke gevallen 

werden weerhouder. door de Groep worden hlfronder 

beschreven. 

• Activering van financieringskosten 

De Groep heeft gekozen 'K:lOr de altematieve methode voarzlen 

in lAS 23 - Rnanoedngskosten. Deze methode bestaat erin de 

finanCieringskosten die worden opgelopen blj de constructie 

van een In aanmericmg <amend actief op te nt>lT1en ais dee! van 

de kostprijs van dat ac::ief. Deze finanderingskosten worden 

oak wei intercalaire mteresten genoemd. 

• Waardering van materiele vaste activa en immaterieie 

activa 

De Groep heeft gekozen voor het kostprijsmodei voor de 

waardering van mateTiele en Imrnateriele vaste activa Voor 

de alternatleve methode vaT) lAS 16 - Materiele 'Iaste activa 

en lAS 3B -/mmareriele activa, waarbij activa van een of 

meerdere categofleen worden gewaardeerd tegen hun 

gehervvaardeerde waarde door regelmatige hervvaarderingen, 

werd niet gekozen 

• Gebruiksrechten op activa 

De Groep heeft aan het elnde van vers\agperiode 2005 

besllst om IFRIC 4 - Va5tsrefling of een overeenkomst een 

lease-overeenkomst bevat vervroegd retrospectlef toe 

te passen vanaf 1 /anuaTi 2004_ Deze Interpretahe gaat 

over de Identlflcatle en de admlnistratieve verwerk lng van 

dienstenovereenkomsten en overeenkomsten voor de aan

of verkoop van energle die nlet de jundische vorm van een 

lea~reenkomst hebben, maar waarmee een gebn.;iksrKht 

wordt verieel"ld aan klantenJIeveranders met betrekking tot 

een actlef of een groep van activa in ru ll voor een betaling 

of een reeks betalingen .. Dergelijke contracten kunnen aan 

de definitie van een lease--overeenkomst voldoen en moe ten 

10 dat geval hetziJ ais operat lonele hetzij als financiele lease 

worden verwerkt. 

• Pensioenen en gelijkaardige verplichtingen - de 

'bandbreedte' -benaderi ng 

De 'bandbreedte' -benadenng wordt toegepast op actuanele 

w insten en verliezen die zlin ontstaan na de datum van de 

overgang naar IFRS. Dergelijke winsten en verliezen zijn het 

resultaat van wijzigingen in de actuarlllHe veronderstellingen 

met betrekking tot pensioenen en gelijkaardige verp lichtlngen, 

Deze benadering houdt In dat aUe winsten en verliezen die 

hager zijn dan het hoogstevan , 0 % van de contantewaarde 

van de toegezegde pensloenrechten en 10 % van de reele 

waarde van de fondsbeiegglngen op die darum, worden 



gespreid over de verwachte resterende diensttijd van de 

werknemers die deelnemen aan het plan. 

Nochtans, zoals eerder venneld, IS het nuttig te benadrukken 

dat niet-opgenomen cumulatieve actuariele winsten en 

verliezen op 1 Januari 2004 werden opgenomen in de 

voorzienlng voer penSloenen en gelijkaardige verplichtlngen 

via het eigen vermagen ap de datum van de overgang. 

.. Consolidatie van joint ventures 

De Groep heeft ervoar gekazen am entltelten waaraver de 

zeggenschap gezamenlijk wordt ultgeoefend administratlef 

te verwerken aan de hand van de proportlonele 

consolidatiemethode~ Deze methode is in overeenstemming 

met LAS 31 - 8elangen injoint ventures en komt overeen met 

Geconsolideerde jaarrekening 

T~/ichtingefl bij dr! ge-crJnJolid~rde jaarreit.ening 

de methode die wordt gebruikt voor de Jaarrekening valgens 

de Belgische GAAP. 

.. Overheidssubsidies 

In overeenstemming met de keuze die wordt geboden 

in lAS 20 -Adminisrratieve verwerking van overheidssubsidies 

en informatieverschaffing over overheidssteun, worden 

subsidies die verband houden met matenele vaste adiva 

gepresenteerd door de subsldie in mindenng te brengen van 

de kostprijs van het actief. 

.. Presentatie van de winst- en verliesrekening 

De Groep heeft beslist om de lasten In de Wlnst- en 

verliesrekenlng in te delen naar hun aard_ 

2.1.4. IFRS aanpassingen met betrekking tot de waardering 

In overeenstemming met IFRS 1 - Eerste toepassing van 

Intemational Financial Reporting Standards, is de jaarrekening 

over 2003 velgens de Belgische GAAP he Merkt vaar de 

opstelling van de IFRS-openingsbalans op , januarl 2004. 

Zoals voorgeschreven door IFRS 1, zijn de wijzigingen die het 

gevolg zijn van de toepassing van de nleuwe grondslagen 

verwerkt in het elgen vermogen op 1 januari 2004, de datum 

van de IFRS-apeningsbalans. 

Op , januari 2004 stJjgt het eigen vermogen (inclusief mln

derheldsbelangen) van 7 025 mlljoen euro (5 179 mlljoen euro 

toewijsbclar aan de Groep en 1 846 miljoen euro toewijsbaar 

aan de minderheidsbelangen) naar 7845 miljoen euro volgens 

de IFRS {5 989 miljoen euro toewijsbaar aan de Groep en 

1 856 mlljoen euro toel;\llJsbaar aan de mlndemeidsbelangen). 

dit is een stijging met 820 miljoen euro (8l0 mlljoen euro 

toewijsbaar aan de Groep en 10 miljoen euro toewiJsbaar 

aan de minderheldsbelangen), 

De beweglng van het eigen vermogen wordt hleronder 

gedetadleerd In een samenvattende tabel en de belangrijkste 

Clanpasslngen worden verder toegelicht. Deze tabel toont 

ook een detail van de IFRS- aanpassingen aan het netto

resultaat en het elgen vermogen op 31 december 2004 

Deze aanpasslngen worden getoond v66r de impact van de 

Ultgestelde belastingen. De totale impact van de ultgestelde 

belastlngen wordt apart toegeiicht. 

Winst of 
In miljoenen EUR 01.01.2004 veriies 2004 

Variatie 
buiten winst 

of'lerties 31.12.2004 

EIGEN VERMOGEN VOLGENS BELGISCHE GAAP 5 179 945 -&12 5282 
MINOERHE10SBELANGEN VOLGENS BELGISOIE GAAP ._~~ __ . ____ ~~~_ -453 ... ____ 1_"s_OZ_ 

Materiele vaste activa 640 ·56 ·2 582 

Immateriele activa 392 -29 363 

Goodwill -11 54 49 

Investeringen verwerkt volgens de 'equity'- methode -765 -3 28 -740 

Gebruiksrechten op activa 22 6 28 

Voorzreningen -32 352 , 7 337 

Andere activa/Andere verplichtingen ·81 -" ·89 

Uitgestelde belastingen -166 ·68 -234 

Dividenden 821 44 865 

EIGEN VERMOGEN VOLGENS IFRSs 7845 1 304 -1 199 7950 

Toerekenbaar aan de Groep 5989 1 189 -745 6433 

Taerekenbaar aan de mindemeidsbelangen 1 856 115 -454 7 517 
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Toelichting 

Materieie vaste activa 

In milio/men EUR 

Afschrijving vanaf het moment dat het actief 
gebruiksklaar is 

Actlvering van de financieringskosten 

Com ponen ten benadering 

On tman telingsactiva 

Andere 

TOTAAl 

Materiele vaste activa - Afsduijving vanaf het moment 

dat het actief gebruiksklaar is 

In overeenstemmlng met lAS 16 - Materiele vaste actfva 

vangt de afschriJvlng van een actlef aan wanneer het adlef 

gebruiksklaar is Tot het jaar 2000 schreef de Groep adiva In 

aanbouw af vanaf de start van de bouw of constructle 

De aanpassing die in dit verband nodig IS am retroactlef In 

overeenstemmmg te Zljn met lAS 16 resulteert In een pOSitleve 

impact van 449 rniljoen euro op het eigen vermogen op 

1 januari 2004. 

MateriiHe vaste activa -

Activering van de financieringskosten 

Zoals eerder aangegeven, heeft de Groep beshst am de 

financierlngskosten die ziJn opgelopen tljdens de canstrudle 

van een in aanmerking komend actlef op te nemen als deel van 

de kastpnjs van dat adlef De taepasslng van deze methode 

zargt voor een stJjglng met 69 mlljoen eum van de boekvvaarde 

van deze activa op 1 Januari 2004. 

Materiele vaste activa - Componentenbenadering 

Volgens de componentenbenadenng van IFRSs wordt elk 

onderdeel van een materleel vast actlef, waarvan de kost 

significant IS In verhouding tot de totale kost van dat actlef, 

apart afgeschreven In die mate dat de gebrulksduur van de 

component verschillend is van de gebruiksduur van het totale 

actief, 

!n overeenstemming met dlt principe heeft de Groep een aparte 

component geTdentlficeerd en opgenomen voor 'belangrijke 

Inspectie- of revisiekosten' met betrekklng tot de perlodieke 

nazichten en grate herstellingen van de productiefaCliitelten 

In de inltlele waarde van de betrokken actlva De component 

wordt linealr afgeschreven over zljn gebrulksduur. die 
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WinSlot 
01.01.2004 veriies 2004 Andere 31.12.2004 

449 · 23 426 

69 ·10 S9 

32 ·17 ·2 13 

94 ·6 88 

·4 ·4 

640 ·56 ·2 582 

overeenkamt met de penode tot het volgende periodieke 

nazicht. 

Op het ogenblik dat de grate Inspectie- of revislekosten zich 

voordoen, worden de verbenden kosten geactiveerd en 

afgeschreven over de periode tot het volgende onderhoud. 

In het kader van deze behandeling IS het aang~ezen erap te 

wiJzen, zoals verder In de tekst uitgelegd, dat de opname van 

een vQorziening veor belangrijke Inspedie- of revisiekasten 

nlet toegelaten is volgens de IFRSs. 

De toepasslng van de componentenbenadering zorgt voar 

een stijglng van de waarde van de materiele vaste activa, ap 

1 januari 2004, met 32 miljoen euro. 

Materiele vaste activa - Ontmantelingsactiva 

lAS 16 - Matenefe vastE activa bepaalt dat bij de eerste opname 

in de Jaarrekening de kostprijs van het adlef de volgende 

elementen moet bevatten: de kosten voor ontmanteling en 

voar het herstel van het terrein in haar oorspronkelijke staat. 

op voorwaarde dat er op de datum van apname een bestaande 

feltelijke of In rechte afdwingbare verphdlting bestaat veer de 

ontmanteiing of het herstel van het terreln_ Een voorziening 

wordt opgenomen tegenover het ontmantelingsactief 

In overeenstemmlng met IFRS 1 (zle In dit verband de optles In 

de eerste toepassing van IFRSs in 2.1 3.in dit document) heeft de 

Groep de ramingen op de datum van de CNergang naar de IFRSs 

gebrulkt am het bedrag te bepalen van de ontmantelingsactNa. 

De geschatte kostprijs bedraagt 94 mdjoen eure. Deze 

ontmantelingsactlVa worden afgesmreven over de resterende 

gebruiksduur van de betrokken installatie. 



Macariiile vastr: .activa - Andere 

De andere hervverkingen met betrekkmg tot de materiEHe 

vaste activa leiden tot een daling van de netto boekwaarde 

met 4 mlljoen euro, 

Het geheel van de aanpassingen aan de materiele vaste adiva 

en meer 10 het bijzonder de herwerking van de datum van 

aanvang van de afschrijving, zorgen In het algemeen voor 

hogere afsc::hrijvingslasten in vergeli)klng met de Belgische 

GAAP. aangezien het af te schrijven bed rag hager ligt. Op 

jaarbasis is de impact echter beperkt vanwege de relatlef lange 

gebruiksduur van de betrokken adiva In vergelijking met de 

Belglsche GAAp, vermindert de w inst met 56 miljoen euro 

door deze aanpasslngen. 

Immateriele activ3 

In overeenstemming met de IFRSs bevatten de Immateriele 

activa de capaciteitsrechten op centrales. Die re<hten maken 

het onder\\lerp uit van IFRS aanpassingen gellJkaardig aan 

degene die ontwikkeld zijn met betrekking tot materieie vaste 

activa . Dieaanpasslngen hebben geleld toteen toenamevan 

het eigen vermogen met 385 miljoen euro op 1 lanuan 200d, 

waarvan het grootste deel verldaard wordt door de datum van 

de aanvang van de afschrijvingen (203 miljoen euro), door 

de activerlng van de financlermgskosten (146 mlljoen euro), 

evenals door de opname van de ontmantellngsactiva 

(41 milJoen euro). 

De andere elementen die beantwoorden aan de definitie 

van een immaterieel actlef volgens lAS 38· ImmareriEYe 
activa worden opgenomen voor zover de ermee vemonden 

toekomstlge economlsche voordelen geTdentificeerd kunnen 

worden. De retroactieve toepassing van dit principe heeft 

geleld tat een toename met 7 mlljoen euro van de Immateriele 

adlva in de openlngsbalans Dit bedrag omvat lJoornamelijk 

de ontwikkelingskosten van software en de tltels die 

gecertlfieerde hernieuwbare energie vertegenwoordigen 

(' groe nestroorncerti ficaten '). 

In vergelijking met de Belgische GAAP vermlnderen die 

aanpass ingen de wlnst vo lgens de IFR5s over 2004 met 

29 miljoen euro. De voornaamste elementen die dit ve~hil 

rechtvaardigen zijn enerziJds, de 5lJjging van de afschrijvingslast 

en anderzijds, de opname in de Belgische Jaarrekening van 2004 

van de waarde van 'groenestroomcertificaten', Dit positleve 

effect op het resultaat volgens de 8elgische GAAP bestaat 

niet volgens de IFRSs, waar de 'groenestroomcerttficaten' 

reeds werden opgenomen in de openmgsbalans. 

Gl!C.onsolideerde jaarl'l!kening 

Torlkhtingen br7 dr gt:{onso/ideen:it: jiJifrrrh:"ing 

Goodwill 

In haar Be l g l s::h~ jaarrekenlng , neemt de Groep de 

consolidatiever!>chlllen op In euro, In avereenstemmlng met 

lAS 21 - De gevolg~ van wsselkoemvijzigingen 'NOrdt het 

geheel van consaliaatieverschillen voortaan uitgedrukt In de 

functlonele valu:a van de verworven entiteit. De retroactleve 

toepassing van deze grondslag leldt tot een dallng van het 

eigen vermogen op 1 Januan 2004 met 11 miljoen euro 

Door de toepasslns van IFRS 3 - Bedrijfscombmaties wordt 

de goodwill nlet afgeschreven, maar onderworpen aan een 

Jaarhjkse test op bljzondere waardevermlnder jngsverliezen. 

fen bedrag van 54 mlljoen euro dat overeenkomt met 

de afschrijv lngsJast van goodwil l op de geassocleerde 

deelnemlngen VI)lgens de Belgi:iche GAAP wordt verrekend 

in het net10 resulta<Jt over de vNslagperiode 2004 , 

Investeringen verwerkt voigens de 'equity"·rnethode 

He! kostprijsmodel. gekozen door de Graep voor de verwerking 

van de materiele vdste actlva en de Immaterlele actlva, 15 

eveneens van toepilsslng op de jaarrekenlngen die dlenen 

aJs basis voor de VE-rwerklng volgens de 'eQUlty'·rnethode 

van Investeringen In geassocieerde deelnemtngen, Derhalve 

worden de adlva van die entltelten, voorname!iJk ESO/Elia 

en gemengde intercommunales voor de distnbutle, in de 

IFRS-balans opgenomen tegen hun historische kostPrijs op het 

ogenblik dat ze werden opgenomen In de jaarrekening van 

de Groep vermmderd met de geaccumuleerde afschnjvingen 

Dn leidt tat een da ling van het efgen vermogen met 

755 miljoen euro, tervvijl er geen Impact IS op de winst- en 

veri lesrekening 

De andere aanpassingen aan de 'Naa me van de Investeringen 

die werden VEf'Nerkt via de 'eqUity' ·methooe en die gelijk:aardig 

zijn aan degene tOe£epast op de Groep,leiden tot een dallng 

van het elgen vermogen met 11J miljoen euro op 1 januar/ 

2004. 

Gebruiksrechten op activa 

De analyses in de context van de vervroegde toepassing 

van IFRIC 4 - 8epa Jen of een overeenkomst een lease-

overeenkomst bcva: hebben ge1eid tot de classlf icatie van 

bepaaJde vaste actlva als finandel~ activa, Deze herdassificatie 

betreft verkoop(ontr3cten, die zender de juridische vorm van 

een lease-overeenkomst aan te nemen, het gebrUlksrecht 

van een produdie-adief overdrcgen aan een aankoper van 

energie, waardoor deze contracten moeten gedassificeerd 

en ve........-erkt worden 31s financiele lease_ Het betreft enerzijds 
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materiele vaste adlva I/oor een bedrag van 73 mdjoen euro, 

en anderzljds de vorderll1gen In verband met financlenng 

door de Groep als lessor In een lease-overeenkomst mell1jn 

klanlen ten belope van 9S mi~oen euro D~ neno positleve 

Voorzienin~en 

In miljoenen EUR 01.01,2004 

Pensioenen en geliikaardige verplichtingen 

OntmanteJing 

Belangrijke inspectie- er: revisleicosten 

Andere 

TOTAAL 

Voorzieningen - Pensioenen en gelijkaardige 

verplic:htingen 

De toepassing van lAS 19 - Personee/sbeloningen leldt tot 

een daling van het elgen vermogen op de datum van de 

cvergang met 48 ffilljoen euro. Dele wordt verklaard door !wee 

belangnjk:e factoren . EnefZl!ds ziin er de cumulatleve actuariele 

Wlnsten en verllezen op 1 JanlJarl 2004, die in de 8elglsche 

jaarrekening niet en volgenl de IFRSs wei opgenomen worden 

(zie ook de opt les veor de eerste toepassing van de IFRSs !n 

2: 1 3 van dit document). AnderziJds worden aanvullende 

voorzlenlOgen apgenomen vocr de verplichtlngen als gevolg 

van de deelname In de Kosten "an vervraegde penslonering 

(pre-pensloen), am rekenlr'g te houden met de tOE!gewezen 

voordelen op het elnde van de act ieve loopbaan. 

Voorzleningen - Ontmanteling 

De Groep neemt voorzie'nlngen op voor Zljn, In rechte 

afdvvingbare of feltelijke, verplic:1t1ngen voor de ontmantellng 

van centrales en het hel"'itel van de exploitat1eterrelnen , TetWlj l 

dergehJke voorzienlngen voordlen geleldelijk \o\Iefden aangelegd 

over de gebruiksduur van de betrokken instaliaties, worden ze 

volgens de IFRSs onmlddellijk opgenomen tegen de contante 

waarde van de toekomstlge ontmantelingskosten. Het verschll 

tussen de twee methodes heeh geleld tot een afname van 

het e!gen vermogen van de Groep met 407 mJIJoen eurtl op 

1 Januafl 2004, 

Volgens de Belgisc:he GAAP werd dlt bedrag blJna voliedlg, 

voor 386 mlljaen euro, opgenomen als ultzonderhjke Kosten In 

de verslagpenooe 2004 Het OJ:VOlglngscom!le, opgenrnt in 

overeenstemming met de.......-et van 11 april 2003, heeft Immers 

het voorStel goedgekeurd met betrekking tot de 'NijZlglng van 

de grondslagen voor het a(Jnleggen van voorzleningen vocr 

de ontmantel ing van nudeaire centrales. Aangezien deze 

methode In overeenster.1mlng i! met lAS 37- Voorzieningen, 
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Impact van deze elementen op het eigen vermogen van 

1 januan 2004 bedraagt 22 miljoen euro (28 mdJoen euro 

op 31 december 2004) 

Winst of verties 2004 Andere 31.12.2004 

-8 -56 

393 15 

-26 356 

-7 -2 36 

352 17 337 

voorNaardellike activa en voorwaardelijke verplichtingen, 

fS het bedrag van de voorzienlngen gelijk vol gens belde 

referentlekaders op 31 december 2004. 

Het is bovendien nuUlg eraan te herinneren, zeals eerder In 

dlt document werd ultgelegd. dat ontmantehngsadlva In de 

IFRS·balans worden oPgenomen zowel onder de matenele 

vaste adiva (centrales In elgendorn) als onder de immaterieie 

activa (capac!teltsrechten). 

Voorz;eningen - Belangrijke inspectie- en revisiekosten 

De voorzienlngen voor belangrljke Inspectie- en revislekosten 

volgens de Belglsche GAAP, die dienen voor de peTiodieke 

ultgaven 'oOOr onderhoud, Z1jn volgens de IFRSs niet toegelaten, 

Deze voorzieningen werden dus geehmlneerd 10 de IFRS

open lngsbalans v~~r een bedrag van 378 mtlJoen euro 

Zoals hlerboven beschreven wordt dlt type van uitgaven val gens 

de IFRSs behandeld als een component 'beJangrijke inspectle

en revislekosten' van de vaste activa op de balans. 

Voorzieningen - Andere 

De Groep heeft een herzlenl ng ultgevoerd van zlJn 

VOOI'ZIE.'nlngen In ove~nstemming met lAS 37 - Ivborzieningen, 

voorNaardelijke acriva en voof'tIVaardelijke verplichlmgen 

Volgend op deze analyse IIV'erden bepaalde voorz!eningen die 

vol gens de Belgische GAAPwerden opgenornen, geelimineerd 

voor een bedrag van 45 mlljoen euro op de datum van de 

overgang naar de !FRSs 

Andere activa en andere verplichtingen 

De aanpa~lT1gen aan andere actlVa en verplid1tlngen betreffen 

voornameliJk de herzienlng van het moment waarop het 

resuJtaat van de opbrengsten Ult exploltatiesubsidies wordt 

opgenomen in de wmst- en verliesrekenmg. Volgens de 



Belgische GAAP worden die opbrengsten apgenomen op 

contractuele basIs, in functie van de vervalterrnljnen van de 

vorderingen, In O'Iefeenstemming met lAS 20 - Administratieve 

verwerking van overheidssubsidies en informariever5chaffing 

over overheidssreun worden die exploitatlesubsid ies 

opgenomen in het resultaat van de periode waarin de 
gecompenseerde lasten worden opgenomen. Als gevolg 

daaNan werd de opname in de winst- en verliesrekening 

van een deel van de reeds ontvangen subsidies uitgesteld, 

wat leidt tot een verplichting van 135 miljoen eura, terwijl 

het nog te ontvangen bedrag aanleiding geeft tot de opname 

van een vordering van 52 mlljoen euro Deze twee elementen 

lelden tot een afname van het eigen vermogen ap 1 januari 

2004 met 83 m iljoen euro. 

,~!,~!~~~,I,~~.~~~~~?.~-~.~~------
In overeenstemming met lAS 12 - Winstbefastingen worden 

de uitgestelde belastingen berekend op de tijdelij ke ve&hiU en 

tussen de fiscale waarde van activa en verplichtingen en hun 

boekwaarde in de Jaarrekemng. 

Geconsolideerde jaarrekening 

TMlich t ,'''gen bij de geccnsolidNrde 'UlfTlelcening 

Rekening houdend met de verschillende aanpassingen 

die eerder werden toegelicht, hebben de bepalingen Ult 

de standaard de Groep ertoe aangezet am de uitgestelde 

belastingvordering te verminderen met 152 miljoen euro en 

een bedrag van 14 m iljoen euro op te nemen als u itgestelde 

belastlngverplichting De netta afname van het elgen 

vermogen als gevolg van deze aanpassmg bedraagt dus 

'66 mlljoen euro , 

Dividenden 

lAS 10 - Gebeurtenissen na bafansdatum schrlJft voor dat 

de u itkering van d lvidenden n iet mag worden opgenomen 

v66r de goedkeunng door de algemene vergadering van 

aandeelhouders en dit In te-genstelling tat de bepalingen in 

de Belgische GAAP, waar de dividenden worden opgenomen 

als verplichtingen ap korte terrnijn op de balansdatum. Door 

de taepassing van de IFRSs komt het Ult te keren bedrag dus 

terug In het elgen verrnogen, wat leidt tot een toename van 

het eigen vermogen met 82 1 m lljoen eura op 1 januari 2004 

en 865 miljoen euro op 31 december 2004 

2.1 .5. IFRS aanpassingen met betrekking tot de presentatie 

Naast de Impact op het elgen vermogen en op het netto· 

resu ltaat als gevolg van de gewlJzigde grondslagen vaor 

tinanciele verslaggeving dIe hlerboven werden beschreven, 

vertaalt de O'oIergang naar de IFR5s zich oak In W1jzigingen met 

betrekking tot de presentat ie 'Ian de ba lans en de w inst- en 
verliesrekening. Om die impact te documenteren wardt op 

de volgende paglna's een openingsbalans en een balans op 

het einde van 2004 gepresenteerd en beschreven, evenals 

een winst- en verliesrekening die de vergelijking maakt tussen 

de Belgische GAAP en de IFRSs. De belangrijkste elementen 

worden nadlen becommentarteerd. 

De keuze en de presentatle van de elementen van de balans 

en de WIf1~· en verlies~kenlng gebeurde met het cog op een 

gemakkelijlce vergelijklng tussen be.de referentlekaders 
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Geconsolideerde balans op 1 januari 2004 - in miljoenen EUR 

Activa 

S.lglsc~. GAAP IFRS 

VAmAC11VA 12289 13 713 
Materii!ie vaste a(tiva 4666 5593 
Opriehringskosten en immateriele vaste aetiva 90 809 
Goodwill 1 474 1 350 
Financ:iele vaste activa 

Deelnemingen volgens equity-methode - O~nemingen 3736 2486 

Deelnemingen volgens equlty-methode - Vorderingen 1 132 241 

Andere deelnemingen - Deelnemingen, aandelen en 
de/en 246 3001 

43 
Andere deelnemingen - Vorderingen 945 190 

VLOTTENOE ACTlVA 'O~S, 9391 
Vorderingen op meer dan een jaar 471 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 576 495 

Vorderingen op ten hoogste een jaar 30157 234 1 

11 ' 
388 

Geldbeleggingen 52 19 5008 

Liquide middelen 177 

Overlopende rekenlMgen , 461 1048 

TOT AAL AcnEF 23 240 23 '04 

Eigen vermogen en verplichtingen 

8e1!il ische GAAP 'FRS 

EIGEN VERMOGEN EN BELANGEN VAN DERDEN 7025 784S 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de Groep 5179 2066 
(waarvan kapitaal 2 066) 3923 

Belangen van derden 1846 , 856 

VOORZIENINGEN EN UfTGESTELDE BELASllNGEN S S79 B 786 

Voorzieningen - OVenge risko's en kosten 4112 4317 

Voorzieningen - Grote hrotellings· en onderhoudswerken 38_ 

Voorzieningen - Pensioenen en geli jlcaardige '1erp/iehtingen 1021 2186 
Uitgestelde belastingen en fiscale latenties 62 94 

SCHULDEN 10636 

Financ:ieHe schulden op meer dan een jaar 1206 , 295 

Andere schulden op meer dan een jaar 87 894 

6473 

434 
Financiele schulden op ten hoogste fen jaar 2767 2701 

Handelsschulden 2156 2160 

Ontvangen voC)(uitbetalingen op bestellingen 1316 

Belastingen '63 166 

Bezoldigingen en sociale tasten 177 
Overige schulden 1082 , 0 12 

Overlopende rekeningen '682 

"""""\ 

vAmAcnvA 

MateriiHe vasle activa 

!mmateriele aetiva 
GoodllJili 

Irwesteringen verwerkt volgens equity-methode 

Voor verkoop beschikbare inve~eringen 

Leningen en vorderingen opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs 

Andere vasle activa 

Uitgestelde belastingvorderingen 

VLOTTENOE ACTlVA 

Voorraden 

Handelsvorderingen en verwante posten 

Leningen en vordenngen opgenomen regen 
geamortlseerde !costprijs 

Voor verkoop beschikbare investeringen 

Geldmlddelen !n kasequivalenten 

Andere vlottende activa 

TOTAAI. ACll£F 

EIGEN VERMOGEN 

Kapitaal 

Reserves en ingehouden winsten 

Minderheidsbelangen 

LANGLOPENDE VERPUOfTlNGEN 

Voorzieningen 

Pensioeoen en gelijkaardige verplichtingen 

Uitgeste!de belastingverpliehtingen 

Financiele verplichtingen 

Andere langlopende verplichtingen 

KOR11.0PENDE VERPUOfTlNGEN 

Voorzieningen 

Financiele v€!rplkhtingen 

Handelsschulden en verwante posten 

Belasti ngve rp lie: h ri n9 en 

Andert! kcrtfopende verpliehtingen 

lOTML PASS,Ef 23240 2) 104 ,OTI<L E1GEN VER"IOGEN EN VERl'I.IOmNGEN 
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T~(it::lujngen bij de gKorlJoljd~rde j .. rnlc ... njng 

Geconsolideerde balans op 31 december 2004 - in miljoenen EUR 

Activa 

Belgis<ho GAAP IFRS 

YASTE AenV ... '2 1\9 ' 3038 VASTE ACTI"A 

Ma~ vaste activa 4767 5645 Mat~riele vaste activa 

OprichtingsKosten en immateriele vaste aetNa 136 819 Immaterie le activa 

Goodwill 1 383 , 310 Gooowlli 

financiele vaste actlVa 

Deelnemingen volgens eQuity-methode - Deelnemingen 3362 214 1 (nvestenngen verwetkt volgens equity.methode 

Deelnemingen volgens equity-methode - Vorderingen 1672 283 Voor verkoop besch lebare investeringen 
Andere deelnemingen - Oeelnemingen. aandelen en Leningen en vorderingen opgenomen regen 
delen 269 1592 geamortiseerde kostpnjs 

, 095 Andere vaste aetiva 

Andere deelnemingen - Vorderingen 530 153 Uitgestelde belasflngvorderingen 

VLOTTENDE ACTWA 10376 910Z VLOlTENDE AenVA 

Schulden op meer dan e~n jaar 386 

Voorraden en besteUingen in uitvoering 548 512 Voarraden 
Vorderingen op ten hoogste e~n jaar 323' 2573 Handels'ICrderingen en verwante posten 

Leninge:'l en vorderingen opgenomen regen 
235 geamor.iseerde kostprijs 

5 Voor vel koop bescl'lIkbare investeringen 

Geldbeleggingen 4484 47 1' Geldmiddelen en lca:ieQuNalenten 

liquide mtddelen 231 

Over1opende rekeningen 1493 1066 Andere tlottende ac!iva 

TOTAAL AenEF 22495 22 140 TOT Aft:'- Aen~F 

Eigen vermogen en verplichtingen 

Belgische GAAP IFRS 

EIGEN VERMOGEN EN BELANGEN VAN DERDEN 6789 7950 EIGEN VERMOGEN 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de Groep 5282 2073 Kapilaal 

(waarvan kapitaal 2 066) 4360 Reserves en ingehouden wins ten 

Minderheidsbelangen , 507 1517 Mlncerheidsbelangel1 

YOORlIENINGEN EN UrTGE>TELDE BELA511NGEN 595' 8907 MINDERHEID5BELANGEN 

Voorzieningen - Ovenge risico's en kosten 4616 4468 Voor.!ieningen 

Voorzieningen - Grote herstellings- en onderhoudswerken 360 

Voorzieningen - Pensioenen en gelijkaardige ~rplichtlngen 86B 1863 Pensioeroen en gelijkaardige verpl ichtingen 
Uitgestelde belastingen en fisca{e latenties 107 178 Ultgestelde belasting.-erplichtingen 

5CHULDEN 9 755 

FinanclE!!e schulden op meer dan een jaar 1446 1446 Financiele verplichtingen 
Andere schulden op lTleer dan een jaar 101 952 Andere langlopende LJerplichtingen 

5283 t(ORnOPENDE VERPUCHTINGEN 

386 Voorzieningen 
Financiele schulden op ten hoogste e~n )aar 1277 1 286 FinanciiH~ verplkhtingen 
Handelsschulden 2197 2202 Handelsschulden en verwante posten 
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1304 

Belastingen 130 120 8elastingverplkhtingen 
Bezaldigingen en sodale lasten 203 

Oierige schulden 1 447 1 289 Andere kortlopende verplichtingen 
Over1opende rekeningen 1650 

TOTAAL PASSIEF 22495 22140 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPllOfTINGEN 
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Gec.ensolideerde jaarn:kening 

Torli<hfing ... " bij r!~ 9ecOfUOlrd~fTiJ! i •• ff~t~"ing 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening op 31 december 2004 - in miljoenen EUR 

Belgische GAAP 

8edrijfsopbrengsten 124$8 

Handelsgoederen, grand- en hulpstoffen -7 5.47 

Oiensten en diverse gc.ederen, bezoldig;ngen. andere 
bedrijfskosten III -3277 

Afschnivingen, waardeV1?rrnindenngen en voorzieningen III -720 

Bedrijfsresultaat 

Finanei!!le opbrengsten 

Financi~le kosten 

Financieel resuftaat 

_deelln .... """ltoM "'" 
de vennootschappen waarop vermogensmutatie 
IS toegepast 

Uitzonderlijke opbreng:rten 

Uitzonderli jke Kosten 
Aandeel in hel uitzond-:!rhjl:: (CS.Jltaat van de 
vennootschappen waarop verrrogensmutatie is 
toegepast 

Winst voer belastingen 

Be lastingen 

Wfnst van het boekj.aOll' 

A4ndeel van derde.1 in her resultaar 
Aandeel van de GnJep in het resulraat 

914 

68li 
-265 

42, 

108 

743 

-664 

-157 

1365 

-306 

• 1)59 

1/4 

945 

IFRS 

, 2 019 Opbrengsten 

-7 072 Handelsgoederen, grond- en hulpstaHen 
Kosten \Ian personeelsbeloningen en andere 

-3256 operatlOnele kosten 

-248 Afschnjvingen en voorzleningen 

1 443 ReslJltaat van operatil!5 

12 81jzondere waardevermlnderingsverliezen 

-11 Reorganl5aties 

125 Vervreemding van activa 
1569 Operationeel resultailt 

-41 Kosten van schulden 

-136 Andere financieringskosten en -opbrengsten 

-177 Finandeel resultaat 

Aandeel in de win5t of het verlies van 
investeringen die warden verwerkt va/gens de 

259 'equlty'-rnethode. 

1 651 Winst voor belastingen 

-347 Winstbe lastingen 

,1 304 Winst van het t.o.Jci.o-.r 

115 Toerekenbaar ad'1 fnII'Ider1lerhlx!iJJlge" 
1 189 TOC~ HIt de Groep 

Om de vergelllkmg met de present(ltle volgens de IFRSs te vergemakkellJken. zljn de volgende hergroepenngen uitgevoerd: 

(1) DII!n~ten en diverse gOP.derel"l 

8ezoldlgmgen sOCiale 'asl en en penS!Oencn 

A'1CJere bedrlJr~kosten 

(£) Afsc hrojvingen en waarrleole rrrllnde ringen 

Waardeverminderinger. op VOOfTaden, vortierlngen 

Vool'1ieningen 'IDOr nSl(O's el'l \coslen 

aD £1Kt1 .. btJ, -Jnrvel"\lag 2005 

-1 704 

-, 395 

__ -1_7_8 _ 

-3 'ZT1 

-434 

-87 

__ -1_99_ 

-720 



Toelichting - Activa 

MiltariiSl. vaste activa 

~npassingen milt betnllkking tot de waarnering (ter 

herinnering) 

"~W1I 01.l>1.2OO¢ 

640 

Aanpassfngen met betn!kking tat: M PIWHf1tttie 

31 .12.2000 
saz 

De capac:iteitsrernten met betrekking tot de centrales worden 

volgens de Belglsche GAAP gepresenteerd als materiele vaste 

actlva voor een bedrag van 335 miljoen euro op 1 Januari 

2004 (325 miljoen euro ap 31 december 2004). terwlll zein 

Qvereenstemming met lAS 38 -lmmateriiHe acriva moeten 

worden opgenomen als immaterlele activa. (zie infra). 

De analyses die werden ultgevoerd in het kader van de 

toepasslng van IFRIC 4 - Vaststelling of een olA?reenkomst een 

leas~komstbevat hebben g~eid tot de herclassificatie 

van bepaalde materieie vaste activa als financiele activa, De aldus 

getransfereerde materiele vaste activa vert~nwoordigen een 

bedrag van 73 miljoen euro op 1 januari 2004 (62 mlljoen euro 

ap 31 december 2004). 

In de context van dezelfde analyses heeh de Groep materiele 

activa opgenomen vaor een bed rag van 702 miljoen euro 

met betrekking tot het aankoopcontract van energ!e dat 

werd afgesloten met de Soci~te Hydroelectrique du Midi 

(SHEM). oit contract draagt het exdusieve gebruiksrecht van 

de productieact!va van SHEM over aan Electrabel. ln verband 

met dit actief wordt een kortetermijnverplichting opgenomen 

van 421 miljoen euro en een langetermlJnverplichting van 

2B1 miljoen euro (zie ook infra). Er is geen impact op het 

elgen vermogen . Deze entiteit wordt opgenomen in de 

cansolidatieknng slnds Januan 2005 

Gl!consolideerde Jot-.rte1cenlng 

T~/ichtintp" bij dr: g«omolid~fTir: i~~rr~ln:nirtg 

Immateriele activa 

Ailnpilsslngen fMt ~kkjng tot de waardering 

(ter herinnering) 

In miljoenM EUR 01 ,01 .2004 31 .12.2004 ---- --·----'------m------- .. --"-J63 

Aanpassingen met bftreir:k.ing tot de pntscntlti-

Volgens de IFR$s bevatten de immatenele activa de 

capaclteitsrechten ap centra les. Oergelijke re<hten worden 

volgens de Belgische GAAP gepresenteerd onder de materiele 

vaste activa voor 335 miljoen euro ap , januan 2004 

(325 ml ljoen euro op 31 december 2004) (zle oak supra) en 

onder de vorderingen voar 2S miljoen euro op 1 januan 2004 

(19 miljoen eura ap 31 december 2004) (~e Infra). 

De tussenkomsten ontvangen van derden \IOor de verwerving 

of de constructle van vaste activa worden vol gens de IFRSs 

in mindenng gebracht van de activa waarop ze betrekklng 

hebben (35 mlijoen eum op 1 januari 2004 en 34 miljoen eura 

op 31 december 2004). In de 8elglsche jaarrekenmg worden 

dergelijke tussenkomsten opgenomen als verplichting bij de 

overlopende reken lngen (zie Infra). 

Goodwill 

Ailnpasting4!n met betnlkking tot de waardering 

(ter nerinnering) 

In m;!joentm EUR 01.01.2004 

-11 

Aanpassingen met betrelr.king tot d. pnrsentltie 

31 .12.2004 

49 

Volgens de IFRSs wordt de goodWill met betrekking tot 

investeringen velWerkt via de 'eQuity' ·methode, opgenomen 

in de waarde van die deelnemlngen (zje infra) voor 

114 mll/Oen eUfO OP 1 lanuari 2004 en voor 120 miljoen euro 

op 3 1 december 2004. 

Ekr<tr.bel . JaarversJag l005 81 82 

Geconsolideerde jaarTekening 

To~/khri"gM blJ de gKornolid~rdr: jlllln"f!kMing 

Investeringen verwerkt yolgens de 'equity-methode 

A.anpassingen met betrelddng tot de wiI.rdering 

(~r herinnerinq) 

In mi/joenen EUR 01.01.Z004 31 .12.2004 

·76S ·740 

A..npani"gltn met ~treir:kjng tot d. pl'1JsengtHt 

In de laarrekemng opgesteld in overeenstemmmg met de 

Be~lsche GAAP. wordt de herwaardering van het transportnet 

als gevolg van de reorganisatie en de heri lnanClering van 

deze actlvltelten (1 089 mllJoen euro, zie ,nfra), opgenomen 

In de overlopende rekenmgen op het passlef van de balans, 

Volgens de (FRSs wardt die bedrag In mindering gebracht van 

de waarde van de mvestering verwerkt vol gens de 'equity'

methode voor 601 miljoen euro en van de vorderingen op 

lange termlJn voor 488 miljoen euro (zie Infra), 

De goodv,llil op Investeringen In geassoCleerde deelnemlngen 

wordt overigens, in tegensteUi f1g tot de Belglsche GAAP, 

opgenomen In de waarde van de investering vel"NerXt .... olgens 

de 'equity'-methodevoor 1 14 mdjoen euro op 1 Januan 2004 

en 120 miljoen euro op 31 de<ember 2004 (zle supra). 

Voor verkoop beschikbare investeringen 

Deze rubriek is vergeliJkbaar, zander grate verschillen, met de 

Belglsche rubnek ·Andere ondernemmgen - deelnemlngen'. 

Leningen, vorderingen en andere vaste activa 

Aanpassingen met betnlir:king tot d. pl'1llstrntltie 

De vorderingen op Investeringen die volgens de 'equlty'

methode zljn vel\-Verlct en de vordenngen op andere entJteiten, 

respectlevelijk 1 132 miljoen euro en 945 mlljoen euro op 

1 Januari 2004 (1 672 miljoen euro en 530 miljoen euro op 

31 december 2004 ) worden in overeenstemrnmg met de 

IFRSs gepresenteerd onder de langlopende of kortlopende 

voroenngen (289 mdjoen eurtl herclassificatie in de Icortlopende 

vordenngen op 31 december 20M; zle Infra) In functie van 

hun vervaldag. Deze bedragen zijn, volgens de JFRSs, zowel 

bij de opening als bij de afslu lting van de verslagpenode 

2004 gedaald met 488 miljoen euro. Dit bedrag komt overeen 

met een deel van de herwaardering van het transportnet als 

gevolg van de reorgan isatle en de herfinanclerlng van deze 

actlvitelten. 

De langlopende vorderingen nernen toe met het recht dat 

Electrabel heeft op de terugbetaling van pensloenlasten en 

geliJkaardige voordelen verbonden aan het distributiepersaneel 
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In Belgie. Deze verhoglng bedraagt 1 230 miljoen euro op 

, Januari 2004 en 1 059 miJjoen euro op 31 december 2004 

(zle Infra), Een deel van dit recht is trouwens verwerkt In de 

vlottende activa. Volgens de Belgische GAAP werd dlt recht 

rechtstreeks In mindering gebracht van de overeenkomstige 

voofZlenmg 

aovendien wordt een deel van de vordenngen ap meer dan 

een jaar, die volgens de Belgische GAAP 'NeI"CIen geclassificeerd 

als vlottende activa. volgens de IFRSs onder de vaste actlva 

gep~nteerd en dit voor l'e11 bedrag van 149 milloen eurn op 

1 jarwan 2004 en 76 mliJoen euro op 31 december 2004, 

Flnanclele activa werden opgenomen voor de overeenkomsten 

met klanten waarm de Groep optreedt als lessor jn een 

financiele lease in overeenstemming met IFRIC 4 voor een 

bed rag van 95 mlljoen euro op 1 Januari 2004 (90 mdjoen euro 

ap 31 de<:ember 2004) 

De ovenge aanpassingen met betrekkmg tot de presentatie 

zijn minder belangrijk en hebben voornameliJk betrekking 

op de capac:iteitsreci'lten van de centra les die onder de 

Immateriele aetNa IMjrden opgenomen. en op de overlopende 

rekenlngen. 

Ui!9.estelde belastingvorderingen 

Ailnpassingen met bv:tr~lr.k ing tot de wOiIilrdering 

(ter herinneril1g) 

In milj~n~n f UR 01 .01.2004 

-166 

31 ~'2-2004 

-234 

De bovenvermelde aanpasslng op 1 januari 2004 omvat 

een afname van de uitgestelde belastlngvorderlngen met 

, 52 mJiJoen eum (173 mlljoen euro ap 31 december 2004) 

en een toenarne van de ultgestelde belastingverplichtlngen met 

14 mdjoen euro (61 mlljoen euro op 31 december 2004) 

Aanpassingen met betrlllkking tot d~ pl'HflngtHt 

In de jaarrekening gepubliceerd volgens de Belgische GAAP 

worden de uitgestelde belastingvorderingen opgenornen onder 

de vlottende activa in de rubriek vorderingen op meer dan 

een jaar, voor 322 miljoen eura op 1 januari 2004 en voor 

310 miljoen eum op 31 december 2004. 



Voorraden 

~n~ningen met batn!kking tot de p~ntatie 

De aanpassing aan de voorraad wordt verklaard door de 

herdassificatie naar de handelsvorderingen en verwante posten 

van elementen waarvan het riSICO nret wordt gedragen door 

Electra bel 

Leningen en Yorderingen op karte termijn 

AIInpassingen mat betrl!kking tot cHi presenta~ 

Het bedrag dat in overeenstemmlng met de IFRSs onder 

deze rubnek werd oDgenomen, meet worden vergeleken 

met de vorderingen op ten hoogste een jaar in de Belgis.che 

jaarrekening. De afname met 595 mlljaen euro op 1 januan 

2004 (-426 miljaen euro op 31 december 2004) wardt 

vaornamelijk verklaard door volgende aanpassingen: de 

herclassificatie van andere vorderingen In vlottende activa 

vom een bedrag yan 938 mlljaen euro (zie Infra), de 

herdassHicatie van elementen opgenamen in de voorraad voor 

81 miljoen euro (lie supra), de opname van een te ontvangen 

bedrag in het kader van een subsidie van 52 miljoen euro en 

de herdassificatie van de opgeIopen en njet vervallen rente die 

volgens de Belgische GAAP is opgenomen in de ovenopende 

rekeningen voor 31 mi ljoen euro. Op 31 december 2004, 

bedragen deze elementen respectievelljk 954 miljoen euro, 

36 mlljoen euro, 17 miljoen euro en 21 miljoen eum, 

Daarnaast IMlrden votderingen op geassocieerde deelnemingen 

in de viottende activa gepresenteerd voor 166 miljaen euro op 

1 januari 2004 en 444 milJoen euro op 31 december 2004, 

vermits de beta ling ervan wordt verwacht aD korte termljn 

(je supra). 

Voor verkoop beschikbare 
investeringen - geldmiddelen en kasequivalenten 

Aanpassingen met betr.kking tot d. p~senQtifi 

De aandelen van Total aangehouden dcxJr de Groep op 1 }CInuan 

2004 worden in overeenstemming met IFRS opgenomen als 

voor verkoop beschlkbare Investeringen (388 mll joen euro), 

Deze investering werd bijna voIledig vervreemd in 2004, en 

werd in overeenstemm ing met Belglsche GAAP opgenomen 

onder de geldbeleggingen. Met uiUondering van het 

voorgaande. aangezien de consol idatieknng ongewijzlgd 

bl ijft, komt de post 'Geldmiddelen en Icasequlvalenten' In 

IFRS overeen met de sam van de geldbeleggingen en de liqulde 

mlddelen opgenomen in het Belgische schema 

Geconsolideerde jaarT'8kening 

Toe-lic"ti 'lgen b;j de gKOrtfolldeerde jurrr ktn;ng 

Andere vlottende activa 

A.ilnp,llssin~n rrNtt bo!tn!kking tat d. pf1!svntiiltie 

Deze rubriele betreft voornarnelijk niet commerciele vorderingen 

voor een bedrag van 938 mdjoen euro op 1 Januan 2004 

en 954 milJoen euro op 31 december 2004, (zle supra) 

Daarnaast rnoet dit element vergeleken worden met de 

overiopende rekenl'lgen In het 8elglsche schema vermmderd 

met 1 293 mlljoen euroop 1 januafJ 2004(1 331 m.IJoen euro 

op 31 december 20(4) voor de energie die ~s werd geleverd 

maarwaarvoor nag geen factuLlr werd gestuurd naar klan ten 

waalVoor het verbrulk een keel per Jaar wordt gemeten (zie 

001( infra). Olt bedrag wordl Ir. overeensternmlng met IFRS 

afgetrokken van de vcorafbetaltngen ontvangen van klanten 

als dekking vcor toekomstig verbrull(, die valgens Met Belgische 

schema op het pas~ief zijn aDgenomen .. De andere, minder 

belangnjke, elementen die her verschil verklaren, zljn de 

herc1asslflcatle naar de kart- En langlopende vorderingen 

(zle supra), 

Toelfchting - Eig,en vermogen 

Kapitaal en reserves toerekcnbaar aan de Groep 

Het aandeel van de Greep in hel geheel van de aanpassingen 

als gevolg van de o ..... ergang naal de IFRSs wordt opgenomen 

In de reserves, voer een bedrag van 810 rniljoen euro aD 

1 Januan 2004 en 1 151 rniljlJen euro aD 31 december 

2004, De aanpClssingen worden besproken In deel 2 ~ 1.4. 

'IFRS aanpaSSlngen met betreklelr'lg tot de waardeflng' Het 

IIJkt nochtans aangewezen eraan te hennneren dat onder 

IFRS de ultkerlng van divldenden pas wordt opgenomen 

na de goedkeurlng door de algemene vergaderlng van de 

aandeelhoude~ De toepasslng Itan de IFRSs heeft tot gevolg 

dat het Utt te leeren bedrag onder de vorm van dividenden 

opnleuw In Met elgen vermogl~n wardt opgenomen voor 

een bed rag van 8:! I miljoen curo op 1 Januari 2004 en 

865 mlljoen euru op 31 december 2004 

MfnderbeldSbelangon 

Volgens de IFRSs maken de fnlnderheidsbelangen een 

integraal deel uit var het elgen ~rmogen. Ze nemen toe met 

10 mllJoen euro ZOV\IcJ op 1 januari 2004 als op 3 1 december 

2004, door de aanpaSSlngen als gevolg van de overgang 

naar de IFRSs. 
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Geconsolideerde jaarrekening 

Torfic"ringM bij de g~I'1SoJ;deerde j~~"ehm;ng 

Toelichting - Verplichllingen 

Voa~enjngen 

Aanp;tssir'lgQn met betnkking tet d. waardl!fing 

(tnr nerinnering) 

In mi/joen~n fUR 01 01 2004 

'6" 
(0) londet pensul/!nen en :;oort~lii~~ ~hchl .n9!n 

Aanpassingen met betrakking to: de pl'1!Sentatio 

3' .'2.2004 
393C., 

Valgens de IFRSs moet e.?n o.,derscheid gemaakt worden 

tu~n de langlopende voolzlenlngen, op meer dan een Jaar, en 

de kortlopende voorZlemngen, op minder dan een Jaar, Deze 

herdassl fkatll~' vertaalt Zlch In een transfer naar de kortlopende 

verpllc:htlngen van 158 mliloen euro ap 1 januari 2004 en van 

114 mdJoen euro ap 31 d~ember 2004. 

Pensioenen en gelijkaardige yerplichtingen 

AilInpilSsingen met bt!trekking tot de waardering 

(mr herinnQring) 

en miljCle'f1en EUR 0' .0' .2004 
·48 

AanpaS5in9f!n met be:tnlkking tot de prusentatie 

31.12.2004 
·56 

De,oepass,ngvande bep.3lingen ,nlAS '9 -~ingen 

met betrekking tot 'de actlva en verplichtlngen van het plan' 

!eldt tot een gewljzigde presenl3Ue van bepaalde pensioenen 

en gelijkaardlge verplichtingen In de balans 

In de balans opgesteld In ;:lvereenstemmlng met de 

8e lgische GAAP worden de pensioenverp licht lngen voor 

hel distributiepersoneel gepresenteerd na compensatle met 

het recMt dat ElectrabE-1 Meeft op de terugbetal.ng van die 

lasten door de intercommunales waaraan het geMeel van de 

personeelskosten van deze act vltelt wordt gefactureerd. In 

de balans opgesteld In oveleenstemming met de IFRSs wordt 

enerziJds op het pass1ef de vo ledige pensiaenverplichtlng 

getoond die rust op Electrabel en wordt anderzljds op het 

actlef een vordering o~enomen voor hetzelfde bedrag~ Deze 

elementen bedragen v<ln respectlevelilk 1 396 milJoen euro 

en 1 214 miljoen euro blj de or;'lemng en de afslUlt lng van de 

ver:.lagperiode 2004 

Dit verschilin de Dresentatle \oolgens de IFRSs heeft geen 

Impact aD het elgen vermogen van de GroeD op 1 januan 

2004, nach op de tcekoms: ige w ins ten of verliezen. 

aangezten de rechten op terugbetaling worden beschouwd 

als ' fondsbeleqgrngen' 

Electr. bel - Jaarver;rag ZOOS 

Daarnaast worden de fondsbelegglngen en in aanmerklng 

komende verzekenngscontracten .n overeens[emmlng met 

lAS 19 In mmdering gebracht van de pensloenverplicntlngen. 

Ee n gelijkaardlg prinCipe werd reeds toegeDast voor het 

opstellen van de Belglsche jaarreken.ng, 

Volgens de IFRSs bedraagt het kortlopende gedeelte. op 

mlnder dan een Jaar, van de voorzienlngen vaor DenSloenen 

en geliJleaardlge verpllchtrngen, 276 mrljoen euro op 1 lanuan 

2004 en 272 miljoen euro op 31 december ZOO4 

Uitgestelde beJastingverplichtingen 

~npassingen met betn!kkin9 tot de waardering 
(ter nerinneri ng) 

In miljoencn EUR 01.0' 2004 

· ' 66 

3' ,12.2004 
·234 

Zoals eerdervermeld, bestaan de bovenvermelde aanpasslngen 

op 1 Januari 2004 uit enerzijds een afname van de Ultgestelde 

belastingvorderingen met T52 miljoen euro (173 mllJDen euro 

op 31 december 2004) en anderzijds een toename van de 

ultgestelde belastingverphchtrngen met 14 mdjaen euro 

(61 mlljoen euro op 31 december 2004) 

I\.anpassingen met be~kkin9 tot de presentatie 

De aanpasslngen van de Dresentatle van de ultgestelde 

belastingverp!icMtlnger ziJn marglnaal. 

Langlopende financiiHe verplichtingen 

Aanpoassingen met betnlkking tot de presen1Cltie 

De langlopende financiele verplichtlngen bevatten, valgens de 

IFRSs, de kredietfad litelten die contractueel hern:eU'Wbaar ziln 

cp inltiatief van de Groep voor een bedrag van B9 milJoen euro 

op 1 Januari 2004 (zle Infra), Op 31 december 2004 werd 

een vergeliJkbaar principe toegepast voor het apstellen van 

de Belglsche jaarrekenlng 

Overige langlopende verplichtingen 

I\anpas'$ingen m9t betTwkking tat de waardering 

(tar herinneringl 

In miljoenen fUR 0' 0'.2004 
-8 , 

3' .12.2004 

·89 

Het grootste gedeeJte van deze aanpassll1g voigt u.t de 

herzlening van het moment waarop de opbrengsten uit 

exploltaliesubsldies in de WIOSt- en verliesreken,ng worden 

opgenomen .. Deze aanpassing leidt tot de opname van 



een ..... erplichting van 135 miljaen eura ap 1 januari 2004 

(126 miljoen euro ap31 december 2004) en ..... an een 'IOrdering 

..... an 52 miljoen euro ap 1 jilnuari 2004 (17 mlljoen euro ap 

31 december 2004)_ Oeze twee elementen zorgen samen 

..... oor een afname ..... an het elgen vermogen van 83 miljoen eura 

op 1 januari 2004. 

.unpass;ngen met betnkJdng tDt de presentltie 

Naast andere verplichtingen op meer dan een Jaar in de 

Belgische jaarrekening, bevat deze rubriek verschdlende 

elernenten wit de o ..... erlopende rekeningen van het passief 

voor een totaal ..... an 250 miljoen euro op 1 Januari 2004 en 

207 mlljoen euro op 31 december 2004(zie infra). samen met 

een bedrag van 99 miljoen euro opgenomen in de andere 

..... erplichtingen gepubliceerd in de Jaarreken ing volgens de 

Belgische GAAP ap 31 de<:ember 2004 (zie infra), 

In het kader van de vervroegde toepasslng van IFRIC 4 

- VaststeJling of een overeenkomst een lease-overeenkomst 

bevatwerd een ..... erp lichting ap activa. opgenamen voor een 

bedrag ..... an 702 miljoen euro, waarvan 421 miljoen euro als 

andere langlopende ..... erplichtingen en het saldo als andere 

kortlopende verplichtingen (zie ook infra). Deze verpitchting is 

het gevolg van de vervroegde toepassing van IFRIC 4 , waardoor 

de Greep de productieactiva van SHEM he€ft opgenamen in 

haar geconsolk:leerde balans. Dit element heeft geen impaet 

ap het eigen ..... ermogen . 

~~~pende fina~£.~..!!~plichtjngen 

AoIn~uing.n met bemkking tot de pn!sentltie 

De kortlopende financieleverplichtingen zijn te vergeliJken met 

de rubriek van de financiele schulden op ten hoogste een jaar 

volgens de Belgische GAAp, verhoogd met de opgelopen en 

niet verva llen rente opgenomen in de CNeriapende rekenlngen 

veor een bed rag ..... an 23 miljoen eura op 1 januari 2004 en 

1 9 miljoen euro op 31 december 2004 (lie infra) en verminderd 

met de kredietfadlitelten die hernlelJ'Nbaar zi jn op Initlatlef van 

de Groep (89 miljoen euro op I januari 2004) (zre supra). 

Handelsschulden en verwante posten 

Aan~ssingen rMt be1:rekking tot de pltierrt3~ 

Het bedrag dat in overeenstemmmg met de IFRSs werd 

apgenamen onder deze rubriek moet vergeteken vvorden met 
de valgende rubrieken in de Belgsche GAAP: handelsschulden, 
ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen, schulden met 

betrekk:ing tot belastingen. De voornaamste aanpassing is de 

presentatie na compensatie van de geleverde energle met de 

Geconsolldeerde jil.u'f&lcen ing 

T~lic:hf;n9en bij de g«oruolicJerrd. j4iJrrdening 

beta aide voo~otten, wat ledt tot een daling van de ontvangen 

..... ooruitbetalingen apbestellingen met 1314 miljoen euroop 

1 januari 2004 en met 1 299 miljoen euro op 31 december 

2004 (zie supra). 

Daarnaast 'Nerd een bedrog van 99 miijoen euru getransfereerd 

naar de langlopende verpllchtingen op 31 december 2004 

(zie oak supra). 

Het saldo van de aanpassingen met betrekk lng tot de 

presentatie betreft hoofdzakelijk transfers naar de andere 

kortlopende verplichtingen (zie infra). 

Ande.!!.~?~opende ~!'P!.!.~~~!~_. _ ____ ~ __ _ 
Aanpassingen met benkklng tat d. wurdering 

(ter herinnering) 

In miljoe~n EUR 01.01.2004 

82 1 

Aanpassingen met betntkking tot de pT1!!sentatie 

31 .12.2004 

865 

Deze rubriek moet vergeleken worden met de bezoldigtngen 

en socia Ie lasten. overige schulden en de averlopende 

rekeningen in de Belgische jaarrekenmg. vermlnderd met 

I 089 mi1toen euro voor de herv.;aardenng van het transportnet 

als ge ..... alg van de herstrua.urering en de herfinanclering van 

deze activltclten die in minderlng werd gebracht van de 

waarde ..... an de investeringen verwerkt volgens de 'equity'

methode voor 60 1 mlljoen euro (lie supra) en de Ianglapende 

vorderlngen voor 488 mlljoen eura (zle supra). 

De overige aanpassingen met betrekktng tot de presentatle 

Iijn de volgende: versch illende herc\asslficatles naar andere 

langlopende verplichtlngen voor 250 miljoen euro (l.e supra). 

de herclassificatle naar kortlopende financiele verplichtingen 

..... an opgelopen en niet veNallen rente voor 23 miljoen eura (lie 

supra) en de opname In mlndering van de betrokken adiva. 

van tussenkomsten van derden VQor de verwerYIng of de 

constructle van materiele vaste activa yoor 35 miljoen euro. Op 

31 december 2004 bedragen deze elementen rt!spectlevelijk 

207 miljoen euro. 19 miljoen euro en 34 miljoen eura. 

In de context van de vervroegde toepasslng van IFRtC 4. 

werd een verp lichting op activa opgenomen voor een 

bedrag van 702 miljoen euro, waarvan 281 miljoen euro 

werd gedassificeerd als andere kortlopende verplichtingen 

(het saldo werd apgenomen als langlopende ..... erpllchtingen. 

zie ook supra). 
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Geconsolidee:rde jaarTekening 

T~lic"n'n9'm bii de 9econsof;d~rdr j •• mrbning 

Het resterende saldo van de aanpasstngen met betrekking 

tot de presentatie kan voomameliJk worden toegewezen aan 

herclasslficat ies ..... an bedragen die opgenomen werden als 

andere schulden In het BelgJsche schema (41e ock supra) 

Toelichting - winst- en verliesrekening 

De geronsolideefde ..-.inst ""'gens de IFRSs OJer de ve,,~gpe<iode 
2004 bedraagt 1 304 miJJcen euro (1 189 toerekenbaar 

aan de Groep en 115 mlljoen eum toerekenbaar aan de 

mtnderheidsbelangen) te vergelijken met 1 059 mlijoen eum 

valgens de Belgische GAAP (945 miljoen euro toerekenbaar 

aan de Greep en 114 mlljoen eura toerekenbaar aan de 

minderheidsbeJangen). De toename met 245 miJjoen euro 

door de toepassing van IFRSs IS het gevolg van versch,lIen in 

de waardering van acti ..... a en verplichtlngen, zoals hlerbo ..... en 

beschreven_ 

De tabel met de aanpassingen aan het eigen vermogen op 

1 januan 2004 en op 31 december 2004 In dee12. 1.4 van dlt 

document. geeft eveneens de IFRS aanpasS1ngen aan de wlnst 

over de penode 2004 In funetie van de balansrubfleken die 

aan de oorsprang liggen van de verschillen. De bejangnjkste 

aanpa5slngen worden In de va lgende paragrafen verder 

uitgelegd en gepresenteerd m lunetre van de aard van het 

resu ltaat dat ze beTnvloeden 

De Wlnst· en verliesrekenlng ..... algens de IFRSs verschtlt 

bovendlen ..... an die volgens de Belgische GAAP inzake de 

presentatJe. De belangrlJkste effecten van de wlJzigmg van 

de presentatie worden hleronder beschreven. 

Opbr1!ngsten en andere e~ploitatiebaten 

~npllssingen met betrek_ing tot de w~rdering 

Door aanpassingen met betrekklng tot waardering dalen de 

bedri)fsopbrengsten ..... olgens de IFRSs met 29 rniljoen euro in 

.....ergelijklng met de bedrijfsopbrengsten ..... olgens de Beiglsche 

GAAP. Het grootste dee! van dat veochll voigt uit de herzlenlng 

van het ritme waarop de opbrengsten Ult expJoitatlesubsldies 

in de winst- en verhesrekenlng worden opgenomen, 

Electr.b91 - Jaarvenlag 2005 

Aanp.assingen met bt!tnllrking tot d. pnllsentltie 

Volgens de IFRSs dalen de bedrtJfsopbrengsten In ..... ergelijktng 

met die volgens de Belgische GAAP. voornamelijk aJs gevolg 

van de invloed van de toepassing van lAS 18 - Opbrengsten . 
waardoor bepaalde verkopen van energie voor ~n bedrag 

.....an 574 mlljoen euro worden gecompenseerd met de 

avereenkomstlge aankopen (tradingaetivitetten) .. 

Deze daling wordt gedeeltehjk gecompenseerd doordat 

bepaalde elernenten urt de uitzonderlijke opbrengsten In de 

Belglsche jaarrekenlOg volgens de IFRSs warden opgenornen 

in de bedrlJ fsopbrengsten en dit veor een bed rag van 

207 mlljoen eum 

Handelsgoederen, grond~ en hulpstoffen, kosten van 
personeelsbelol"lingen en andere operationele kosten 

Aanpusingen met betn!kking tot de waardering 

Het grootste versch il tussen de Belgische GAAP en de 

IFRSs ligt in het feit dat volgens de IFRSs de uitgaven voor 

'belangrijke inspectie- en re ..... isiekosten· worden geaa.l ..... eerd 

voar 45 mdjoen euro 

Aanpilssingen ",.t betrekk;ng tot de p~ntJtie 

De belangnJkste aanpasslng in verge\ljking met de Belgische 

GAAP IS de compensatie, voor 574 miljoen euro. met betrekking 

tot de tradingaetl ..... ltelten. zoals hlerboven besproken_ Het 

resterende ..... ersch.1 heeft voornameJijk betrekking op de 

elementen d:e als u1tzonder1ijk worden gedassificeerd volgens 

de Belglsche GAAP. 

Afschrijvin.9'!':' . en voorzieningen 

Aanpassingen met betnkking tot de waardering 

De afschrijvmgslast vo!gens de IFRSs over de verslagpenode 

2004 ..... oor de rnateriele vaste activa en ImmateTiele adiva stijgt 

met 113 rniljoen euro tegenover de afschrijvingslast volgens de 

Belglsche GAAP, Deze stijging werdt ..... erklaard door enerzijds 

de toepassing va" de componencenbenadering en anderzilds 

het grotere af te schrijven bedrag door de aanpasslng ..... an de 

datum waarop de afschrijving aanvangt. 

In de andere richtlng It'.ttJTUt de goo6.-vill niet langer afgesdm:ven. 

wat leidt tol een positieve impact van 60 miljoen euro op her 

resu ltaat. Oit bed rag komt overeen met de afschrljvingslast 

die ..... otgens de Beigische GAAP werd opgenornen voor 

goodwill met betrekking tot entiteiten waarover de Groep 

de zeggenschap heeft en met betrelcktng tot deelnemlOgen 

die worden verwerkt volgens de 'equity' -methode. De testen 

op bljzondere \Vaardeverminderingen die werden uitgevoerd 



op de goodwili in overeenstemming met lAS 36 - Bijzondere 

waardE'lerminden'ng van aetiva hebben aangetoond dat geen 

enkel bijzonder waardeverminderlngsverlies moet worden 

opgenomen. noeh per 1 januari 2004 noeh per 31 december 

2004. 

Het nettobedrag van de 'JOOrzieningen die njet zijn toegestaan 

voigens de IFRSs vertegenwoordigt In de Belgische laarrekening 
een opbrengst van 3] miljoen eufO die voomamelijk betrekking 

heeft op de 'belangriJke inspectle- en revisiekosten', 

Ailnpasslngen met betJ'eldting tot de p~.ntlIa. 

De lasten van voorzienlngen zljn aanzlenlijk lager volgens de 

IFRSs aangezien, door toepassing van lAS 37 - VOorzieningen, 

voorwaardehjke activa en voorwaardelijke verplichtingen, 

de lasten verbonden aan de oprentlng van de langlopende 

voorzleningen (ontmanteling, herstel van terrelnen en 

'nabehandeling' elnde cyclus) worden opgenomen in de 

financielewinst of het finanCiele I.1;!riies, tervvijl die elementen in 

het bednjfsresultaat worden opgenomen volgens de Belglsche 

GAAP voor 210 mlljoen euro (zle infra). 

Op dezelfde lNijze presenteert de Greep, In overeenstemming 

met lAS 19 - Personeelsbe/oningen de interestlasten op 

pensioenen en gelijlcaardige verplicht lngen in de financiiHe 

w inst of het finanClele verlles, net zoa ls de flOa nctele 

opbrengsten verbonden aan het verwachte rendement van 

de fondsbe legglngen, Deze elementen worden vo lgens de 

Belgische GAAP opgenomen onder de rubriek voorzieningen 

voor 46 miljoen euro (zie Infra). 

De averige verschillen hebben voornamelijk be trekking op 

elementen die volgens de Belgisehe GAAP geclassificeerd 

werden als uitzonderlijke opbrengsten of lasten. 

Vervreemding van activa 

AanlMssingen met betrekking tot d. ~ti4t 

Deze rubriek komt In grote mate overeen met de winst of het 

verhes op de ~mding van deelnemingen, opgenomen in 

het u!tzonderlijke resultaat In de 8elglsche jaarrekenlng, 

Geconsolideerde jaarrekening 

TOf1/ichri flgen bij de 9f!(onso/id_rdf! ~~rrehmi(l9 

FinanciEHe winst 

Aanp;lssingen met betrekking tot d. prvsentatie 

De financiele las ! verbonden aarr de schulden bevat, 

volgens de IFRSs presentat le, de rente op langlopende 

en kortlopende fi nanciele verplichtll1gen, vermlOderd 

met de interes topbrengstel1 uit dl? geldmlddelen en 

kasequiva len ten 

De forse daling van het financiete resultaat met 598 miijoen eum, 

IS het gevolg van elementen die geen bet~k:klng hebben C9 de 

f inanciele tast verbonden aan vt! rpl ic:htlngen. De daling vloeit 

voort uit de combinatie van tv.Iee elementen, Enerzijds, vvordt 

het aandeel in het lopend resu ltaat van de Intercommunales 

(340 miljoen eum) vol gens de 8elglsche GAAP apgenomen 

onder de finanCiele winst of het financiele verlies, terwlJI het 

vol gens de IFRSs wordt opgenomen in de winst of het verlies 

van de deelnemingen vervverkt vOlgens de 'equity' -methode 

(Zle infra) Anderzijds worden de fasten van de toename van het 

bedrag van de la,"Iglopende voorrienlngen dat resulteert uit het 

verstrijken van tijd (pensloenen en 9elilkaardige verplichtingen, 

ontmanteling, herstel van terreinen en 'nabehandeling' elnde 

cydus) getransfereerd naar Oe financiiHe laseen volgens 

de IFRSs Die lesten vertegen'Noordigen een bedrag van 

256 miljoen euro (lle suprat 

Aandeel in de winst of het veriies van deelnemingen 
verwerkt volgens de 'equity·methode 

Aanpoluingen met oo~kkjl'lg tot de wurderin9 

De impact van de aanpaSSlngen met betrekk.ing tot de 

waardenng van het aandeel In de winst of het verlies van 

de deelnemingen verwerkt volgens de 'eqUlty'-rnethode IS 

te verwaarlozen 

Aanp<lssingen met be-tTekking tot de presentoJtie 

Volgens de IFRSs w{Jrdt het aandeel in de wlnst of het verlies 

van deelnemlnc;en verwerkt vo/gens de 'equity' ·methode 

afzonderl lJk gepresenteerd op een aparte liJ n in de winst- en 

verliesrekening, tervlljl dil bedrag IIOlgens de 8elglsche GAAP 

verdeeld wordt over ve~chiJlende rubrieken: financiele Wlnst 

of verlies voor het aandeel in d2 winst of het verhes van de 

intercomrnunales (340 mlljoen euro; zie supra), lopende winst 

of verlies voor hE!t a.andeel in de lopende wlnst of het verlies 

van de andere deelr1emlngen v!rwerkt volgens de 'equity'

methode (108 miljoen euro), u tzonderliJke wlnst of verlies 

(·157 rniljoen euro) en belastingen (-31 miljoen eum) 
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Geconsolideerde jaarreken ing 

Toe fichtin9f!n bij de 9~OnscHdef!rde ja~frf!kenmg 

Winstbelastingen 

Aanpassing_n met Detn!kking ttrt de waardering 

In overeenstemming fTlet lAS' 2 - Winstbelartingen bevatten 

de 'Mnstbelastlngen de ultgestelde belastingen die ontstaan 

door de tijdelijke verschlilen tussen de boelcwaarde van actlva 

en verplichtingen volgens de JFRSs en hun fiscale basis. De 

sy.;tematlsche analyse van die verschillen heeft een uitgestelde 

belasting gecreeerd van 68 m IJoen eum, 

Aclnpr.lsingen met betJ'ekking tot d'l prnentatii! 

De aanpasslngen met betr(!klorg tot de presentatJe, met name 

een vermlndering van de belastlng met 31 miljoen euro, Zljn In 

hoofdzaak toe te schrljvefl aan het aandeel in de belastlngen 

van de deelnemlngen 'Jerv"erkt volgens de equity'-methode 

(zle supra) 

Uitzonderlijke winst of uitzonderiijk verlies 

Aanpassingen met betnlkkill9 tot de wilarderi ll9 

In de Belglsche Jaarreicening over de verslagperiode 2004 is er 

een 'Jitzonderlljke last opgenornen van 386 mllJoen euro als 

gE'\o{)lg van de hernenlng van de methode voor het aanleggen 

van voorzlenlngen voor de :lntmantel ,ng van nucleaire 

centrales (zie supra), Aangezien deze herziene methode 

overeenstemt met de toepassing van lAS 37 - Voorz;eningen, 
vooflNaardelij'ke actWiJ en voowaardellj'ke verplichtingen In 

de IFRS-openlngsba lan~ per 1 januari 2004, bestaat dergelijke 

last nlet va lgens de IFRSs. 

Aanpassingen met betreltltil'1g tot ~ p~ent:oltie 

In overeenstemming met lAS 1 - Presentatie van dejaarrekening 

IS het nlet toegelaten am lasten en opbrengsten te classificeren 

als bUitengewoon Daarom worden de opbrengsten en lasten 

die volgens de gelglsehe GAAP geclasslficeerd werden als 

ultzonderliJk. vo)gens de IFRSs Ingedeeld In functle van hun 

aard, dus onder bednjrs· of firanoele w inst ot verl ies. zoals 

eerder In de tekst werd ultgelegd. 

2.2 Eerste toepassing van lAS 32-39 -
1 januari 2005 

2.2.'1 Context 

De kwantltatleve gegevens V:lor de verslagperlode 2004 

houden geen rekening lTiet de effecten van de IFRSs met 

betrekklng tot financiele Il'strl<menten, met name lAS 32-

Financiele instnJmemen fnformatiever;chaffing en presentatie 

EJectnbeJ - Jallrver,;Jag 2005 

en lAS 39 - FinanoiNe /flstrumenten: Opname en Waardedng 

De Groep heeft ervoor gekozen gebrulk te maken van de optie 

van IFRS 1 - Eeme toepassing van IFRS am lAS 32 en lAS 39 

toe te passen vOinaf 1 januan 2005, zander een herwerklng 

van de vergelrJkende lnformatie. 

De effecten van de eerste toepasslng van lAS 32 en lAS 39 

worden biJgevolg opgenomen 10 het openlngssaldo van het 

elgen vermogen van de Graep op 1 Januari 2005. 

De informa tle in deze toe!ichting heeft tot doel aan te geven 

wat de gevolgen liln van de toepassing van deze standaarden 

over flnanciele Instru rnenten op het eigen vermogen van de 

Groep op 1 januan 2005, aan de hand van een kwant!tatlef 

overzlcht en fEn commef1taar met betrekklng tot de versc:nlilen 

tussen de gelglsehe GAAP en de IFRS 

2.2.2 Toepassingsgebied van lAS 32 en lAS 39 

lAS 32 bevat verelsten voor de presentatle van fi nanclele 

instrumenten en in het blJzonder hun class,f,catle als 

f rna nciiHe aet!va, frna nCle le verpl,chtmgen en elgen 

vermogenslnstrumenten De standaard regelt oak de 

,n formatieverschafflllg met betrelcking tot finanCIEHe 

instrumenten• 

lAS 39 bevat de gro ndslagen voor de admlnlstrat ieve 

verwerklng en waardenng van f lnanelele activa, finanCie le 

verphchtlngen en bepaa/de contraden Inzake aan- of verlcoop 

van nlet·f!nanCleie elementen 

lAS 39 heeft een rUlm toepasslOgsgebled en de eerste 

toepasSlng van die standaard heeft voornamelljk geleld 

tot aanpasslngen met betrekklng tot nlet geconsolideerde 

dee!nemlngen, derivaten die door de Groep werden bedongen 

1M het leader van het beheer van de netto-verplichtlngen en op 

het vlak van de behoeften van de Groep inzake werkkap,taal, 

maar even~ns op bepaalde contraOen met betrekklng tot 

energie en grondstoffen. 

2.2.3 Samenvatting van de correcties 

Ais gevolg van de eerste toepasslng, op 1 Januari 2005, van 

lAS 32 en lAS 39 stijgt het geconsolideerde eigen vermogen 

met 66 miljoef'l euro (68 miljoen euro toewljsbaar aan de 

Groep) 8ijgevolg bedraagt het elgen vermagen van de 

Groep volgens IFRS op 1 januan 2005 8 015 mdjoen eum In 

vergelljkmg met 7 950 miljoen euro op 31 december 2004 



Gecl)nsolideerde jaarrekening 

Toellcntingen bij d~ geconsofideerde j:""'t/(enirrg OJ 
Samengevat ziet de uitsplitsing van deze Impact van 66 miljoen euro op het eigen vermogen op , Januan 200S er als voigt uit. 

rekenlng houdend met het type herziening: 

In miljoenm EUR 

EHecten en andere investeriflgen 
voor verkoop beschikbaar 

Derivaten (contracten m~b. t . 
energie en grondstoffen 
uitgezonderd) 
Contracten m.b.t. energie 
en grondstoffen 

TOTAAl 

Toellchtingen 

VaJutakoe~ 
verschillen 

22 

22 

Direct in 
het I.~en 

vermogen Ingehouden 
verwerlct winst 

60 

·29 ·28 

31 

62 ·16 

Eigen 
vermogen Aandeel TOClaI 

Cnndeel mindemeids- eigen 
Groep) belanien verm~en 

64 64 

·35 ·2 ·37 

39 39 

68 ·2 66 

~.f!~~':'_':..':!-!.~~,~~!~~'!2.!~:~,~~~~~?.f~~~~~~!. _________ ______ ... ___ ~_~ ________ _ 
Het effect op het eigen vermogen van de Groep ap , januari 2005 van de eerste toepassmg van lAS 39 op effecten en andere 

investeringen voor verkoop beschikbaar kan als voigt gepresenteerd worden: 

Inm~EUR 

Reele waarde van effecten en andere investeringen voor 
verlc.oop beschikbaar 
Directe verwerking in het eigen vermogen 

Terugnemingen van waardeverminderingen op eHec1en 
en andere investeringen voor verkoop beschikbaar 

Verwerking in ingehouden winrten 

1MPACT OP HEr E1GEN VERMOGEN 

Electrabel houdt hetzij rechtstreeks hetzij via dochteron

dernemlngen of geassocleerde deelnemingen, aandelen of 

investeringen aan in niet geconsolideerde entiteiten_ Deze 

aandelen of investeringen worden beschouwd als waarden die 

vanen onder de categone 'voor verkoop beschlkba~ flnilnClele 

aetNa' waarvoor lAS 39 bepaalt dat ze gevwaardeerd moeten 

worden tegen hun reele waarde . Wijziglngen in de reele 

waarde van de betrokken activa worden rechtstreeks in een 

specifleke rubriek van het elgen vermogen opgenomen tot 

op het moment dat deze activa worden vervreemd 

De herwerking is een herwaarderlng van de voor verkoop 

beschlkbare f inanclele activa, rekerdng houdend met 

het verschil tussen de markt-Naarde van de activa en hun 

nettoboekwaarde in de jaarrekening volgens Belgische GAAP. 

Doordat de activa op de balans volgens Belgische GAAP 

Impact voor Netto impact 
uitgestelde U1t9~de na uitgatllidor 
beL>sting". boL>stln90n beL>sling"" 

60 
60 

65 

·1 
· 1 

., 

60 

60 

64 

opgenomen worden tegen de laagste waarde van enerzijds de 

h,Slorische boekwaarde en ander.tij<t; de .. alisatlewaarde. heeft 

de herwerklng een posltlef eHect op net eigen vermogen. 

Voor de ~!ewaa rde van de aandelen die de Groep aanhoudt 

en die genoteerd ziJn op een gereglementeerde markt, VoIOrdt 

lJitgegaan van de koers op de aandelenmarkt Het gaat hler In 

het bljzonder om deelnemlOgen In Acea, Scottish PO'Ner, Union 

Fenosa en Cegedel. die in totaal geed zljn veor een positieve 

aanpassmg van 45 mlljoen eum op 1 januan 2005 
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Toelicntingen bij de geconsolideerde jiJ:.rrekenlng 

") 

Derivaten (met uitto nde,.{n g van contracten m.b.t. IInClrg,h:!l en 9c..1'0;.;"c.:<lno="-ff:..:",,,n-=-) ___________ _ 

De toepassing van lAS 39 met betrekklng tot derivaten (met ultzondenng van energie- en grondstoffencontracten) heeft volgende 

Invloed gehad op het elgen vermogen van de Groep op 1 Januari 2005; 

In miljoenen fUR 

Afdekklng van het renterislco 

Afdekking van het wisselkoersrisico op verrichtlngen in het buitenland 

Overige afdekklngstransacties 

Directe verwerking in het eigen vermogen 

Verwerking in valutakoersverschillen 

T ermijnlNi sselcon tr acten 

Ovenge derivaten 
Verwerking in ingehouden winsten 

IMPACT OP HEr r'GE'N VE~MOGEN 

lAS 39 is van toepassing op aile activiteten met betrekking tot 

het beheervan geldmlddelen en netto-verplichtlngen, zodat 

zowel toegestane en aangegane lenmgen als de daarmee 

samenhangende derlvaten binnen het toepassingsgebled van 

de standaard vallen. 

Leningen en kredietvordeflngen moeten ap baSIS van hun 

geamortiseerde kostprijs opgenomen en gewaardeerd 

worden via de eHect leve·rente methode, een methode die 

beoogt een constante rentevoet In aanmerklng te nemen 

over de hele duur van de finanCiering De toepassmg van de 

geamortiseerde kostprijs heeft niet ge1eid tot een herwerking 

van de rekeningen van de Groep in het Kader van de eerste 

toe passing van lAS 39. 

In overeenstemmi"g met lAS 39 rnoeten denvaten In de balans 

opgenomen worden tegen hun reele waarde. In het kader 

van haar beleld inzake rislcobeheer en In het bijzonder op 

het vlak van wijzigingen In valutakoersen en ~ntevoeten die 

mageliJk een Invloed hebben op de wlnst. de kasstrornen en 

de nettoinvesteringen In bUltenlandse aetlvitelten, Z1Jn door 

de Groep contracten aangegaan die beantwoorden aan de 

deflnltie van derivaten. Die instrumenten worden dus voortaan 

tegen hun re€le waarde opgenomen op de balan~ 

De wijzlgingen in de reele waarde van derivaten moeten 

in overeenstemming met lAS 39 vervverkt worden via 

de winst~ en verliesrekenlng Waardeveranderingen van 

afgeleide finandele Instrumenten die dienen tot afdekking van 

toekomstige kasstromen women echter direct opgenomen in 

een aparte rubrielc. van het e1gen vermogen. Ze worden slechLS 
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ImpactvOOr 
uitgestelde 
belastingen 

·23 

·25 

·5 

·53 

Z2 

"7 
3 

..... 

·75 

Uitgestekle 
belas'tingen 

12 

8 

2 

22 

16 

16 

lS 

Netto impact 
na urtgesteJde 

belastingen 

·11 

·7 

·3 
·31 

22 

·31 
3 

·28 

. )7 

opgenomen in de WlOs!- en veriiesrelc:ening op het moment 

dat de afgedekte verrichtingen zeit een invloed hebben op 

de winst- en verllesrekening. 

De schomrnelingen van de winsten en verliezen als gelJOlg van 

dergelijke Wljzlgingen in reele waarde zljn bijgevalg beperkt, 

op voorwaarde dat de afdekklng doeltreffend is en dat ook 

bliJft, en b'J aanvang formeel gedocumenteerd is. 

De mstrurnenten ter afdekklng van het renter islco betreffen 

voornamelijk zogenaamde 'interest rate svvap' - overeenkomsten 

('IRS'), aan de hand waarvan de Groep de rent~ast van leningen 

met vlottende rente omzet In een vaste rentelast. 

De II1strumenten ter afdekking van het vaJutarislco van 

buitenlandse activi telten ('afdekklng van netto-lnve5tenngen') 

hebben tal doel de afdekklng van het va luta flslco met 

betrekklng tot de omzetting van de netto-act Iva In euro 

van de In Hongaflje (HUF) en Polen (PlN) opererende 

dochterondernemingen, Dlt type afdekking gebeurt door 

mlddel van lenlngen afgesloten in vreemde va luta (HUF en 

PLN). 

De wisse!koerscontracten op terrnljn die door de Groep Iijn 

aangegaan, kaderen In het algerneen beheer van contracten 

voor de aankoop van energie en grondsteHen die grotendeels 

ultgedrukt zijn in USD, Aangezien macro-afdekking ('macro 

hedging') van valutansico's niet taegelaten 15 onder lAS 39, 

weld de reele waarde van de betrokken valutaposities Vf:l'W"erkt 

in de overgedragen wlnsten of verliezen op 1 januan 2005 .. 



In overeenstemming met de Belgische GAAP 'Nerden de diverse 

hierboven vermelde financiele instrumenten nlet tegen hun 

reele waarde in de balans opgenomen. Ze werden doorgaans 
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in de winst- en verliesrekening opgenomen, naarmate de 

afgedekte verric:htlngen zich verder afv..oikke lden, 

De toepaSSlng van lAS 39 op energie- en grondstoffencontracten heeft tot de volgende wljzlgingen in het eigen vermogen van 

de Groep cp 1 januar; 2005 geleid: 

In (rI~OCI'W'II fUl\: 
R@ele waarde van irutrumenren tot tlfdtfck.ng van in grate 
mate waarschijnlijke kassf(omen 
Directe verwerking in het eigen vermogen 

Reele waarde van (ontracten die njet beant'oNoorden aan 
de 'eigen gebruik'-vereisten 
Reele waarde van in contracten besloten derivaten 
Reele waarde van verkochte opties 
Verwerking in de ingehouden winnen 

IMPACT OP HE:r ElGEN VERMOGEN 

lAS 39 schrijft voor dat contracten met betreklcing tot 

grondstoffen die niet voIdcen aan de 'eigen gebruik'-vereisten 
dezelfde behandeling ondergaan als derivaten en in de balans 

opgenomen worden tegen hun reele waarde. 

Om te voldoen aan de 'eigen gebruik'-vereisten, moet 

aangetoood worden dat het energie- en grondstoffencontract 

in kwestie door de Groep aangegaan werd. en nog steeds 

aangehouden wordt, in het kader van de norma Ie, aan de 

bedrijfsaaiviteit van de entiteit verbonden behoeften. dat er 
geen mogelijkheid bestaat van afwikkeling van het contract 

door ruil \IOOr een ander contract met betrekkmg tot energie 

en grondstoffen of in ruil voor andere finanoele instrumenten, 

en dat de fysleke levering van de grondstoffen waarop het 

contract betrekking heeft daadwerkelijk zal plaatsvinden 

Hoewel een zeer groat aantal van de energ ie- en 

grondstoffencontracten die door de Groep zijn aangegaan aan 

die criteria voldoen, zijn er een aantal contracten waarvoor dat 

niet het geval is, hetzij omdat ze niet aangegaan zijn met een 

fysieke levering als ultiem oogmerk, hetzij omdat de contracten 

slaan op verrichtingen in het kader van het ecol1omische 

optlmalisatiebeleid of het arbitragebeleid (tradlngactiviteiten), 

of omdat de contracten, qua substantiele Inhoud, valgens 
de betekenis van de IFRSs, 10 feite een economische verkoop 

van opties zijn ('Virtual Power plants'). 

Impact v6ar Netto impact 
ultgun:aldo Ultg . .. elde 1'1 1:11 Uh911!'J~ldc 
beJ.utini ~n bel.ut.lni en bo1astlng.n 

47 · ' 6 )' 

47 ·16 3' 

36 ·'3 23 

-'8 2 -16 

'9 -11 

66 -27 39 

Bepaa ~de door de Groep aangegane contracten met betrelcking 

tot energie en grondstoffen beantwoorden wei aan de 
'elgen gebrulk'-verelsten maar moeten toch gedeeltetijk of 

volledig tegen hun reele waarde op de balans opgenomen 

worden, voor zover het gaat am in contra den besloten 

derlvaten waarvan de eigenschappen en de economische 

risko's op de datum van ondertekenmg van het energie- en 

grondstoffencor1tract nlet duidelijk en nauw aansluiten bij 

de elgenscnappen en ecanomische risico's van het contract 

dat net derjvaat beo.'at. 

Wijzigmgen in de reE-le waarde van derivaten worden verwerkt 

via de winst- en verliesrekening, Gaat het echter om derivaten 

die bedoeld zijn am toekomstige kasstromen op een zeer 

waarschijnlijke verrichtlng af te dekken, dan worden de wij

zigingen direct verwerkt in het eigen vermogen. Ze worden 

slechts opgenomen in de winsf'- en verliesrekening op het 

moment dat de afgedekte verrichtingen zelf een invloed heb

ben op dewinst- en verliesrekening De schommelingen van 

de winsten en verliezen als gevolg van dergelijke wijzigingen 

in de reele waarde Z1jn bijgevolg beperkt. op voorwaarde dat 

de afdekkmg doeltreffend is en dat ook blijh, en bij aanvang 

formeel gedocurnerteerd is, 

Oe reele waa rde van energie- en grondstoffencontracten 

wordt geschat door de cantante waarde te berekenen 

van het verschil tussen de contractprijzen en de daarmee 
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overeenstemmende toekornstige prijscurve. De toekolTlstige 

prijscurven die In rekenlng genomen zijn voor de berekenlng 

van de reele waardevan de ene·gle- en grondstoffencontracten 

zijn or..vel beschlkbare noteringen op georganiseerde markten, 

ofwel blj gebrek aan deze markten, andere externe bronnen 

zoals noteringen van makelaars. Omdat de reele waarde van 

nlet genoteerde Instn .• menter bepaald wordt door gepaste 

waardenngsmodellen, worden deze modellen in belangrijke 
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mate ondersteund door marktgegevens zoals de vemonden 

energle- en grondstoffenprijzen. 

De Belglsche GAAP voorzlet nlet In de mogelijkheid om 

contracten met betrekklng tot energie en grcndstoHen geheel 

of gedeeltelijk tegen hun ~Ie waarde op te nemen, behalve 

in een aantal bljzandere gevallen die het gevolg Zljn van de 

toepasslng van het voof'Zlch [19herdsb~inset 
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2.3 Aanpassingen en herclassificaties ten opzichte van de in 2005 gepubliceerde transitienota 
'Overgang naar het IFRS-referentiekader - verslagperiode 2004' 

Zoals eerder vermeld heeft de Groep in 2005 een eerste transitienota gepubliceerd met 315 t ltel 'Overgang naar her IFRS-

referentiekader - Versfagperiode 2004' Als gevolg van de evolutle van de lFRSs gedurende de verslagperiode 2005, gebeurden 

echter bepaalde aanpassingen en herclasslficaties tussen balanselementen. Details worden hieronder gegeven: 

Geconsolideerde balans op 1 januari 2004 

Activa IFRS 01.01.2004 Aanpassingtrn IFRS 01 .01 .2004 
In mi/joenrn fUR (gepubliceerd) Herdassific:atiH (aangepast) 

VASTE AcnVA 12970 743 13713 

Materiele vaste activa 4964 629 5593 (1) 

Immat~i~le activa 809 809 

Goodw;!l 1 350 1350 

Investeringen verwerkt volgens de 'equity'·methode 2486 2486 

Voor verkoop beschikbare investeringen 241 241 

Leningen en vorderingen opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs 2949 52 3001 (1)(3) 

Andere vaste activa 43 43 (3) 

Uitgestelde belastingverplichtingen 171 19 190 (1) 

V\.OTTENOE ACTIV A 9 391 9 )91 

Voorraden 495 495 

Handelsvorderingen en YeT'Nante posten 3405 ·1064 2341 (4) 

Leningen en \lorderingen opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs 111 111 (4) 

Voor verkoop beschiltbare investeringen 388 388 (2) 

Geldmiddelen en kasequivalenten 5396 ·388 5008 (2) 

Andere vlottende activa 95 953 1048 (4) 

TOTAAL AcnEF 22361 743 23104 

Eigen vermogan en verplichtingen lFRS 01 .01 .2004 Aanpassingen lFRS 01.01 .2004 
In m"/jaenrn fUR (2epubliceerd) Herdilssific:aties (aangeeast) 

EIGEN VERMOGEN 7830 15 7845 

Kapitaal 2066 2066 

Reserves en ingehcuden winst 3908 15 3923 (1) 

Mindemeidsbelangen 1 856 1 856 

LANGLOPENOE VERPUQfl1NGEN 8339 447 8786 

Voorzieningen 4317 4317 

Pensioenen en geli;kaardige \lerplichtingen 2186 2186 

U.tgestelde belastingverplichtingen 68 26 94 (I) 

Financiele verplichtingen 1295 1 295 

Andere langlopende verplichtingen 473 42 1 894 (I) 

KORTLOPENOE VERPUCHTlNGEN 6192 281 6473 

Voorzieningen 434 434 

Financiele verplkhtingen 2701 2701 

Handelsschulden en verwante posten 2773 ·613 2160 (5) 

Belastingverplichtingen 166 166 

Andere kortJopende verplichtingen 284 728 1 012 (I) (5) 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN 
VERPUomNGEN 22361 743 23104 
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Geconsolideerde balans op 31 december 2004 

ActivOJ IFRS 31.12.2004 Aanpassingen IFRS 31.12.2004 
mM~t'lE'tJ" [g.publlce.nIl Herdassificaties (~ngll!pan) 

VASTI' ACTlVA 12 291 747 130]8 

Materiele vaSle activa 5005 640 5645 (I) 

ImmateriElle activa 819 819 

Goodwill , 310 , 310 

Investeringen veT\'Verlct volgens de 'equity'· methode 2141 2141 

Voor verkoop beschlkbare investeringen 283 283 

Leningen en vorderingen apgenomen tegen 
geamortiseerde k05tprijs 2596 ·1004 1 592 (1)(3) 

Andere vaste activa 1095 1095 (3) 

U,tgesrelde belastingl;1!rpl1chtingen 137 16 153 (1) 

VLOTTENOE ACTrvA 9102 9102 

Voorraden 512 512 

Handelsvorderingen en veT\'Vante posten 3766 .11 93 2573 (4) 

Leningen en vorderingen opgenomen tegeM 
geamortiseerde kostprr}s 235 235 (4) 

Voor verkoop beschikbare inve>teringen 5 (Z) 

Geldmiddelen en '<asequNalenten 4716 ·5 4 711 (]) 

Andere vlattende aetiva 108 958 1066 (4) 

TOTAAL AcnEF 21393 747 22 loW 

Eigen vermogen en verplichtingen !FRS 31.12.2004 Aanpassingen IFRS 31.12.2004 
tfI~Jae.1MJfTru. (g.publlc .. ,,:j) Herdassific.aties (aan!i!pa<\) 

~~..E..'!.E_~ . __ . ________ ______ .2!~ __ . ____ ~~. _ _____ ._.~ __ ~ _ ___ . 
Kapitaal 2073 2073 

Reserves 4340 20 4360 (7) 

Minderheidsbelangen 1 517 1 517 

LANGLOPENOE VERPUCHTlNGEN 8461 44Ii 8907 

Voorzieningen 4468 4468 

Pensioenen en gelijkaardige verplichtingen 1863 1863 

Uitgestelde belastingverplichtlngen 153 25 178 (1) 

FinanciiHe verplichtingen 1446 1 "'6 

Andere langlopende verplichtingen 531 421 952 (1) 

KORTLOPENOE VERPUCHTINGEN S 002 281 5283 

Voorzieningen 386 386 

Financiele verplichnngen 1286 1286 

Handelsschulden en veMante posten 3037 ·835 2202 (5) 

8elastingverpiichtingen 120 120 (5) 

Andere kortlopende verplichtingen 293 996 1 289 (I) (5) 

TOT AAL E1GEN VIRMOGEN EN 
VIRPUomNGEN 21393 747 2210W 
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(1) Aanpassingen en herclassificaties als gevolg van de 

veMoegde toepasslng van IFRIC 4: 

a. Overeenkomsten waarin Eledrabel optreedt als 

lessor 

• opname van financiele verplichtingen voor een bedrag 

van 95 miljoen euro op 1 januari 2004 (91 miljoen euro 

op 3 1 december 2004) en opnarne van Ultgestelde 

belastingverplidltingen voor 26 miljoen eurc op 1 januari 

2004 (25 mlljoen ewo op 31 december 2004); 

• eliminatie van de netta boekwaarde van de betrokken 

materiele vaste activa voar een bedrag van 73 mlljoen euro 

op , januari 2004 en 62 miljoen euro op 31 december 

2004, en de opname van ultgestelde belastingvorderlngen 

voor een bed rag van 19 miljoen euro op 1 Januari 2004 

(16 miljoen euro op 31 december 2004), 

Als gevolg van deze elementen neemt het eigen vermogen 

op 1 januari 2004 toe met 15 miljoen euro (20 miljoen euro 

ap 31 december 2004) 

b Overeenkomsten waarin Electrabel optreedt als 
lessee 

Dezelfde analyses met betrekking tot de toepasslng van 

IFRIC 4 hebben ertoe geleid dat de Groep, in het Kader 

van de overeenkomst vaor de aankoop van energle met de 

SOCIete Hydroelectrique du MKJI (SHEM), materiele act~a hoott 

opgenomen voor een bedrag van 702 miljoen euro. Dit contract 

draagt het exclusieve gebruiicsl'Kht van de productieactiva van 

SHEM over aan Electrabel. ln verband met dit actlef wordt ook 

een korteterrnijnverplichtlng opgenomen van 42' miljoen euro 

en een langetermijnverplichting van 281 mlijoen euro. Er is 

Toelichting 3: 

Belangrijke transacties 

Bedrijfscombinaties gedurende de 
verslagperiode 

In januari 2005 heeh de Groep een partlopatie van 40 % 

verwarven In SHEM (Sodete Hydruelectrique du Midi). 

In het Kader van een overeenkomst tussen Electrabel en 

5NCF. getekend op 21 oktober 2002, verwierl de SNCF een 

verkoopoptie voor 80 % van het kapitaal van SHEM. Deze 

optle -...verd op 20 januari 2005 uitgeoefend door SNCF. 40 % 

van het kapitaal van de SHEM werd onmiddellijk overgedragen 

aan Electrabel. de overige 40 % zal automatlsch worden 

overgedragen blnnen een peri ode van lets meer dan 2 jaar. 

Geconsolideenie jOliarrekenmg 
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geen Impact op 'let eigen vermogen. SHEM wordt opgenornen 

In de consolidal iekring sinds Januarr 2005 

(2) Herclasslficatie op 1 janu3'rI 2004 van de aandelen 

Total aangehouder door de Groep met een waarde van 

388 miljoen euro 15 mlljoen elJI'tJ op 31 december 2004) 

als voor verkooo beschlkbare Investeringen. Deze aande!en 

werden voordien cpgenomen onder de geldbeleggingen. 

(3) Herdassificatie ap 1 januarl 2004 voor een bedrag van 

43 mi ljaen euro (1 095 mrljoen euro op 31 december 20(4) 

van de leningen en vorderrngen opgenomen tegen 

geamortlseerde kOHpriJS als ardere vaste activa. 

(4) Herciassificatie op 1 januarl 2004 van 1 064 mliJoen euro 

(1 193 mlljoen eum op 31 decp.mber 2004) van de handels· 

vorderingen er verwante kosten als enerzljds lenlngen 

en vordeflngen opgenomen tegen geamortlseerde 

kostprijs voor 111 mdjoen E'uro (235 mi ljoen euro op 

31 december 2004) en, anderzlJds als andere vlottende 

act iva voor 95~ mlljoen euro (9S8 mllJoen euro op 

31 december 2004) Deze laatste herclassificatie betreft 

voornameliJk vorderingen die niet rentedragend zijn. 

(5) Herdasslficatie op 1 ,anuan 2004 voar een bedrag van 

613 mlljoen eum (835 mllJoen euro op 31 december 2004) 

voorheen opgenomen als handelsschulden en verwante 

posten als enerzljds winstbelastlngen vocr 166 miljoen euro 

(120 miljoen eu"O op 3' december 2004) en, anderzijds, als 

andere kortlopende verpllchtil1gen voor 447 miljoen euro 

(715 mlljGen euiO op 31 december2004), met betrekklng tot 

bezoldlglngen en soclale lanen en andere verplichtingen. 

Rekening houdend met de bepalll'lgen van het aankoopconlract 

verwerft Electrabel bl) de vel"vVervlng van de eerste 40 % 

onmiddellijk de zeggenschap over SHEM. De entrt.eit wordt dan 

ook onm,ddellijk Integraal geco'1so11deerd 10 de )aarrekening 

van de Groep vanaf 20 januarr 200S, de minderheldsbelangen 

beperken zich tat 2D % 

Electrabel heeft bovendien een bijkomende verkoopoptie 

verleend aan SNCF ('put' op minderheidsbelangen) voor het 

resterende belang dJt SNCF in SHEM aanhoudt hetzl) 19.6 % 

van het kapitaal 
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De overnamepnjs VON dele aankoop is gebaseerd op een 

totale kapltaalswaardl! van SHEM van 843 miljoen euro De 

participatle werd verv'Jorven 1'1 rull voor een netto betaling 

van 309 miljoen euro 10 2005. 

De overname van SHEM en de opname van deze entlteit in de 

consolidatiekring heeft volge-nde Impact op de geconsolideerde 

reken lngen: 

• toename van goodwill Joor 230 mrlJ oen euro op 

31 december 2005; 

• toename van de vaste aetIVa met 183 miljoen euro; 

• toename van de Ver(open met 23 rnlijoen euro; 

• toename van hE·t resultaat Ult opera ties met 

23 mlijoen euro. 

Nlettegenstaande het bel,3ng 'Ian SHEM, IS de Impact op de 

verge li)kbaarheld van Ije jaarrekefllng van de Groep met de 

Clj fers van 2004 vaor de va::te aetNa veeleef beperkt. als gevoig 
van de beslisslng van de Groep om IFRIC 4 - Vartstelling of 

een overeenkomSf een lease--cvereenkomst bevat veMoegd 

toe te passen vanaf 1 ,anuari 2004 

E1ectIabel had name/rlk ilnds 20:::12. dus I/66r de verwerving van 

de deelnemlng in SHEM, ef" overeenkomst afgesloten met de 
SNCF om de productiecapalJtl?ltvan SHEM te commeraaliseren. 

AangeZlen deze overeenlcomst enerzl)els valdoet aan de deAnltie 

van een 'Gebruiksrech:' In overeenstemmlng met IFRIC 4 en 

anderzijds voldoet aan de voorwaarden voor de opname als 

finanCiele lease In overeenstemmlng met lAS 17 - Lease

avereenkomsten, bevat de vergehjkende Informatie over 

verslagperlode 2004 al materiele actlva van 5HEM vaar een 

bedrag van 702 rn iljoen elJro met daartegenover een lease

verplicht ing 

In het kader van deze-Ifde ov:reenkomst. nam Electrabel 

bovendien reeds een signiflC.?l1t deel van de opbrengslen 

gegenereerd door de product e.nstallaues van SHEM op In 

haar opbrengsten. 

Vervreemdingen 

!n overeenstemmmg met een verpllchting aangegaan In het 

Kader van de aanstel11ng van Elia System Operator (ESO) 

tot beheerder van het tral1spertnetv-Jerk door de Belglsche 

Federale Regering In september 2002, zijn de hlstoflSche 

aandeelhouders van Elia (Electrabel et SPE) overgegaan tot 

een beurs lntroductie van 40 % van deze ent lteit. 
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In deze context werd een beiangrljk deel (57.14 %) van de 

aandelen van Ella System Operator die werden aangehouden 

door Electrabel (hetziJ 36,60 % van de aandelen In am loop) 

ge"intraduceerd op de beurs aan het elnde van het eerste 

semester van 2005. Na deze beurs introductie, en In mlnde~ 

mate, na kapltaa]S\lerhoglngen INOrdt de deelnemlng van de 

Groep in Elia System Operator nag steeds opgenomen volgens 

de ·eqUlty'.methode. maar IS het aandeel ln deze entltelt 

teruggebracht tot 27.45 % op 31 december 2005. terwlJI 

het op 31 december 2004 nog 54,05 % bedroeg. 

Deze transactle heeft gele!d tot een geconsolr deerde 

meerwaarde van 626 miljoen euro. De vervreemding heeft 

ook gele'd tot een afname met 11 mlljoen etJro van het aandeel 

van de Groep In het netta resultaat van EJia System Operator 

op 31 december 200S 

In termen van kasstromen, heeft de beurslntroductle van 

een deEl van de partl(lpat le In Ella System Operator gele1d 

tot een ontvangst van 395 mllJoen euro Rekenlng houdend 

met de kapltaalsverhog lng van Elia, waarop Electrabel 

voor 43 miljoen euro heeft Ingelekend. bedraagt de netto 

Icasontvangst lets meer dan 352 mil/oen eum 

Herstructurering van de distributiesector in 
Belgie 

Op 1 9 december 2005 heeft de Raad van bestuur van Electrabel 

overeenkomsten goedgekeurd waardoor de entltelten 

Electrabel Netten Vlaanderen (uitbating van de netwerken), 

GeDIS (strateglsche besilsslngen, ratlaneel energlegebrUlk. 

verpllchtlOgen tet het leveren van openbare diensten) en het 

Vlaamse platform van Indexis (verzamellng, verwerking en 

overdracht van meetgegevens) In 2006 zulien samengaan In 

een 'unleke operator' van de netvverken voor de distnbutle 

van energie en gas In Vlaanderen De nieuvve entlteit 'Eandis' 

genoemd. za l een volledlge dochterondernemlng zljn van 

de Intercommunales dre momenteel de distnbutienetwerken 

beheren. en zal het per.ooneel van de samengaande entlterten 

hergroeperen. Er rullen oak een aantal werknemers van de 

sociale zetel van Electrabel toegevoegd worden. 

Deze he!"Structurering zal een Impact hebben op de jaarrekenlng 

over de verslagperlode 2006 Alhoewel de totale Impact 

ap het nettoresultaat waarschljnlijk nlet significant zal zljn, 

zullen bepaalde elementen van de balans en de Win st· en 

verllesrekening afnemen als gevolg van de verwijdering van 

Eledrabel Netten Vlaanderen uit de consolldatlekrlng 



Op 31 december 2005 bedraagt het eigen vermogen van 

Electrabel Netten Vlaanderen 42 miljoen euro. De bijdrage 

van deze entiteit in de geconsolideerde jaarrekenlng van de 

Greep kan als voJgt samengevat worden: 

In mi/joenen EUR 

Totaal actief = 768 waarvan: 

Vorderingen: 146 

Geldmiddelen en kasequivalenten : 

Andere activ. (voornarreijk r1!d1t op terugbet;jing 

van pensioen·verplichtingen): 611 

Diversen: 7 

Totaa l verplicht ingen en voorzien ingen = 
726 mi1joen euro, waarvan: 

Voorziening voor pensioenen en gelijkaardige 

verplichtingen: 

Operationele verplichtingen: 

Diversen: 

Wins.l~ en ~rf!L'5le\~n.ino:; 

()Pbrengst.~; 

Operationeel resultaat 

Netto resultaat: 

603 
120 

787 

33 
19 

De Raad heeft ap hetz~fde moment ook de avereenkomsten 

gesloten die de financiele modaliteiten regelen van het akkoord 

dat in 2001 werd afgesloten tussen Electrabel en de publieke 

aandeelhouders van de Vlaamse intefCOmmunales. Oit akkoord 

voorzag in een afname tot 30 % van de deelneming van 

Elect rabel in de intercommunales en de aanWljz ing van 

Geconsolideerde jaarrebning 

TOf!/Ichtinger'l bif d~ 9«onsolid~rde j~~rrehnin9 

Electrabel Customer Solutions als standaardleverancier op 

de datum van de liberalisering van de energiemarkt, indien 

de marlctautoriteiten hiermee in stem den 

In avereenstemming met rue overeen~omsten zal Electrabel in 

september 2006 haar aandeel ill de Vlaamse Intercommunafes 

terugbrengen tot de afgespreken 30 %. 

De verkoopovereenkomst bepaalt dat deze transactie, samen 

met de kapitaalsvermindering van de intercommunales, 

zal doorgaan op basis van de econamische waarde van 

de netw'erken ('RAB' of 'Regulated Asset Base'). 

Met uitsluiting van de opname in de Jaarrekeningen van 

2005 van goodwill voor een bed rag van 179 miljoen euro 

met betrekking tot de cammerciaiisering van energie bij het 

geliberaliseerde dienteel in Vlaanderen, zullen deze transacties 

slechts een invloed hebben op de jaarrekening van de Groep 

vanaf 2006. 

Gelijkaardige transactles zu llen plaatsvinden In Brussel en 

Wal!onie zodra de gas· en elektriciteitsmarkt oak in deze 

twee gebieden wordt vrlJgegeven. 
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Geconsolideerde jaarrekening 

Toe/ichtingen bij dtl 9KOnSQ'id~rdf! j,Jilrrekening 

Toelichting 4: 

Gesegmenteerde informatie 

De geografische gebleden waarin de Greep actlef IS, vormen 

de prlmaire segmentatlebasls van de Groep. Op basIs van 

de ontwllckelrngsstrategie van Electrabef en op basis van de 

versehiJIende economiscne en Juridlsche karakteristleken van 

de madden ........aarin Electrabel opereert. kan WOfden gesteld dat 

het rendements- en nSlcoprofiel van de Groep voornamelijk 

gedomineerd vvordt door geografische factoren. De~ situatfe, 

die oolc terug te vinden IS in de Interne Informatlestrueturen 

van de Groep, verantwoordt de segmentatle op basis van de 

loeatie van de activa als primai~ segmentatlebasis 

De geagrafische segmenten reflecteren naar best vermogen 

de verschillende rendements· en flsicoprofielen van de Greep, 

Dlt heeft in het bijzonder gele1d tot een aparte voorsteiling 

van enerziJds, de Benelux, historische markt van de Groep, en 

anderzijds, Europa bUlten de Benelux, markt In ontwlkkeling 

vaar Electrabel 

De bedfljksegmenten vormen de secundaire segmentatlebasis. 

Deze segmenten zl)n: elektriclteit (productle en verkoop), 

gas (verkoop), diensten (voornamelijk dlenstverlening aan 

de netwerkbeheerders) en andere. 

De gesegmenteerde informatie werd opgesteld in over· 

eenstemmlng met dezelfde grondslagen voor financiele 

verslaggeving als de grondslagen die worden gehanteerd 

voor de opstel1 ing en presentatie van de Jaarreken,ng van 

de geeansolldeerde greep of entlteit, zoals beschreven in 

toeHchting 1 (Samerwatting van de grondslagen voor Ananciele 

verslaggeving). Opbrengsten, lasten, activa en verplichtin· 

gen van E'en segment worden evenwel bepaald v6(x saldi 

en transadies tussen segmenten die als onderdeel van her 

consolidacieproces 'vYOrden geelimlneerd. 
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Transactles tussen segmenten gebeuren op baSIS van 

marlc:tprljzen. 

Activa van elk segment bestaan uit materie le vaste activa, 

Immateriele activa, gc:x:x:l'lMlI, voorraden, flnandele Instrumenten 

met betrekking tot grandstoffen, alsook handelsvarderingen 

en verwante posten. 

Niet aan segmenten toegevvezen aetNa amvatten fjnancH~ le 

activa (geldmiddelen en kasequivalenten. derivaten, lenlngen, 

deelnemingen, •• ) en ultgestelde befast ingverpiichtingen, 

Verpliehtingen van elk segment bestaan Ult vaorzieningen, 

Anancrele Instrumenten met betrekking tot grandstoffen alsook 

handelsverpilchtlngen en verwante posten 

Nlet aan segmenten toegewezen verpliehtlngen omvatten 

flnanc@e verpliehtlngen en belast lngverplicht lngen 

De actlva van de secunda ire segmenten omvatten geen 

flnanclele instrumenten met betrekklng tot grondstoffen 

aangezlen deze niet betrouwbaar aan de segmenten kunnen 

toegewezen worden. De beheersstrategie met betrekking 

tot aetiva, gascontracten en productie-eenheden laat imrners 

niet toe om op voorhand het gebruik van deze contracten te 

be pa len aangezlen deze beslissing afhangt van de evolutie 

van de energie- en brandstofpnjzen. 

De investeringen betreffen r'!1atenele vaste activa, immateriele 

activa en goodwill. 

De toewijzing van de opbrengsten in tundie van de locatle 

van de verkooppunten 'NOrdt gepresenteerd in toelichtrng 5 

'Opbrengsten' , 



Gesegmenteerde informatie op 31 december 2005 

Europa 
buiten 

In miljoenen EUR Benelux Benelux 

W1NST- EN VERUESREKENING 

Verkopen aan externe Idanten 9741 2477 

Verkopen u;t transacties met andere segmenten 383 116 

Totale opbrengsten 10124 2593 

Opbrengrten wit operaties UI 1313 252 
Wijziging in de rei!!e waarde van financiiHe instrumenten 
met betrekking tot grondstoHen -150 

Bijzondere waardeverminderingsveriiezen -37 -42 

Reorganisaties 13 

Segmentresuitaat 1139 214 

Vervreemding van activa 

Operation eel resultaat 

Financieel resultaat 

Aandeel in het resultaat van investeringen gewaardeerd 
lIolgens de 'equity'- methode 446 J9 
RHuttaat voor belastingen 

Winstbelastingen 

Nettorlsu~at 

(l)Waaril"l 

Afsl:hriftingen ·312 ,'45 

Andttt IfiInsactles zender impact op de kasstroom 

(voofl~ingen en bijzond~ waarrie~ind~nngen) " -12 

Europa 
buiten 

In mil~tlM EUR Benelux Benelux 

BALAN5 

Activa van het segment 13623 4167 
In .... esteringen gewaardeerd lJoigens de 'equity'-
methode 1 475 581 
NieHoegewezen activa 

Totaal actief 

Verplichtingen van het segment 144<17 784 
Niet-toegewezen .... erplkhtingen 

Totaill verpHchtlnQ1!n 

lNVESTERINGEN 

Inllesteringen 677 728 

5eCUNOAIRE 5EGMENTBASIS 

Per bedrijksegment Elektriciteit Aardgas 
Verkopen aan externe klanten 8648 1 764 
Activa van het segment 11 184 420 

Investeringen 1264 63 

Geconsolideenfe jaarrehning 

T~fichtif1gl!rr bij de ge<onsol/dl!e'rde jiJiJfreiterrirrg 

Kosten 
van 

algemene 
diensten Elimi"aties Geconsolideerd 

12 218 

-499 

-499 12218 

-121 144<1 

-146 

-79 

13 

-12' ,232 

716 

1948 

-121 

475 

2302 

-219 

2083 

Niet 
toegewezen eUminaties GI!Consolideerd 

-124 17666 

2056 

9660 9660 

29382 

-124 15107 

14275 14275 

29382 

1405 

Diensten AnderY Gecr;msoltdeerd 
, 759 47 12218 
1 290 362 13256 

13 65 1405 
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Geconsolideerde j;larrKening 

Toelichrirrgerr bij de gKorrfo/ideenie j iJiJrrektning 

Gesegmenteerde iflformatie op 31 december 2004 

In mi!ioentm EUfl Benelux 

WINST- EN VERUESREKENING 

Verkopen aan externe klan ten 9704 

VerKopen uit transadies met ardere segmenten 239 

Totale opbrengsten 9943 

Opbrengsten uit operaties (II 14<10 

Bijzondere waardevermlnderingsveriiezen 12 

Reorganisaries -10 

Segmentresuttaat 1442 

Vervll!emding van activ,] 

Operatio"eel resultaat 

Financieel re.sultaat 
Aandeel In het resultaat van inwsteringen gewaardeerd 
volgens de 'equity'- methode 234 

Resultaat v60r belas'tingen 

Winstbelastingen 

Nettore$ultaat 

(1)Waann 

Afschrijvmgen Vatl Vc!rte ictw~ -381 

Andert rransactles zonQ~r imoact Cl' de hmroom 

(voortieningen en bi}zom1l!fe waarOevermil'1denngenJ 243 

In mili~nel'l EUR Benelux 

BALANS 

Activa van net segment 10 036 

Investeringen gewaarde-:!rd volgens de 'eQuity'-
methode 1620 

Niet-toegewezen actJva 

Tataal actief 

Verplicht;ngen van net segment 987 1 

Niet-toegewezen verplichtingen 

Tataal verplichtlngen 

INVESTERINGEN 

Investerinsen 340 

SECUNDAIRE SEGMENTBASI5 

Per bedrijrue-gment Elektriciteit 

Vertopen aa n externe klant!!" 7779 
Activa van net segment 10144 

Investeringen 459 
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Kosten 
Europa van 
buiten algemene 

Benelux diensten Elimlnaties GeconsolidMrd 

1837 11541 

4<1 -283 

1881 -283 " 541 

112 -109 14<13 
12 

-1 -II 

111 -109 1444 

125 

1569 

-177 

25 259 

,65' 

-347 

'304 

.103 

-, 

Europa 
buiten Niet 

Benelux toegewezen Elimin<1ties Geconsolideerd 

3169 -185 13 020 

52 1 2 141 

6979 6979 

22140 

772 -185 10 458 

11 682 1 T 682 

22140 

199 539 

Ga, Diensten Anden! Geconsolideerd 

1817 1925 20 11541 

"9 2109 348 13 020 

31 49 539 



Geconsol ldeerde jilarrekening 

TOf!Iich6ngefl b., ck geo(O'lfolidMrc/~ ;,.,TP1reoiflg , 
ToeUchting 5: 

Opbrengsten 

De opbrengsten kunnen als voigt uitgesplitst worden In functie van de locatie van de verk:ooppunten: 

In miljD."fm EUR 31.12.2005 31 .12.2004 

BENElUX 

Verkopen 

EI.ktriciteit (') 5978 5858 

Aardgas ' 665 1681 

Andere 46 20 

Dienstverlening (2) , 697 '829 

93116 9388 

EUROPA BUfTEN BENELUX 

Verkopen 

Elektriciteit (1) 2670 , 92' 

Aardgas 99 '36 
Andere 

Oienstverlening 62 96 

2832 2153 

TOTAAL 12 218 " 541 

(1) De verkoop van elektridteit omvat tevens de verwante verkoop van stoam en warmte die voor verslagperiodes 2005 en 2004 

respectievelijk 124 en 107 miljoen euro bedraagt voor de Benelux en 110 en 89 miljoen euro voor Europa buiten Benelux. 

(ll Deze post omvat voornamelijk verkopen van diensten verleend aan Belgische netwerkbeheerdets, 
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Geconsolideerde jaClrT'tkening 

T~ichri(lgen biJ de 9KOIISofid~rde jJJfTf!k'!rIing 

To"Jich ting 6! 

Overige exploitatiebaten 

In"""",-r~ 

Geproduceerde groenestToomcertificaten (1 ) 

Verk:oop van CO~· emissierechten en greene certificaten 

Andere opbrengsten (2) 

TOTAAL 

") 

~'.IUOO5 31 .12.2004 

"8 66 

'06 33 

243 379 

4lU 478 

(1) Deze post omvat de waarde van de groenestroorncertificaten die werden verkregen door de productie van eleldnciteit op 

basis van hernieuwbare energle 

(2) De andere opbrengsten bestaan Ult vergoedingen door verzekenngsondernemlngen, schadevergoedingen, huuropbrengsten 

en diversen. De2e post ornvatte in 2004 oak de doorlacturatie aan de In tercommunales va n een eenmalige premie gestort aan 

de pensioenfondsen 

Toellchtlng 7: 

Grondstoffen en verbruikte hulpstoffen 

In miijoenen fUR 

Verbruik van brandstoHen vcor de produc:tie van elektriciteit en 
warmte 
Aankoop van elektrkiteit 

Aankoop van aardgas met het cog op Yerkoop 
Andere aankopen 

Transportkosten voor aardga5 en e!ektriciteit 
TOTAAL 

Toellcht ing 8: 

Personeelslasten 

In m;!joenen fUR 

Salarissen 

Sociale lasten 

Op aandelen gebaseerde betalingen (aandelenopties) 

TOTAAL 

Deze post bestaat uit salarissen en de gerelateerde sodale 

lasten, maar oak uit de premies die aan de pensioenfondsen 

werden gestort alsoak de rentes. 

In 2004, bevatten de personeelslasten ook een ~nma lige 

starting aan het pens foenfonds voor een bed rag van 

'54 miljoen euro, Deze storting werd volledig gecompenseerd 

door de wijziging in het bed rag van de voarziening voor 

pens10enplannen en gelijkaardige verplichtingen. 
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31.12.2005 31.12.2004 

·230' -, 72 ' 
·2078 -2026 

·1'12 -1 090 

·337 -292 

·'669 -' 943 
-7m -7072 

31 .12.2005 31.12_2004 

-1005 -, 174 

-346 -372 

-3 

-1354 -, 546 

Zonder rekening te houden met het personeel van de 

ondernemingen die worden verwerkt volgens de 'equity ' ~ 

methode. evolueert het gemiddelde pel>Oneelsbestand van 

de Groep. uitgedrukt in vo!tijdse equivalenten .lIs voigt: 



Geconsolide@rde Jaarrekening 

Toelkhtillgen bij de ger:onsolideerrie jur,./cening 

31.12.2005 31.12.2004 

BENELUX 

Dochterondernemingen 13512 13989 

Joi,..t ventures f"l 

EUROPA BUITEN BENELUX 

Dochterondememingen 2362 2' 52 

Joint ventures I·) 437 444 

TOTAAL 163T1 165B5 

(.) Op basis van h~t percentagE! dat wE!rd opgE!nom~n 

De afname van het personeelsbestand In de Benelux is voornamelijk het gevolg van de ~:lrganisat ie hlnnen Electrabel N.V., terwljl 

de toename buiten de Benelux voornameliJk het gevolg is van de opname van SHEM in de consolidatlekring In 2005. 

Toelichting 9: 

Afschrijvingen en voorzieningen 

In miljaenen EUR 

AFSOiRIJV1NGEN 

ImmateriF! le vaS'te actrva 

Materiele activa (1) 

WAAROEVERMINOERING VAN VOORRAOEN EN VORDERINGEN (21 

VOORZIENINGEN 

Pensioenen en gelijkaardige verpjichtingen (3) 

Beheer van kernafval en k@rnbrandstof (4) 

Ontmante ling en hemel van klassieke explcitatieterreinen 

Andere voorzieningen (5) 

TOTAAL 

31.12.2005 

-49 

-408 

-457 

21 

78 

·68 

3 

-14 

.. 1 
-437 

31 .12.2004 

·49 

-435 

-484 

-88 

195 

73 

- 11 

67 

324 
-248 

(1) Oe afname van de afschrijvrngslast van de verslagperrode is het gevolg van de verleng ing van de afschrijvingsperiode van de 

produktle-eenheden met gec:ambineerde cyclus ·Steom· en gasturbJne' (STEG) van 20 tot 25 jaar. 

(2) In 2004 ¥Jerden belangrijlce waardevermindenng opgenomen met betrekkJng tot handelsvorderrngen om reicening te 

houden met het kredietrisicc dat inherent is aan de levering van energie aan Beolglsehe rnarktsegmenten die geleldeliJIe worden 

geliberaliseerd. 

(3) De beweglng van de voorziening voor pensioenen en gelijkaardige verplichtlngen in 2004 werd In belangrrjke mate belnvloed 

door de aanV\'ending van de voorziening In verband met een ~nmalige premie voor eEn bedrag van '54 rniljoen eum, De 

pensioenen en gelijkaardige verplichtingen worden becijferd in toelichtrng 31 . 

(4) Deze post omvatte in 2004 de terugname van een voorziening van 152 miljoen 2Uro a/s 9E'Volg V<3n het gebruik van 

een nleU\Ne grondslag voor de administratteve ve..........erking van voorzieningen me: betrekklng tot het beheer van de 

nabehandeling van de nudeaire brandstot Deze methode werd goedgekeurd met retrcactlef effed op 1 lanuari 2004, door 

het Opvolgingscomite dat werd opgencht in overeenstemming met de wet van 11 april 2003 

(5) Een deel van de voorziening die werd opgenomen in de balans ~j de overname van Electrabel Nederland In verband met 

nlet- marktconforme kosten ('stranded costs') waarvan werd verwacht dat ze ten laS"te van de Groep zouden valien, werd 

teruggenomen In 2004 (40 miljoen euro). 
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G@consolideerde jaarTekening 

Toelkhtingen bij d! gf!<onso'ideeme j •• ureken;ng 

Toelichting 10: 

Overige exploitatielasten 

Deze rubnek bestaat voo:narrelijk urt Kosten van prestatles 

en dlensten geleverd door derden voor 1 4 13 milloen euro 

(1 424 ml1loen euro op 31 december 20(4) alsook belastlngen 

met betrekkil"1g tot het eigendorl of de exploltatle van centrales 

Toelichting 11: 

en netwerken voor 208 mlliaen euro (195 mllJoen euro op 

31 december 2004) Kesten met betrelc:king tot efntssierechten 

bestonden niet In 2004 en bedragen 124 mrljaen euro op 

31 december 2005 

Wijziging van de reele waarde van de financiele instrumenten met betrekking tot 
grondstoffen 

De verwerking van de flnanclele Instrumenten met betrek

king tot grandstoffen heeft ee'1 netta negatleve Impact van 

146 mrljoen euro ap de Ninst- en verliesrekeningvan de Groep 

Dit bedrag IS het gevolg van een wljziglng, gedurende de 

verslagperiode, in de reele waarde van de finanCiele instrumen

ten met betrekking tot gronds:offen die blnnen het toepas

singsgebled van lAS 39 - Financ:iele Insrrumenren - opname 

en waarder;ng, vallen 

De last van de ve-rslagperiode bestaat voomamelrJk LJlt volgende 

elementen: 

• De Groep stelt op het p lekuur productiecapac ltelt ter 

besch.kltlng van de markt via w ilingen (Virtual Power Plan t'), 

Aangezren de elektricte.tspnjs gevoelig rs gestegen srnds de 

laatste maal dat er ca;Jacitelt I ia een veiling werd verkocht, 

IS de reele waarde van deze optles voor de Groep negatref 

geevolueerd \Naardoar er een last van 44 milJaen eure werd 

opgenomen rn 2005: 

• Om de bruto marge Ie maxlna liseren heeft de Groep een 

aantai strategieen ontwrkkeld, die, alhDeVJeI ze economlsche 

Toelichting 12: 

fISico's afdekken, binnen het toepassingsgeb led van 

lAS 39 - FinandiHe fnsrrumenten - opname en waardering 

vallen .. Deze strategleen hebben betrekklng op de (weder) 

aankoop en de (weder) verkaop V<3n energetische 'spreads' 

(met andere woorden het versch il tussen de elektricltertsprlJs 

en de kostpr rjs van de kernbrandstof, het gas of de 

steenkooO. rUlltransacties tussen gas en s[eenkool alsook 

aan- en verkopen op termljn van gas en elektnc!telt.ln een 

markt die gekenmerki. wordt door verwachte prr jsstlJQlngen, 

vertegenwoordigt de evolutie van de reele waarde van deze 

posities veeleer een opportuMeitskost dan een ecanamisch 

verlles De verwerklng van de wilzlgrng In de reelewaarden 

lerdt tot een netto last In 2005 van 131 mlljoen euro; 

• De toename van de ree le waarde van de afdeick.ngs

contracten voor wisselkoersnslco's (voornamelijk USC) die 

werden afgesloten door de Groep in het Kader van grand

stoHencontracten hebben eEn positleve Impact op het resul

taat van de Groep van 29 mlljoen euro. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen van activa 

De bilzondere waardeverrnlnderingsverllezen apgenomen 

met bet~kking tot actiVe oo:lragen 79 mrljoen euro gedurende 

de verslagpe riode 

Als ge\Qlg van de eo..olutJe van de loleate regulerende amgevrng 

heeft de Groep de becrijfswaarde van de Ic:asstroomgene

rerende eenheid CKGE') in Italie moeten berekenen. Deze 

KGE omvat Ult aile Itallaanse adivltelten met urtzondering 

van Rosignano De bere<enlng heeft geleid tot een blJzonder 

w<3ardeve rmrndering~ve rlres van 23 miljaen euro met 

betrekking tot de goochMJI en van 17 mrljoen euro met betrek

king tot het handelsfonds dat Ylerd opgenomen bij de over

name van de ondernemingen die eiektr10telt verlcopen 
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Daarnaast was er een herzienrng van de waarderingsrnethode 

voer het recht op ter.Jgbetaiing van de pensloenlasten 

door de Belgrsche Intercommunales als gevolg van een 

deflnitleve afwilc:keling ap korte term rj n. Deze herzienrng 

heeh geleld tot een waardevermindenng van deze rech ten 

met 25 mrljoen euro. 

Het salda van deze post van 79 mlljoen euro IS voornamellJk het 

gevolg van de fysieke veroudering van de productie-installatles 

(12 mrljoen euro). 

De opbrengst van 12 milioen eum opgenomen In 2004 had 

betrekk lng op de terugname van bijzondere waardevermin

denngsverliezen op financiele activa 



Toelichtlng 13: 

Reorganisaties 

Er werden in de loop van voorgaande verslagpenodes 

reorganisatieplannen gestart in Se lgie, Nederland en Italie 

Rekening houdend met de voorzieningen die werden 

opgenomen gedurende de voorgaande verslagperioden. 

werd er in 2005 een netto reorganrsatie\ast opgenomen van 

·13 miljoen euro, met name het versch.1 tussen de werketijk. 

Toellcht lng 14; 

Vervreemding lIan activa 

Een belangrijk deel (57,14 %) van de aandelen van Elia, die 

werden aangeheuden door de Groep werd op de beurs van 

Brussel geTntroduceerd. Deze transactie heeft geleld tot een 

geconsolideerde meerwaarde van 626 miljoen euro. Deze 

houdt rekening met de opname, van het gedeelte van de In 

2002 doorgevoerde herwaardering van het transportnetwerk 

dat verband houdt met de vervreemde aandelen, en dat nu In 

de winst- en verliesrekening werd opgenomen. Deze transadle 

""rd moer ultgebred besproi<en in het dee! "'"' de beiangfllke 
transacties (taelichting 3), 

Toellchti~g 15: 

Financieel resultaat 

In m;l~ffen EUR 

Last van de netta financiele positie 

Andere financiele karten 

Andere financiele opbrengsten 
FINANCIEEL RE5ULTAAT 

15.1 Last van de netto financiiile positie 

Ij>.,a;o.-EUR 

Rentelast ep schulden en financiele verpkhtingen 

Financiele epbrengsten van geldmiddelen en kasequivalenten 

Geconsofideerde jailr~kening 

To.lichtin9M bi; de gf!'(onUJfici..errie /urrek."ing 

opgelopen kosten en het aanleggen van YOOf"Z!enl"gen enefZljds 
en de terugnames en aanwendingen van vaarz1enlngen 

anderzijds. Deze netta last is voornamelijk het gevolg van 

het plan 'Transform 2003' blnnen Electrabel N,V., aangezien 

er meer herotienteringen van personeel werden doorgevoerd 

dan voorzien~ 

De Groep heeft de helft van haar deelnernlng in Union 

Fenosa verkocht veor 90 miljoen eure. Deze verkoep heeft 

een meerwaarde opgeleverd van 37 miljoen euro~ 

In het kader van de beursln(roductie van Telenet , heeft 

Electrabel haar part icipatie In deze entlteit verkocht. Deze 

transactle heeft geleid tot een kaslnstroom van 85 mlijoen euro 

en een meerwaarde van 47 miljoen euro voor de Greep. 

Het resultaat als gevolg van de vervreemding van actlva in 

2004 heeft voornamelijk betrekklng ep de opbrengsten van 

de verkoop van biJna aile aandelen van Total die werden 

aangehouden door de Groep (120 miljoen euro). 

31.12.2005 31 .12.2004 
· 13 ·41 

·297 ·366 
189 230 

-121 -177 

31.12.2005 31 .12.2004 
-144 -150 
126 114 

~:_~sten en opbren9:~e~-,,!~~~tto financ.!~~~!~ ____ ,._ , ____ ._~ ____ 5 _ _ _ _ . ___ ..:? __ 
TOTAAL -13 -41 
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15.2 Andere financiele kosten 

tn:nlijoeI"llMEUR 

} 

31.12.2005 31 .12.2004 
Fail'lC~ last vanwege de oprenting van vOQ(zieningen cp lange tttmll" (1) 

Rentelasten van financiele verplichtingen cp Kcrte termiin 

-251 

-6 

·,57 

·9 
Verliezen als gevolg van valutak.eersverschillen ~S 

~~.~l~~~i~;.~~~ __________ . _______ . __________ ________ .:~ _________ ~29 __ 
TOTAAL -297 ·366 

(1) De oprentlng van voomemngen ep lange termljn betreft: 

"'~"""M 
Pensieenen en geliilcaardige verplichtlngen 

Beheer van kernafval en kernbrandstef 
Ontmanteling van nucleaire productieterreinen 

OntmMl le~ng van kfassieke PtOductiele~tn en ~ 
TOTAAL 

31,12,2005 31 .12.2004 

·38 ·49 
·13, ·Il' 

·74 ·71 

-7 -15 

-251 -257 

(2) In 200S betreffen de andere financienngskosten lJoornamelijk de wijzlging van de reele waarde (-22 mll]oen euro) van 

het afdekkingsinstrument met betrekkmg tot de teta le partlclpatie In Union Fenosa, Oit element meet samen met de 

posltieve verandering van de reele waarde van het onderl1ggend instrument bekeken worden. dat voor hetzelfde bedrag 

wordt opgenemen in de 'andere financ:iele opbrengsten' Een vQorziening vc1n 71 mlljoen euro werd in 2004 aangelegd 

voar nlet- marktconforme Kosten ('stranded costs') via deze rubriek. Oe voorzienlng had tot dee I het compenseren van een 

eenmalig dividend van de Nederlandse entltelt NEA (zu~· oak supra) 

15.3 Andere finandele opbrengsten 

In miljQenen fUR 

Opbrengsten uit voor verk.oop beschlkbare investeringen (1) 

Renteopbrengsten ep vlottende activa 
Renteepbrengsten van leningen en vordefingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs (2) 

Andere financiele opb(mgsltn (3) 

TOTAAL 

31.12.2005 31.12.2004 

18 84 

8 11 

86 79 
77 56 

189 230 

(1) In 2004 omvatten de dividenden van entiteiten die niet ziJn opgenomen In de consolidatiekring het ~enmalig dividend van 

71 miljoen euro van de entlteit NEA. de voormahge eigenaar van het Nederlandse netwerk voor transport van elektricHeit. Olt 

dividend 'NOrdt gecompenseerd door een dotatle aan de voorziening veor nlet- marktconferme kosten {'stranded (osts') voor 

hetzetfde bedrag epgenomen in 'andere financieringsKosten' 

(2) Het betreft voornamellJk renteopbrengsten van lenlngen aan en verderlngen ep andere entltelten van de SUEZ-groep~ 

(3) De andere financiele baten betreffen voornamelijk renteopbrengsten van 'floating notes' en de wijziging in de re~le waarde 

van de aandelen van Union fenosa. 

Toellchtlng l6; 

Aandeel in het netto resultaat van investeringen gewaardeerd volgens de 'equity.methode 

De wlJZ1glng van het aandeelln het resulfaat van investeflngen 

gewaardeerd volgens de 'eqUity' ·methcx1e IS voornamelijk het 

gevolg van de toename van het resultaat van de gemengde 

intercommunale distrlbutle-entltelten dat in 2004 negatief 

beTnv~ werd door belangrijke ~nmalige Kosten (terugbeta

ling van pensioenen aan EJectrabeJ en de toename van het 

aandeel van de Greep In deze kosten. in het kader van de 

herstructurering van de sector als gevolg van de liberalisering 

van de markt), 
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Het resultaat van 2005 van deze intercemmunales bevat een 

Wlnst van 52 miljoen euro, gerea liseerd ep de part1cipatie 

In Te!enet. 

Een detail van de blJdragen van de vetschillende entiteiten 

wordt gegeven in toelichting 22 'Investeringen gewaardeerd 

volgens de 'equlty'-methode', 
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Toelichting 17: 

Winstbelastingen 

17.1 Samenstelling van de apgenamen belastingen 

De belasting opgenomen in het resultaat van de verslagperiode bedraagt 21 9 miljoen euro (347 miljoen eum In 2004), 

In 2005 bevat de belastlng onder andere 8 miljaen euro belastingbaten met betrekkmg tot terug te vorderen belastlngen van 

voorgaande verslagperiodes en 20 milJoen euro u itgestelde belastingbaten 

In lIolgende tabel wordt een aansluitlng gegeven tussen de theoretlsche belasting van de Groep I?n de effettleve belasting die 

werd opgenomen: 

In mlliM~f'I EUR 

Netto resultaat 

In mindering te brengen: 

Aandeel in het netto resultaat van investeringen gewaardeerd 
volgens de 'equity'-methode 

Winstbelartingen 

TOTAAL 

Belastingtarief van toepassing in Belgle 

Theoretische belarting 

Impact van: 

Permanente verschillen 

Elementen die aan een verminderd tarief worden belast of aan een tarief gelijk aan nul 

Vrijgestelde meerwaarden op vervreemdingen (1) 

Oefinitief belaste opbrengsten 

Atwijk.ing te wiiten aan d@ b@lastingvoeten .... ,an de fili,alen en aan specifiek.e belast ingre~imes 

Andere 

Belasting opgenomen in de winst- en verliesrekening 

Effectief belastingtarief (belasting opgenomen in het resultaat ten opzichte van 

resultaat v66r bd ... ~Cl.''' .... an de enti!!!it~s>pgenom~ in de cOl"tRJI.idadelc!.In;) 

11.12.2005 31.12.2004 

2083 1304 

·475 -259 

21' 347 

1827 1391 

33.99 % 33,99 % 

·621 -473 

·23 ·35 

243 42 

13 13 

156 111 

13 ·5 
-219 ·347 

11.99 % 24,93 % 

(1) Het effectieve belastingtarief van de verslagperiode 2005 werd significant belnvloed door de vrijgestelde meerwaarde op 

de vervreemding van participatJes en door de beursintroductJe van Elia System Operator, Dergeli,ke meerwaarden \NOrden In 

8elgie niet belast. 

17.2. Belastingen die direct warden apgenamen in het eigen vermagen 

De waarde van de Ultgestelde belastingen die direct worden opgenomen in het elgen vermogen, en die verband houden met 

wijzigingen in de reele waarde van financlele instrumenten die oak direct In het elgen vermogen worden verwerkt, bedraagt 

-20 mlljoen euro op 31 december 2005. Het bedrag is als voigt samengesteld: 

In miijfnnetl EUR 

Voor verkoop beschikbare financiej@ aetiva 
Derivaten (met uitzondering van contracten met betreic.king 
tot energie en grondstoffen) 

Afdekking van kasstromen uit contrC3cten met betrekking 
tot energie en grondstoHen 

TOTAAL 

01 .01.2005 

22 

16 

Wijziging 31.12.2005 

.] ·3 

·5 17 

-18 ·34 
· 26 ·20 
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17.3 Uitgestelde belastingvarderingen 
en -verplichtingen 

De netto positJe van de Ir de balans opgenomen Ultgestelde belastingen v66r compensatle van uitgestelde belastlOgvordenngen 

en -verplichtlngen per fisca le entltelt kan als voigt worden geanalyseerd: 

Impact van Andere 
de eerste effecten en 

toepassing Resuttaat Eigen w ij ziging van de 
I" mifjoenef'l EUR 31.12.2004 lAS 32-39 01,01,2005 2005 vennogen consolidatiekring ) 1.12.2005 

UrTGE5TELDE BELAS71NG
VORDERINGEN 

Overgedragen fiscale verliezen 

Pensioeoverplichhngen 

Voorzieningen die fiscaal niet 
aftrelcbaar ziln 

Aftrekbare posten met 
betrelc.king tot investeringen 

Waardering tegen reele 
waarde van finanoe!e 
instrumenten (lAS 32·39) 

Andere Cbelaste reserves. 
ve~hillen inzalc.e 
.b<IIn~;no .... ·. j 
TOTAAL 

UITGES1El.OE BELASTINrr-
VE~puOinNGEN 

Waarderingsver5Chilien mer. 
betrekking tot vaste act-iva 

Verschilien tussen de fi~cale 
en de boekwaarde van 
de vaste activa (inclusiel 
afschrijving vanaf de datum 
van ingebruikname) 

Waardering tegen reele 
waarde van de financieie 
instrurnenten (lAS 32-39) 

Acti'olering .... an 
financieringskosten 

Andere (voorziening 
voor grote inspecties, 
ontman!elingsactiva" . ) 

TOTAAL 

NETTO UITGESTEWE 
BELA5nNGEN 

288 

22 

49 

27 

80 

53. 27 

·23 

·283 

·17 

·72 

·186 

·S64 ·17 

-25 10 

De impact van de overgang naar de IFASs op de netto 

ultgestelde belastinge"l wordt meer In deta. r besproken in 

taelichtmg 2 'Impact van de o .... ergang naar de IFASs' 

In 2005 INOrdt de netto waarde van de ultgestelde belastingen 

be'in\'1oed door de opname van de SHEM in de consolidatlekring 

E'edrabe' . JIhlrv1!r;lilg 2005 

19 19 

288 ·7 281 

22 24 

,9 ·13 36 

27 45 72 

180 182 

566 48 61. 

·23 6 ·244 -261 

·283 ·282 

·17 -4 ·26 ·47 

·72 ·69 

·'86 ·34 -220 

-581 -28 -26 -244 -87B 

·15 ~O ·~6 ·244 ·265 

van de Groep In het kader van de toerekening van de 

kostpnjs van de overname, en meer bepaald de waardering 

tegen de reele waarde van de overgenomen vaste activa, 

werd een Ultgestelde belastmgverplichting opgenomen van 

243 miljoen euro. 
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De wijzigiging van de uitgestelde belastingen opgenomen in de geconsolideerde balans. na compensatie per fiscale entiteit van 

de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen, kan als voigt worden gedetailleerd: 

In m~ W~ "ord.ring~n Vtrpllc:hdng.,., Netto wiilarde 

Op 31 december 2004 153 ·178 ·25 

20 

·260 

Opgenomen in het resuttaat van de velilagperiode 48 -28 

Andere oorzaken 

Impact van de netta presentatie per fiscale entiteit 

Op 3' december 2005 

Op 31 december 200S bedroeg het bedrag van de niet

gecompenseerde fiscale verliezen. de ongebru ikte f iscaa l 

","",,<enbare tegceden. en andere niet-opgenomen uitgest",de 
belastingvorderingen. omdat niet aan de opnamecriteria is 

valdaan. 253 miljoen eura. Bij de berekening van dit bedrag 

werd ook rekening gehouden met bepaalde uitgestelde 

To~HChtinQ 18: 

Winst per aandeel 

De winst per aandee l wordt berekend door het aandeel van 

de Groep in het netto resultaat te delen door het gewagen 

gemiddelde van de aandelen gedurende de betrokken 

verslagperiodes. 

Er zijn geen instrumenten uitgegeven in de locp van de twee 

verslagperiodes die mogelijk de winst per aandeel zouden 

verlagen; het netto resultaat gebruikt in de teller is gelijk aan 

het geconsolideerd resultaat (aandeel van de Groep). 

TELLER (in mifjoenen EUR) 

Netto re~ltaat (aandeel van de Groep) 

NOEMER 

Aantal aandelen in omloop aan het einde van de p€riode 

Gemiddeld aantal aandelen in om loop gedurende de periode 

27 

·98 

130 

·287 

98 

·395 ·26S 

belastingvorderingen (ongeveer 150 mlljoen uitgestelde 

belastingen), met betrekkil'l9 tot Nederlandse entiteiten. die 

niet werden opgenomen in de mate dat een geschil bestaat 

tussen de Groep en de fiscale instanties (zie oak: toelichting 

42 'Vaorwaardelijke activa. voor.vaardelijke verplichtingen, 

andere risico's en onzekerheden'), 

In 2004 werd hetgeYVOgen gemiddelde gebnJikt in de noemer 

beinvloed door de kapitaalsverhoging die openstond voor het 

personeel van Electrabel. en die volledig werd volstort in de 

loop van het eerste trimester van dezelfde verslagperiode. 

31. 12.200~ 

1 908 

54 878 197 

54878197 

31.12.2004 

1 189 

5' 878 '97 

54851 709 

GCWONE EN VElIWATERD£ WIN!il (AANOEU VNI DEGROEP) PER AAND££l .., .... 34.n 21.&8 
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T""l1cntlng 19: 

Materiele vaste activa 

19.1 Evolutie van de boekwaarde 

Meubilalr. 
rollend Geactiveer

materieel de ontman- Activa 
Technische en telings- in AetNa in 

mJltlI;ct . .nMM Tl'mtlMn Gebouw.:n l lU'tilll.lll~ urvusting k'cme:n leujr.g aanbouw 

KOS11'RIJS 

Totaal 
van de 

materiele 
vaste 

AA-d 1C: J't: ol ctiy~ 

Op , januari 2004 383 485 14727 97 317 727 444 596 17776 
V;;;::;':'~'~Tr;~--'--- -·- .. -- -·,·-------------106--- -·----- - "1·--- '=2--- 40-5 -~-- --StS 
Vervreemdingen -3 ·1 8 ·254 ·67 ·1 ·7 ·2 ·352 

Omrekeningsverschillen 13 72 40 132 
Wijzigingen in de 
consolidatielc.ring ·50 ·193 ·234 
Andere 98 -102 

Op 3' december 2004 382 436 14556 33 323 n 4 750 636 17840 

Verwervingen 4 146 608 77. 
VeMNmdingen ·1 ·5 · 103 ·3 12 ·1 · 101 

Omrekeningsve~hjllen 23 32 
Wijzigingen in de 
consolidatiekring 904 ·702 ·81 10 131 

Andere ·12 67 338 15 ·97 8 ·585 ·266 

Op 31 december 2005 369 503 15848 SO 231 30 704 67S 18410 

AFSOiRIJVINGEN EN GEACCUMULEERDE 
BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN 

Op 1 januari 2004 ·12 -422 ·11051 ·58 ·175 -4 -461 ·12183 
Afschrijvingen van de 
verslagperiode ·28 ·380 ·' 5 · 7 -4 ., ·435 

Vervreemdingen J 176 5 . , 233 

a mre iceni ngsverschillen ·6 ·39 ·1 · 5 ·25 ·76 
Wijzigingen in de 
consolidatieicring 25 227 252 
Andere 15 .1 

" Op 31 doamber 2004 ·12 -428 ·11052 ·23 ·187 ·7 -486 ·12195 

Afschrijviogen van de 
verslagperiode ·20 ·372 .. ·6 ., -5 -408 

Bijzondere waardever· 
minderingsverl iezen · 13 ., .,. 
Vervreemdingen 33 44 
Omrekeningsverschillen ., ·3 ·1 .1 6 ·2, 
Wijzigingen in de 
consolidatiekring -3 ·3 
Andere 11 ·41 154 ." 57 .a ·22 ' 40 
.()l'2~.!"..!.."!!!.!!:_2!l!l..!.. ___ .:!. ____ ~~ ·11 256 • _ __ ..:~ .•• ·137 ·16 ·1 ·529 ·12457 

NETTO 
80EKWAARDE 

Op 31 doambe< 2004 370 8 3504 10 136 717 750 lSO 5645 

Op 31 doambe< 2005 368 20 4592 16 94 14 703 146 S 953 

110 Electrabel • Jaarverslag 2005 



De Raad van Bestuur heeft in 2005 beslist om de afschrijvings~ 

periode van de procfuktie-eenheden met gecomblneerde cydus 

·stoom· en gasturbine' (5TEG) Ie verlengen van 20 noar 25 jaar. 

Deze wijziging heeft de afschrijvingen van de verslagperiode 

verminderd met 14 miljoen eum. 

In de k:ostprijs van de materiele vaste activa werden er 

in 200S 15 miijoen eum aan financienngskosten opgenomen. 

te vergelijken met 5 miljoen eum in 2004. 

Geconsotidaerde jaa~kening 

Toelichtingen bij d. gtconso/irJeerde jurnbnirtg 

Het gerniddelde actlveringspercentage gebruikt voor de 

activenng van financieringskosten beckoeg 3,6 % in 2005, 

Schadevergoedingei met betrekking tot materiele vaste actJva 

ontvangen van verzekeringsmaatschappljen werden in de 

winst~ en verliesrekenlng opgenomen voor een bed rag van 

13 miljoen euro In 2005 

19.2 Uitsplitsing naar de aard van de materiele vaste activa. gehouden uit hoofde van financiele 
lease-<lvereenkomsten 

De materiele vaste activa geheuden Ult hoofde van finandele lease-overeenkomsten b .• nnen als voigt 'vVOrden uitgesplitst: 

In mi/joenM EUR 

KOSll'RIJS 

Op 31 december 2004 

Op 31 december 2005 

AFSOiRIJV1NGEN EN GEACCUMULEERDE 
BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN 

Op 31 december 2004 

Op 31 december 2005 

NETTO BOEKWAARDE 

T~inen Gebouwen 

10 

11 

·2 

·3 

Tec:hnische 
instaUaties 

714 

19 

·5 
· -3 

Meubilair, 
rollend Totaal 

materieel en ... ctN .. in 
uitrusting Andere leasin~ 

724 
3D 

·7 

· '6 

0P3'd~~b-;Z~-~·'-----~-~~---~-·--·'-8-· -"·~7D9--·------~· -----···-··7;7-

Op 31 december 2005 a 6: 14 

Als gevolg van de loepassing van If RIC 4 - Vaststelling of 
een evereenfcomst een leas~vereenkomst bevat, heeft 

de Groep vaste actlva in leasing opgenemen In het kader 

van het aankoopcontract v~~r energie van de Societe 

Hydroelectnque du Midi (SHEM). Oil conlract -rerleent het 
exdusleve gebruiksrecht van de productieactiva van SHEM aan 

Eledrabel. SHEM is geconsolide-erd vanaf januari 2005. 
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19.3 Vaststaande v.!rbintenissen met 
betrekking tot de aankoop van materiele 
vaste activa 

Als deel van de ge'vVOne bedrijfsactlViteiten hebben entlteiten 

van de Greep verblntenlssen aangegaan em technische 

Installaties aan te kopen (en aerden hebben verbintenissen 

aangegaan om deze te ! eve~en) Deze Qvereenkomsten 

betreHen vootname!!lk de constfuct les van productle~ 

eenheden veor elekwcltelt en de aankeop van technlsche 

ultrustingen. 

Op 3 1 december 2005 kunnen deze verblntenlssen als voigt 

ingedeetd worden per vervaldag: 

/n mii;oent" fUR 31.12.~OO5 

Vervaldag 

2006 7 14 

2007 116 

2008 14 

2009 1 

later 22' 
TOTAAL 1070 

Op 31 december 2004 bedroegen deze vaststaande 

toezeggingen 1 354 milj~m eum, 

ElKtrabef . Ja<lrverslag looS 

19.4 Bezwaarde. in pand gegeven 
of gehypothekeerde activa 

De Groep heeft maleriele vasle aetiva als zekerheld gesteld 

voer een bedrag van 263 miljoen euro (144 miljoen euro in 

2004) Deze zekerheden werden voornameliJk gesteld In het 

kader van de financrering van de ltaliaanse proJecten 

Op 31 december 2005 bJnnen de bezwaarde. In pand gegeven 

of gehypothekeerde actlva als voigt worden uitgesplitst per 

Jaar waarin de vervaldag valt: 

In mi/jcc"en fUR ]1 .12.2005 

Vervaldag 

2006 14 

2007 11 

2008 ,. 
2009 ,. 
2010 8 

~ter 202 

TOTAAL 263 

19.5 Andere verbintenissen 

De belangriJkste andere verbln(en lSSen hebben betrekking 

op revisies en onderhoud ap lange termljn en bedragen 

410 miljaen eum. 
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Toellchtlna 20: 

Immateriele activa 

20.1 Evolutie van de boekwaarde 

in miljoeMn WR Handelsfonds 111 Software Emissierechten Ql Cap.adteitsrechten r» Andere ~ Totaal 

KOSTPRJJS 
Op , janllillri 2004 

Inteme ontwild:eling 

Verwervingen 

Vervreemdingen 

Omrekeningsverschillen 

Wijziging in de consoiidatiekring 

Andere 

Op 31 december 2004 

Interne ontwikkeling 

Vel"Nervingen 

Verv~emdingen 

Omrekeningsverschillen 

Wijziging in de consolidatiekring 

Andere 

Qp 31 dewnbor 200~ 

AFSOiRJJVINGEN EN GEACCUMUlfERDE 
BUZONDERf WAARDE'lERMINDERINGEN 

op ljanuori 2004 

Afschrijvingen van de VfrsJagperiode 
Bijzondere 
waardeverminderingsverliezen 

Vervreemdingen 

Omrekeningsverschillen 

Wijziging in de consolidatiekring 

Andere 

45 

45 

45 

-3 
-3 

105 

12 

6 

-24 

99 

_1 

10 

120 

"",7 

-18 

17 

·2 

IS 

1 163 

1163 

1163 

-454 

·27 

1314 

60 72 

10 

-4 ·4 

·21 

64 1371 

lIB lIB 
40 68 

·165 ·168 

33 43 

96 1439 

-1 -5(15 

-I ·49 

Op 31 d@cember2oo4 -4 -65 -481 -2 -552 

Afschrijvingen van de llerslagperiode -4 .18 -26 ·1 -49 
Bijzondere 
waardeverminderingsverliezen 

Vervreemdingen 

Omrekeningsverschillen 

Wijziging in de consclidatiekring 

Andere 

·17 ·n 

-1 

13 
Op 31 december 2005 -25 

·1 

13 

-71 -507 -3 ~ 

NETTO BOEKWAAROE 

Op 31 december 2004 

Op 31 december 2005 

41 

20 

34 

49 

(1) Betll!ft het handelsfonds Viln Ace.!E~trab~ Elet'tncita d,n wordt afgeschreven over 18 jaar. 

15 

682 

656 

62 

93 

(2) EmT~ierechte.n met betre~king tot broei~asga~en (COl) aangekcx:ht (aan aanschaffingsprijs) en gratis verkr~en van de bf!lrnlcken overheld 
(aanschaffingspnJsgelijkaannul). 

819 

833 

(3) Belll!ft capaciteitsTechten op Franse nucleaire eenheden met een netto boekwaarde van 64 1 miljoen !!Uro op 31 december 2005 en een 
gebruiJcsperiode tot 2036, Electrabel heeft bllgedragen .lan de Investering In nucleolire eenheden gebouwd door ED~ in ~rankrij~ EOF heeft de legille 
elgendom .... an deze eenheden alsook: het beheer ervan. lerwijl Electrabel een toezlchthoudende rol heeft en letelt In het ·Comite de Liaison' 

In mlnde~ mate heeft Elecuabel oak capacitei[sred'lten met ~trekkrng tot I::lassieke productle-eenheden in Duitsland ~rwoMn waarvan ep 
31 december 2005 de netto boekwaarde 15 miljoen eu,o bedraagt 

(4) Deze post betreft vOOl'na~ijk de grel!Oestroomcertificalen veer een totaal bedrag van 81 md)oen euro Het gUt om (ertil"aten die werden 
verwClr"'.'en door het gebrui\:: van hemieuwbart tner;it voor ~ prOOuctle van elelctricit~t. 
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20.2 Onderzoeks- en ontwikkelingskosten 

Onderzoekskosten voor een bedrag van 21 mliJoen eum In 
2005 en 24 miljoen euro In 2004, werden onmiddellijk in de 

wlnst- en verhesrekenmg opgenomen in de verslagperiode 
waarin de Kosten werden gemaakt 

cr werden geen ontwikkelingskosten geactl\l'eerd. 

Toelkhting 21: 

Goodwill 

21.1. Evolutie van de boekwaarde 

ltr mt/ktl"~ tu~ 

A - BRUTO BOEKWAARDE 

Op 1 Janllari 2004 

Vel"Nervingen 

Omre\::eningsverschillen 

Andere 

Op 31 deamber 2004 

Verwervingen 

Hen:iening Goodwill 
Omrel::eningsverschrllen 

Andere 

Op 31 december 2005 

B - BUZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN 

Op , januari 2004 

Omrekeningsvef5.Chlllen 

Andere 

Op 31 december 2004 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen 

Omrekeningsverschillen 

Op 31 decembe-r 2005 

C - NElTO aOEKWAARDE 

Op 31 december 2004 

Op 31 december 2005 

21 .2 Netto boekwaarde van de goodwill 

.., I'IIlQctnlf" fra 
Benelux 

Nederland 

Andere 
Europa buiten 8enelulI: 

TOTAAl 

Electrabel - Jaa~~lag 200S 

"'" 

20.3 Andere te vermelden elementen 

Er zijn geen immateriele actlva met onbepaalde gebruiksduur. 

Met ultzondering van de groenestroorncertificaten en de CO
2 

emlssierechten worden de Immatenele BctlYa systematisch 
a fgeschreven 

De b lj zondere waardever m lndefl ngsverhezen die in de 

verslagper rode 2005 werden opgenomen bedragen 

17 mllJoen euro en worden besproKen In laelicht mg 12 

'Sijzandere waardevermLndering van activa' 

1350 

12 

10 

·58 

, ~ 

449 

-14 1 

-1 

5 

1626 

-2 

·4 

2 

-4 

·23 

-26 

1310 

\600 

3' .12-2005 31.12.2004 
, 178 1 140 

890 1026 

288 11. 
421 170 

1600 1310 



De toename van de goodwill in 2005 is voornamelijk het 

gevolg van de overnaml? van SHEM (230 mlljaen eura). 

Deze entiteit werd voor het eerst geconsolideerd in deze 

ve~lagperiode en wordt verder gedetailleerd in taelichting 3 

'Belangrijke transacties' _ Daarnaast werd voor een bedrag van 

179 miljaen euro aan goodwill apgenamen met betrekking 

tot de verkoop van energie aan de geliberaliseerde markt in 

Vlaanderen. 

De afname van de goodwill in Nederland is gevolg van 

de fina lisering van de voorwaarden met betrekking tot de 

avemame van Electrabel Nederland. 

Het segment 'Europa bUlten Benelux' omvat naast SHEM ook 

de gooctwill met betrekking tot de activlteiten die samen met 

Acea in ttalie worden ontwikkeld vaor een netta boekwaarde 

von 106 miljoen eurn ap 31 december 2005 alsaak de good'Mll 
op Rosignano voor 46 mlljoen euro 

Het sa ldo van deze post op 31 december 2005 omvat oo\( 

een bedrag van 18 miljaen euro met betll!kking tot ParQue 

E61!co Terras Altas de Fafe, een entlteit naar Portugees recht 

die adief is in de antwlkkeling van windmolenparken . De 

definitieve toewijzing van deze gocxr.Mli aan de overgenomen 

identificeerbare activa, verplichtmgen en voorwaardelijke 

verplid1tingen zal, zoals toegelaten dear IFRS, gebeuren op 

31 december 2006. 

In het Kader van de jaa rli jkse toetsing op bijzandere 

waardeverminderingen, werd de goodwill toegewezen aan 

kasstroomgenererende eenheden (KG E). 

Nederland 

De realiseerbarewaardevan de kasstroomgenererende eenh~d 

die bestaat uit de Nederlandse activiteiten werd bepaald op 

basis van de bednjfswaarde. De schaning van de bedrijf>waarde 
gebeurt aan de hand van geprojecteerde kasstromen op basis 

van financlele budgetten die werden goedgekeurd door de 

Directie voar een periode van Vier jaar en een discon tering~t 

van 7,2 %, De schatting van de kasstromen die zich zullen 

voordoen na deze periode van vier laaf gebeurde op basis 

van extrapolatie en omvat de restwaarde_ 

De sleutelhypotheses omvatten sc:hattingen van de 

elektriciteitsprijs op lange termijn en de waarde van de 

brandstoffen. De gebruikte waarden reflecteren de beste 

schattlngen van de marktprijs teMijl vocr het verwachte 
gebruik van gas en steenkool rek.ening werd gehouden met 

Geconsolideerde jaarrekening 

T~hchtlngt'!n bij d~ g~onKlnd..,rd~ jurrrJcening • ... ' ~{ . 
. ~ 

de verwachte evolutie van het productiepark. De rislcavrije 

rentevoet en de risicopremle zljn gebaseerd op beschlkbare 

externe (nform~tlebronnen. 

De Groep is, op basts van gebeurtenlssen die op dit moment 

redeli jk voorspelbaar z.ijn, van mening dat eventuele 

verandeflnge~ van de s\eutelhypothesen die werden 

gebruikt voar het bepalen van de realiseerbare waarde 

van de Nederlandse activiteiten, niet lullen lelden tot een 

overschot van de baekwaarde ten opzichte van de rea liseerbare 

waarde. 

Andere 

De andere ~a l ls~rbare waarde van kasstraomgenel'erende 

eenheden werd bepaald op basis van hun bedriJfswaarde 

De schattlng van d€" bedrijfsvvaarde gebeurt aan de nand van 

geprOjecteerde kasstramen op basis van f inanciele budgetten 

die werden goedgekeurd door de Directie voor een perlode 

van 4 jaar. Veor ee·' periode van 4 jaar de schatting van de 

kasstromen die zich l ullen voordoen na deze periode van 

vier jaar gebeurde ap baSIS van extrapolatle en omvat de 

restwaarde, 

De sleutelhypotreses omvatten schattingen van de 

e!ektriritertsprijs op lange termijn, alsoak de risicovrije ~ntevoet 

en de risicopremie die gebaseerd zijn op beschikbare exteme 

infonnatiebronnen. De gebruikte disconteringsvoeten voorde 
toekamstige kasstromen liggen tussen de 6,5 % en 8,S 0/0, 

De realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende 
eenheid met betl'e(king tot de Italiaanse actiViteiten (met 

uitzondering van Rosignana) werd getest op basis van een 

schatting van de bedrijfS'Naarde op 31 december 2005, Dele 

test heeft geleid tot een bijzondere waardevermindering van 

23 miljoen eurn met betrekking tot de g<XJ<Mrili. 9ep<eSen<eerd 
in het segment 'Europa buiten B~nelux' en stemt over-een met 

het verschil tu~en de boekwaarde en de bedrljfswaarde. Dit 

bljzandere waardeverminderingsverlies wordt ook besproken in 

toelic:hting 12 'Sijzondere waardevermindering van aetNa' 
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Toelichting 22: 

Investeringen gewaardeerd volgens de 'equity'·methode en joint ventures 

22.1 Investeringen gewaardeerd volgens de 'equity'-methode 

22.1.1.Bijdragen van de investeringen verwerkt volgens de 'equity' -methode 

Boe1cwaarrle Aandee-I in het netta resultaat 

In miljornen fUR 31~'2.200S 31.12.2004 31 .12.2005 31.12.2004 

8e(gische intercommunales 1 602 1466 407 154 

Elia-groep · 127 52 38 39 

Gera G m b.H, - groep 4() 42 2 

Compagnie Nation~le du RhOne (C NR) 519 459 29 23 

eN'Air 2 

tnergie du RhOne 5 A 5. 

Belgelec Finance S,A 102 <I 

AlpEnergie Italia SpA 

Generg 5 G.P,S, 16 16 

TOTAAL 2056 2'4' 475 259 

22.1.2. Reele waarde van deelnemingen in beursgenoteerde entiteiten die worden verwerkt volgens 
de 'equity'·methode 

De marktvvaarde van net aandeel van de Groep In Elia System Operatar, genoteerd sinds Junl 200S, bedraagt 412 mlljoen eu ro 

ap 31 december 2005, 
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22.1.3 De financiele samenstelling van de geassocieerde deelnemingen die werden verwerkt volgens 
de 'equity'-methode kan als voigt worden gepresenteerd: 

Laatste Totaal Totaal Eigen- Netto 
... . ...,11/OrtnftIlti. bo~ % A<1l.f ."",Ild"ing.., venn09C" Oml:et rt!Suttaoat 

Op 31 December 2005 

Belgische intercommunales (1) 12194 4798 7396 3361 871 

Etia-groep (2) 27,45 % 3853 2572 , 2B1 694 75 

Compagnie Nationale du Rhone 49,98 % 3295 2363 932 642 85 

Op ] 1 [)oamb .. 2004 

8<!1.\1- ..... rcornm<Jnales(l) 12213 4 736 7477 3 689 551 

Elia-<Jn>ep (2) 64.05 % 3 790 2728 1 062 687 60 

(~~ Nationale du Rh One <9,95% J202 BJ4 868 602 78 

(I) Alhoewel er meeT dan SO % van het kapitaal wordt aangehouden in bepaalde gemengde intercommunales, heeft Electrabe l 

geen zeggenschap als gevolg van legale en statutaire bepalingen~ Daarom worden deze participatles venNerkt volgens de 

'equity'-methode. De volledige Iljst met belangenpercentages wordt gepresenteerd In toelichtlng 4S 'lijst met belangnJkste 

geconsolideerde entiteiten'. 

De geaggregeerde cijfers die hierboven gepresenteerd worden omvatt en ook he-rwaarderingen van actlva v60r elimlnatie in de 

beteken]ng van de w aatdering volgens de 'equitY-methode in oveteenstemming ;net de w aarderingsmethodes van Electrabel. 

Op de datum van de opstelling van de geconsolideerde jaarreke-ning van de Greep, moesten de jaarreken ingen van de 

intercommunales nog definitief w orden goedgekeurd door hun Raden van bestuur. 

(2) Voor dezelfde redenen werd de Elia-greep ook gewaardeerd vol gens de 'equity' -methode alhoewel meer dan 50 % van 

het kapitaal werd aangehouden in 2004. 

22.2 Belangen in joint ventures 

De belal"lgrijkste joint ventures en hun invloed op de ge<onsolideerde jaarreken lng worden hletonder ge-ptesenteerd. 

~ 
Acea Tirreno 

In ml/ioen~n EUR Electr.abel Power 

Vaste aetiva 234 136 

Vlonende aetiva 560 46:Z 

Kortlopende verpHchtigen 346 163 

langlopende verp!ichtingen 167 303 

Opbrengsten 55 1 23 1 
Operationeel resultaat 35 
Resultaat uit operaties -37 34 
Financieel resultaat -3 ·12 

~"OteSlJ!tilcl t -41 16 

Zandvliet 
Power 

3 

103 

B6 

·1 

3 

Ac;;ea 
EIKtrabel 

:Z88 

549 

494 

53 

490 

19 

18 

13 

31.12.2004 

Tirreno Zandvliet 
Powet" Power 

96 1 

420 B5 

11 9 69 

281 

118 

42 

41 

-9 

' 9 

De Groep heeft zim veor een bedrag van 52 miljoen euro borggesteld voor de- finanCleting van de joint ventures w aann zij een 

belang heeft. 

De lijst met belangen in Joint ventures, inclusief de naam, het land van inG.arporat le en het be langenpercentage wordt gegeven 

in toelichting 45 'Lijst met de belangrijkste geconsolideerde entlteiten' , 
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Toell<htlng 23: 

Leningen en vorderingen opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs 

"'~· EUR 

Vorderingen met betrekking tot deelnemingen en leningen (1 ) 

Ander. ~"nq.n g .... ' .. nlO<1d ,-SO" !l<~ 'c.tm",,~ (2) 

TOTAAL 

Als vaste acrivfJ 

Als vlottende aetNa 

(1) Vorderingen met bet~kklng tot deelne-mingen en lenlngen: 

31.12.2005 

1693 

87 

1780 

1703 

71 

11.12.2Oa. 
1 731 

96 

1827 

1 592 

235 

Op 31 december 2005 bestaat deze post voornameJijk Ul t een vorderln g op Elia voor 808 mlljoen euro (636 miljoen euro 

op 31 december 2004 na het In mlndenng brengen van de herwaardenng van het transportnetwerk VOOt een bedrag van 

488 miljoen euro. dit ele-ment wordt sinds 2005 geherd assif iceerd in mlndering van de 'equity' -waarde van Elia als gevolg 

van de toepasslng van lAS 32-39), varde-ringen op entltelten van de SUEZ-groep voor een bed rag van 401 mlljoen euro 

(480 mdJoen euro op 31 december 2004), a!sook voorschotter"l aan dlstrlbutie-intercommunales voor 336 miljoen euro 

(520 rrllijoen eura op 3' december 2004) 

De bedragen In functie van de vervaldagen kunnen als voigt gepresenteerd worden: 

In ~ EUR 2006 2007 2008 2009 2010 later Totaal 

Voc:dt>~fft met betrekking tot 
~nqtn on 1t<,,,'lO" 50 372 76 373 26 773 1 670 

Verworven 
interesten 

23 

Netto 
boekw ... rdo> 

1 693 

Volgende tabel geeft een ultsp!itslng per valuta van de vorderlngen met betrekking tot deelnemingen en lenlngen: 

irtltll¥'=!ntttEUR 31 ,12..2005 

Euro 
Dollar 

TOTAAL 

Verworven interesten 

Netto boetcwailrdo 

De varde-rlngen en leningen kunnen als voigt worden Ingedeeld, in functle- van de rente: 

r"oII'J~lW: 

Variabele rente 

Vaste tente 

TOTAAL 

VerwoNen interesten 

Netto boekwaarde 

, 628 

.2 
1670 

23 
1 &93 

31 ,'1l.100s 

1 516 

154 
1670 

23 

1693 

Electrabel oordeelt dat de reele waarde van de vordenngen en lenlngen gewaardeerd tegen gearnortlseerde kostprijs niet 

Significant verschilt van de boekwaarde 

(2) Andere vorderingen gewaardeerd tegen geamortlseerde kostpnjs: 

Deze post omvat VOQ(namelijk vordeflngen In fundie van finaneiEHe lease-oveteenkomsten vOOt een bedrag van 85 miljoen euro 

In 2005 en 90 mdJoen e-uro in 2004 De vervaldagen van deze vorderingen worde-n gegeven in toelichtmg 37 'F lnanCiele lease

overeenkomsten'. 
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Toelithting 24: 

V~~r verkoop beschikbare investeringen 

In mi/lorm~" EUR 31.12.2005 

OPENBAAR VERHANDELDE EFFECTEN: 

Union Fenosa II) 

Acea SpA 

Cegedel 

Scottish Power 

Total 

EFFECTEN DIE NIET OPENBAAR WORDEN VERHANOELD 

Indaver 

Electrabel Seanergy 

Eurodif 

Nobema 

Leini in Piemonre 

Andere 

TOTAAl. VOOR VERKOOP BE5CHIKBARE INVESTERINGEN 

A'S vaste aetiva 
Als vlottende aetiva 

m Met be trekking lot deze deelneming werd een veltoop op !efmljn afgeslolen op 31 )ilnuari 2006 

Volgende tabel geeft een analyse van de evolutie van deze investeringen: 

In milj~nen EUR 

0 " 31 december 2004 
Impact eeme tDcpasSIng lAS 32-39 

Op 1 ianuari 2005 
Verwervingen 

Vervreemdingen in neno aanschaffingswaarde (di. netta van de waardeverminderingsv2rliezen) 

Wijzigingen van de reele waarde opgenomen in het eigen vermogen 

Wijrigng in de consolidatiekring, valutaverschillen en diversen 

Op 11 december 200S 

ToelichtinQ 25: 

95 

90 

43 

41 

11 

30 
19 

17 

25 

371 

255 
106 

)1 .12.2004 

105 

30 

27 

18 

5 

31 

20 

17 

22 

288 

283 

5 

288 

51 

339 

45 

·65 

44 

8 

371 

Derivaten (indusief derivaten met betrekking tot grondstoffen) - actnva/verplichtingen 

25.1 Derivaten (inclusief derivaten met betrekking tot grondstoffen) - Activa 

Deze post bestaat Utt volgende derivaten: 

,"mirjO' M1'EUIf 

~~ met betrekking tot de schulden 

Derivaten met betrekking tot grondstaffen 

Andere financiele 'i('lscMTlfn ren 

TOTAAL 

Afs vaste aetiva 
Als vbtrende acriva 

31.12.2005 

4398 

S 
4410 

1 007 

3403 
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25.2 Derivaten (inclusief derivaten met betrekking tot grondstoffen) - Verplichtingen 

Deze post be.staat Ult 'Joigende derivaten: 

In mi1iol!nt-n EUR 

Derivaten met betrekking tot de schulden 

Derivaten met betrekking tot grondstaffen 

Andere financiele instrLmenten 

TOTAAl 

A!s faf'l9(opende verplicnringen 

A(s Icortlopende verr:?jicntingen 

De eerste toepassing van lAS 32 - Financiele insrrumenfen 

- Informatieverschaffing en presenrarie en lAS 39 - Financiefe 

instrumenten - Opname en waardering op 1 Januan 2005 heeft 

geleld tot de presentatl(~ van dele posten vanaf verslagpenode 

2005 

Deze standaarden elser de opname In de balans van denvaten 

tegen hun reele waarde aan de actiefzijde als de waarde 

pasltlef IS en biJ de ver:Jlichtingen als ze negatief IS. Er werd 

nlet gecompenseerd tl.ssen de~l\iaten drewerden afgesloten 

Toelichting 26: 

Voorraden 

De voorraad bestaat Utt valgende bestanddelen: 

lr1 m~WR 

31.12.2005 

58 

4420 

22 

4500 

1059 

3441 

met dezeUde tegenpartljen en die vanUft rlsicoper.;pectlef 

zouden compenseren op de vervaldag. 

De Instrumenten met betrekklng tot grondstoffen (derlvaten 

en avereenkomsten die onder de definltle van een flnanClee l 

Instrument vallen). alsoak de derivaten met betrekkrng tot 

sd'lulden en andere financiele instrurnenten ¥Verden aangegaan 

In het kader van het beleld IOzake risicobeheer van de Groep 

zoals ulteengezet In toelichting 33 'Finanaele Instrumenten 

en onderhevigheld aan marktrlslCo's' 

3 1.12.2005 31.12.2004 
Voorraden t4:1IRmoffen {mit inbegrip van de kostprijs van de assembl<lge) 

Foss/ele grondstoffen (S1eenicool, alie) 

300 
195 

290 

170 

Wi.s.selstl,lkken en materoeel 68 52 

TOTAAl 563 51 2 

Toelichtin.g 27; 

Handelsvorderingen en verwante posten 

Inllt~(~ 31.12.2005 31.12.2004 
Brute Wi"lrd~ Netto SnIto Waarde- Netto 

waarde venninderingen waarde waarde verminderingen waarde 

Handelsvorderingen en verwante posten 2 349 ·94 2 2SS 2 693 ·120 2573 

In 2004 werden belangfllke hl/zandere waardeverrmndenngen opgenomen met betrekkrng tot de handelsvorderingen am het rrsica 

te dekken dat Inherent IS aan ce levering van energle aan Belglsche marktsegmenten die geleldelljk worden geliberaliseerd 
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Toelichtlng 28: 

Geldbeleggingen en kasequivalenten 

£It mDjofIWf't fUR 

_Ispaple<tfI0 ... ", 

Gecon50lideerde jailrnkening 

Toelichtingrfl bij de g«omolidHrde i~~m!kf(1 ;(l9 

31.12..2005 31.12.2004 

2468 , 35B 

Termijndeposito's bij financiele instellingen 4 090 ' 982 

Rekening-courant bij velWante entiteiten 686' '40 
Contanten 135 231 

~~~_ .. ~-===--=-~====--=::-.===--=-~:===.2~!E=:=-~----4:'6'-· 

Geldbe\eggingen en kasequivalenten omvanen contanten 

en Ic:ortlopende. uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk 

Icunnen \\'Orden omgezet in geldmldde!en waarvan het bedrag 

ToeUchllng 29: 

Andere activa 

In mi/~ftf!!n EUR 31.12.2005 

Vast Vlottend 
god..,l,., gedeelte 

Recht op vergoeding (1) 1009 239 

Belastingen 205 

Andere vorderingen 4 421 

o.'t1Iopooa. rol<tnin2!" 17 157 

lOTML 1 030 .022 

gekend is en die geen materieel riSICo van waardevermindering 

in zich dragen. 

31 .12.2004 

Va$t Vlottand 
Totaal gedeelte gad@elte lotaal 

1248 1059 155 1 214 
205 372 372 
425 3 428 431 

174 33 111 144 

20~ '095 1066 2161 

(1) Deze bedragen vertegenwoordigen het recht op terugbetallng door de intercammunales van de pensiaenverplichtingen 

ten apzichte 'Jan het distributiepersoneel. De verplichtingen van Electrabel ten opzichte van dit perwneel worden bij de 

verplichtingel"l opgenamen als voorziening vear pensioenen en gelijkaardige verplichtlngen. 

Het vlattende gedeelte omvat tevens een bed rag van 57 miljaen euro met betrekking tat de werkgeversbijdragen aan het 

pensioenfonds voor het djstributiepersoneel ultgevoerd gedurende voargaande verslagperiodes die nag moeten vergoeo' 

warden, 
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Toellchting 30: 

Aandeelhoudersstructuur 

Eigen vermogen 

30.1 Kapitaal 

Samenstelling 

Op 31 de<:ember 2005 en op 31 de<:ember 2004 bedraagt 

het kapltaal 2 072 721 779,04 euro, Het kapitaal bestaat Ult 

S4 878 197 aandelen zander nomina Ie waarde die volledig 

volstort zijn en waarvan 54 402 343 aandelen ap naam zljn en 

475 854 aandeen aan toonder. Het toegestane kapitaal waarop 
niet is Ingeschreven bedraagt 243163682.73 euro 

In ollereenstemmmg met de wet van 2 maart 1989. werd 

op 15 november 2005 een partlcipatiemelding opgesteld op 

naam en voar rekemng van SUEZ·TRACTEBEL N.V. en haar 

moedermaatschappii SUEZ $,A.. alsoolc: de entltelten van deze 

Groep Ze wordt hierander gepresenteerd. 

De gewone aandelen geven recht op dividend en geven de 

houder stemrecht a rata van ~n stem per aandeel ap de 

algemene vergaderlng der aandeelhauders van de entiteit. 

Er zijn geen voorkeurrechten noch beperkmgen verbonden 

aan deze aandelen 

oI\QnQlIJVtf 

SlJ_EZ S-A .. rue de la Ville l'Evaque 16 
75003l'oris 
SUEZ-TRACHSEL. Troonplein 1 
1000 Brussel 
Genfina, Troonplein 1 
lOaD Brussel 

Axima Services, Koning Alben \\ laan 30 
1190 Brussel 

Axima Contracting, Montenegrostraat 138-144 
1190 Br~sel 

Fabricom GTl N.V.. Gatti de Gamondstraat 254 
1180 Brussel 
TEM N,V., de Fierlantstraat 11 0 
1190 Bruss!1 

Fabrieorn Gn Infra Sud. chaussee de Tubize 489 
1420 Braine-I'Alleud 

Indata. Wansartlaan 20 
, 1eO Brussel 

Nobema, Troonplein 1 
l0008russel 

laborelec. Rhodestraat 125 
1630 Link.bE.k 

SUEZ-groep 

Effecten ingebracht doot In\e<<(Immllt\a~ dit oe!:olM htbb!-n gebruik te maken 
van de mogelijkheid 0f1'I hun .H«t~ fn ~t1 ~bM coop--.n n.rilaanbod te 
brengen dat SUEZ SA heet. s~a~ op hoi ~ Vi:f\ neg niet aangehouden 
E!ectrabel aandelen, Ot')dtt oP".iChctterodt 'iOCYWAI'ce v.iI\ ;tfweligheid van 
een nietigverklaring van hun inbreng door de toezichtautariteit van gezegde 
intercommunales 

SUU-groep • J"t~tcom",unalel 

(I) it '"' aal'ldl!len 
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'TYPe va" het 
stemrecht /') 

Aantal 
aang@geven 

stemsrechten " 24930536 45,43 % 

260957BB 47.55 % 

1059751 1,93 % 

'90 150 0.35 % 

55200 0.10% 

53376 Or 1O % 

11 550 0.02 % 

11 160 0.02% 

4000 0,01 % 

47. 0.00 % 

18 0,00% 

52412003 95,51 % 

909771 1,66 % 

53 321 774 97_16 % 



Het moet benadrukt worden dat het gemengde open bare 

bod van SUEZ, gelanceerd op 9 augustus 2005, nog niet 

afgesloten 'HaS op het moment dat de partlcipatiemelding werd 
opgesteld. Op het moment dat dit bod afgesloten werd, op 

6 december 2005. had de groep SUEZ 54 122494 aandelen 

hetziJ 98,62 % van het kapltaal van Electrabel N.V. In bezit 

30.2 Informatie ove. de geconsolideerde 
reserves 

De geconsolideerde reserveS omvatten de wettelijke reserve 

van Electrabel N.\/. voor een bedrDg van 479 mi ljoen euro. 

Er worden geen bijdragen aan deze reserves meer geleverd 

aangezien de reserve ruim het wettelijke en starulalre minimum 

van 10 % van het kapltaal overtreft Deze reserve kan enlcel 

worden uitgekeerd blj IiqUidatie. 

Inmiljorll@t1EUR 

Wijziging in de reele waarde van de derivaten 

Geconsolideerde jaarrekening 

TO@'ilr.hr;ng@'nbij d@' geconrol;a~rrit i~~"rhning 

30.3 Mutaties in het eigen vermogen 

De mutaties in he!. elgen vermogen tussen 31 december 

2004 en 31 december 2005 worden uiteengezet In de 

toelichting 'Het ge::onsolideerde mutatleoverzlcht van het 

eigen vermogen' 

De wijzigingen Ir, de reele waarde van de derivaten die 

gedurende de verslagperiode 2005 direct in het eigen 

vermogen werden opgenomen kunnen als voigt worden 

uitgesplitst In funct e van hun aard: 

Netto bedrag 

Afdelddng van contracten met betrek.k.ing tot energie en grondstoffen 

Afdekking van financieringskosten 

37 

SS 

·1 6 

·2 Afdekking van valurakoersrisico's met betrekking tot buitenlandse entiteiten 

VOOf' verkoop beschilcbare financiele activa 

Omrekeningsvenchillen 

TOTAAL 

30.4 Dividenden 

44 

19 

100 

/>.an de Aigemene Vergadering van Electrabel N.V. die de jaarrekenlng over de verslagperlode die ell,dlgt ap 31 december 2005 

moet goedkeuren, zal worden voorgesteld om het resultaat als voigt te verwerken: 

In mJ1io<'MJ!: tlJ~ 

U;lkettbMr resultaat: 

winsr van het boekjaar 

ingehouden winnen van voorgaande 
ver!lagperiodes 

Voorgesteld dividend 
(bruto per aandeel 16,60 euro(11): 

Reserves: 

Tantiemes UI: 

OVERGEDRAGEN W1NST 

(1) Nttto per aandeel '" 12.45 eYfO 

(2) Heml 2 549 000 euro 

2 176 
2040 

'35 

911 

1 100 

3 
162 
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Toelichting 31: 

Voorzieningen 

In. m~",EUIl 

Pensioenen en g,lij~ VCfp(ichringen 

Andere voorzieningen 

TOTAAL 

Waarvan langiopend 
Waarvan kort/opend 

31 .1 Pensioenen en gelijkaardige 
ve,plichtingen 

Pensioenen 

In het kader van de collroieve overeenkomst van 2 mel 1952 

heeh een deel van het personeel van de belangnjkste entiteiten 

van de Groep recht op ee"l bl j<ornend penSloen, waardoar 

de werknemer na een 'Jollfdlg~ loopbaan een bedrag krijgt 

gehjlc aan 75 % van het laatste Jaarloon, rekemng houdend 

met de wettehJke bepi: llngen ."1 dele materie (toegezegde-

blldragenregehngen of toegezegd-pens'oenregelingen) Deze 

bljk:omende penSloenen Z1jn gedeeltehJk overdraagbaar aan 

de weduwe of weduwnaar en zljn, in voorkomend geval, 

aangevuld met uitkeringen voor wezen. In geval van averliJden 

tlJdens de dlenstpe flode worden blJkomende ui tkenngen 

gedaan aan de rechthebbende1 

In overeenstemmlng rret de bepa llngen van de coUectieve 

overeenkomst die hlerboven werd aangehaald, hebben deze 

personeelsvoordelen de volgende dfle kenmerken: 

• recnt op een biJkomend pe-nsioen ontstaat pas ap de 

pensieengerechtlgde leeftiJd; 

• deze worden In Icasten opge'1omen op dezelfde wijze als 

het loon; 

• hun toekennlng houdt verband met de resultaten van de 

ondernem,ng. 

GeliJkaardige garantles worden verleend aan het Ultvoerend 

personeel dat werd <l..lngewcrven vanaf 1 jarouar i 1993 

alsook aan het Ic.aderpersonee l. maar In een regeli ng 

w aarbij het penSloen \o'IIordt opgebouwd door werkgevers 

en wer\cnemersbiJdragen, zoals wette liJIc voorZlen. Nadat 

deze mogeliJkheid werd aangeboden aan het person eel dat 

v66r 1993 werd aangeworven, neemt meer dan 90 C/o van 

het Belglsche personeel slnds 1997 deel aan dit bljkomend 

pensloenplan. De b iJdragen worden respectleveJ IJ k betaald 

aan de V"lI/II Eigabel en aan de·../NII Penslobel die optreden 

als pensioenfonds voo~ de eno?rgle- en gasseaor, alsook 
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31.12.2005 31 .12.2004 

2 085 2 135 
4817 4582 

6902 6717 

6589 5331 

3'3 386 

aan groepsverzekenngE'n. In dezelfde context werd een 

groepsverzekering aangegaan VOOf het directiepersoneel. 

De kos t van de toegezegde·biJdragenregelingen wordt 

opgenomen In de winst· en verllesreken1ng op het moment dat 

de blJdragen verschuldi,!;d zjjn, Dlt type van pensioenplannen IS 

van toepasslng op personeel van de entiteiten van de Groep dat 

werd aangeworven na 1 mel 1999 veer het kaderpe~one-e l en 

na 1 lanuan 2002 voor het Ultvoe~nd perx>neel De b:jdragen 

worden gestort aan respectlevehj" \fZ).N Powerbel en aan 

VNV Enerbel, alsook aan de groepsverzekenngen. Veor de 

blJdragen die sinds 1 Januari 2004 werden gestort verplicht de 

8elg'sche wetgever een mlnlmaal jaarlijks rendement over de 

dlenstperiode van 3,25 % op de werkgeve~bijdragen en van 

mlnlmaal 3,75 % op dewerknemersbijdragen. Een eventueel 

tekort meet worden opgevangen door de werk.gever. Vermits 

de werkelijke rendementen rwm deze mlnlmale rendementen 

overtreffen, werd hiervoor geen voorzienmg opgenomen. 

De pensloenverplichtlngen omvatten oak de (impilclete en 

contractueie) verpllchtingen van de Groep met betrekklrtg 

tot brugpensloenen. 

Bui ten Belgie bestaan er ook, 10 functie van de loca le 

gebruilcen. tO€gezegd-pensloenregelingen. In principe Zljn 

de verplichtingen gebaseerd op het salaris en het aantal 

dienstjaren. 

Andere verplichtingen 

In bepaa lde landen ziln er oak andere vergoedlngen na 

uitd 'ensttredlrtg zoo ls de vergoeding van ziektekosten. tanef· 

voordelen voor gas en elektridteit en jublleumUltkeringen 



Actuariele veronQerstellingen 

Geconsolideerde Ja.omtkt:_nlng 

Torlit:ht"(TrI~n bli de geconsclidMmr: iu"~IcM;flg 

Volgende actuariele verondemellingen werden gebruikt blj de waardenng van de voorzieningen voor pensioenen en gelijkaardige 

verplichtingen: 

Disconteringsvcet 
V!rwacht rendement op fcndsbeleggingen 

Verwachte gemiddelde salarisstijgingen (zender inflatie) 

rnflatie 
Verwachte stijging van de ziektekosten (indusief inflatie) 

Verwachte stijging van de hOipitalisatiepremies (inclusief inflatie) 

VerwiKtlte stijging van de tariefvoordeten (indusief inflatie) 

Verplichtingen van de Groep 

31.12.2005 
3.80 ,; 

4,60% 

3t.12.2004 

4.70 % 

5.40 % 

Volgens het salarisbeleid van de entiteit 

1,90% 1,90% 

l.90 % l.SO % 

2,90% 

O.lS % 

1.00 % 

0.25 % 

De pensioenverplichtingen en gelijkaardige verplichtingen van de Groep zijn de volgende: 

3'.12.2005 3,.12.2004 

Andent Andere 
1"",i1~nmEUR Pensioenen verplkhtin91!n Pensioenen verplichtingen 

Kost van de vet'itleken diensttijd (volledig of gedeeltelijk. 
gefinancierde regelingen) 
Kost van de verstreken diensttijd (nlet gefinancierde 
regelingen) 

Reele waarde .... an de fondsbeleggingen 
Niet opgenomen actuariele winsten en verliezen 

Niet opgenomen Kosten van de vet'itreken diensttijd 

Beperking .... an de activa 

Nmo VERPUOfTING 

Totaal verpllchting 

Totaal activa 

De pensioenverplichtmgen van Electrabel N.V. met betrekking 

tot net Belgische distributiepeT30neel worden opgenomen in de 

pensioenverplichtingen die hierboven worden gepresenteerd. 

Het recht van Ele<:trabel N.V. op de terugbetaling van de 
Ic:osten met betrekking tot deze pensioenen en gelijlc:aardige 

·3114 ·2969 

·671 ·566 

1379 ,5 , 303 '6 
171 ,36 54 28 

-1564 -520 -1612 ·522 
-1555 -520 ·1613 -522 

verplichtingen wordt opgenomen als vordering bij de vlottende 

aetiva (1 82 mlljoen eum in 2005 en 155 miljoen euro in 20(4) 

en als vordering bij de vaste activa (1 009 miljoen euro in 

2005 en 1 059 miljoen eUlo in 2004). 
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Toelicntlflgen bii de geccflsoil'd~rdr i •• rTtkening 

De wijziglng gedurende de verslagperiode 2005 .... an de netto verplichting kan als voigt worden gedetailleerd: 

Inmil;~EUIt 

WUZ\GING VAN DE KOSTVAN DE VERSTREKEN DIENSTTUD 

Kostprijs van de verstreken diensttijd aan het begin van de verslagperiode 

Aan her dienstjaar roegerekende kosten 
Rentekosren 
Bljdragen 

Wllziging van de consolidariekring 
Winsten en verliezen op inperlcing, aAMkkeling of stopzetting van regelingen 

Pensioenkosren van vemreken diensrtijd 

Actuariele winsten of verliezen 
BetaaJde vergoeciingen 

Andere 

Ko$tprijs van de verstreken diensttijd aan het einde van de verslagperiode 

WIJZIGING VAN DE FOND58ELEGGINGEN EN RESTTTUTIERECHTEN 
R~~i·;··;~~~d·;";~·~··h;t··~g·i~··~~·~···d·~··~·~·~·;i~g·p~~i~d~····M.'.' ... '.M".' ........ ""'" 

1ferwacht renfiemenr op FondsbeJeggiflgen en restitutierechten 

Betaalde vergoedingen 
OnfVangen bj'dragen 

ACfuariille wins ten en verliezen 
Andere 

Pensioenen 

·2969 
-65 

-134 

-7 

·6 
-I 

·174 

279 

·37 

·3114 

1303 

70 

·279 

213 
57 

15 

Andere 
...,,,rpHchtlngltn Totaal 

·566 ·3535 
-16 ·81 

·27 -161 

-7 
-4 ·10 

18 17 

·109 ·283 
42 321 

·9 -<16 

·571 ·3785 

16 1319 

11 

-112 ·321 
40 253 
·1 56 
1 16 

~~~~e w~.~~~.!_~~.,:!. ,~~!_~!!!.~.:. :!~.~ .~~ ;::~~~P..~f.~?~~ ___ _ _ _" __ _ __ '~2!.. ______ .. _ .!.~ ____ ' _~~ __ 

Detail van de wijziging van de voorziening lU5S!!n 31 december 2004 en 31 december 2005 

Andere 
/" mitjo flfltfl f UR Pensioenen verplichtingen Totaal 

Voorziening voor pensioenen en gelijkaardige verplichtingen 
op 31 december 2004 -, 612 -523 ·2 135 

Wijziging van de consolidatiekring -6 -4 -10 
Totalekost -147 ·36 -183 

Bijdragen 206 40 246 

Andere: ·5 2 -3 

5ALD~,P 3'_~E~_M...!'El.20D5_. ___ • _ ___ • ____ ." _ _ _ ____ "~_~ _ ____ ~.!. __ -2 D~~._ 

Detail van de pensioenkost en kostprijs van gelijkaardige verplichtingen van de verslagperiode 200S 

fnm~EUR 

Aan het dienstiaar toegerekende pensioenkosten 

Rentekosten 

Verwacht rendemeot op de fondsbeleggingen 
Actuarii!le winsten en verliezen 

Winst of verHes uit inperking, afwikkeling of stopzetting van regelingen 

AAd ... 
TOTALE KOST 

Andere 
Pensloenen v.rpllthlingen 

·65 -16 

·134 ·27 
70 

Totul 

· 81 

-'61 
71 

· 11 -1 1 

·1 29 l8 
.17 -n ·29 

._"_. __ ._._.:!£. ____ . _____ ~ ___ .:!.~.3. __ 

De netta kost als gevolg van de restltutierechten bedraagt 62 miljoen euro, waarvan 24 miljoen euro werd opgenomen als 

personeelskost en 38 miljoen euro als rentekost. 
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31.2 Andere voorzieningen 

Additionelo 
.. "'iii- rUR 31 .12.2004 ~ 

O,uman~6ng ViI" nuc.~iln 
centrales 1495 

Afvalbeheer van kembrandstof 2676 

Subtotaal met betrekking 
tot nudeaire productie-installaties 417 1 

Ontmanteling en herstel van 
kla55ieke centrales 206 

Reorganisaties 100 

Andere vQO(zienin2en 105 

TOTAAL • Sill 

Verplichtingen met betrekking tot de ontmanteling van 

nucleaire productie-installaties 

In her kader van haar nuc1eaire energieproductie heett 

Electrabel ontmantelingsverplichtingen met betrekking tal 

haar nueleaire centrales en verplichtlngen met betrekking tot 

'nabehandeling' einde cyclus van de nudealre brandstof. 

Wettelijk kllMr 

De wet van 1 1 april 2003 stelt Synatom aan vocr het beheer 

van de Yoorzieningen voor de ontmantellng van nucleaire 

centrales. Deze wet heett oak de oprichtlOg van een 
Opvolgin9scomit~ tot gevolg gehad dat als doel heeft het 

uitbrengen van advles met belrekking tot het aanleggerr van 

voorzieningen, de herziening van het maxima Ie percentage 

van de fondsen dat Synatom mag uitlenen aan de nueleaire 

exploitanten, de adlva waarin Synatom mag beleggen, het 

bepalen van het deel van hel fonds dat met mag uitgeleend 

worden aan nuclealre exploitanten alsook de controle op de 

samenstelling en het beheer van deze voorzienlngen, 

Tljdens de vergadering van 25 januarr 2005. heeft het 

Opvolgingscomite de methode die momenteel wordt 

gebruikt, goedgekeurd met ~troactieve ingang vanaf 1 J.lnuari 

2004. 

Voorzicningl!!n voor de ontrn<lntl!/ing Vii" nudeli~ 

prod~nheQen 

De voorzieningen voor de ontmanteling van de nucleaire 

centrales zijn als voigt samengesteld: 

• het belangrijkste bedrag is bepaa/d op baSiS van de geschatte 

kosten per nudeaire centrale op basis van een analyse door 

eX'terne experten; 

1()4 

1()4 

6 

27 

140 

Getonsoild~erde jaarrekening 

T~Ii'''ri'lgf'n bij de 9KOnsolid~(df! jJ.rrelrening 

Amame Te~n.a:n~ Oprentin2 Ande~ 31 .12.2005 

74 1569 

-30 ·7 132 2875 

-30 ·7 206 4 444 

·6 -1 212 

-33 -21 55 

-10 -3 -'3 106 

-79 -32 21. -lI 4817 

·2 % Inflatie w()rdt gebru lkt tot het einde van de 

ontmanteling om de toekomst,ge waarde van de verpfichting 

tebepalen; 

• een disccnterrngsv'oet van 5 % (waarin 2 % inflatle) wordt 

gebrulkt am de contan!e wiJarde van de verpllchtrng te 

berekenen (NFV). De nomina Ie disconteringsY'Oet van 5 % 

werd goedgekeurd door het Gpvolgingscornite In het begin 

van 2005 en is gebaseerd op de evolutie van de gemlddelde 

refe~ntlerentevoet op lange termljn (rentevoet van Selgische 

lineaire obligaties (ala) op 30 jaar, 'benchmark' rente In eum 

op 30 Jaar en 11te"bancarre swap rentevoet cp 30 jaar), De 

wijzigrng van dell! referentie,..~ntevoeten gedurende 2005 

IS onvoldoende Sign ificant en duurzaam om er van Ult te 

kunnen gaan dqt de beste sc:hatting van de voorzienlng 

erdoor werd be'invloed, rckening houdend met de anderE' 

onzekerheldsfactoren; 

• de >tart van de ontman(elingS'M~rkzaamheden w::rrdt voorzien 

5 tot 8 ).lar na de definitieve s:opzettlng van de betrokken 

centrales, rekenirg houdend met een gebrulksduur van 

40 Jaar na IngebrUlKname; 

• kasuitstromen met betrekklng tot de ontmantehng 

warder. verwachl gedurendl~ 7 Jaar na de start van de 

werkzaamheden; 

• de contante waarde van de verplichtlng op het moment 

van de ingebruik.name IS gelijk aan de waarde van de 

voorziening en aan de waarde van het actief dat wordt 

opgenomen in de kostprijs Veln de betrokken activa. Dit 

actlef wardt a~ge'jchreven over 40 jaar vanaf de datum 

van ingebruikname; 
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• JaarliJks neemt het bedrag van de voorzlenlng toe met een 

l'entekost berekend door de d,scontenngsvoet toe te passen 

op het bed rag van de "oorllen lng aan het elnde van de 

'lange I/erslagpenode. 

Voor de nude-aire eenhroen waarvoor de Groep capaciteitsrech

ten heeft 'NOre'en oak VOOI'Zlen ngen aangelegd in verhoudlng 

tal haar aandeel ln de -terwacrte ontrnantelingskosten. Deze 

voofZlenlng wordl volg.ens derelfde methode als de methode 

toegepast op de Belglsche nucleaire centrales bepaald en 

contant gemaakt 

Voon.ieningen .. oor de 'behandeling' einde cydu5 

De voorzlening voor de 'behandeling' einde cydus he1:!ft 

volgende belangrijke kenmerken: 

• b,j de berekenlng 'NOrdt ultgegaan van het scenarro waarblJ 

de kernbrandstof zal bewerkt worden en het resultaat van 

deze bewerking op termijr. ontru imd zal worden naar een 

geologisch dlepgelegen opslagruimte; 

• er zullen kasu ltstromen zijn :ot 2044. Op dat moment zal 

het afval en devoorzenlng om de kostpnJs van de ujdeliJke 

en de geologlSche opslag overgedragen worden aan NIRAS 

Op basis van het weerhouden scenarro, za l het laatste afval 

verwerkt zijn rond 2080; 

• de gebrulkte finanCII~le hypotheses zlln dezelfde als deze 

voor de voorzlen lng \0'001 de ontmantehng van de centrales 

(dl~conter lng tegen 5 %, Indusief 2 % mflatle); 

• de JaarliJkse toename van de voorzienrng IS gebaseerd op 

een gemlddelde eenherdskost VDOr het geheel van verbrulkte 

hoeveelheden tot het elnde lIan de exploltatreper iode van 

de centrales plus een In trestlast op het bedrag van de 

voorzlenlng aan het emde van de voorgaande verslagpenade 

berekend aan de hard van de dlsconteringsvoet 

Sinds het begin van 1997 worden de toekamstlge kosten 

met betrekkrng tot de verwerk ing en de ontrwrn lng van 

de radioactieve stoffen In Doel et de Tlhange opgenamen 

in de JaarliJkse bijdragen van Electrabel aan NIRAS~ Op de 

balans van Electrabel staat er ~n voorziening van angeveer 

20 mrljoen euromet be:rekKlng tot afval dat dateert van vaor 

1997, Deze voorzien lng wordt aangewend in functie van de 

ontvangen facturen van NrRAS 

Afbraak en herstel van de klassieke productiecentrales 

Aan hel elnde van hun gebruiksduur moeten bepaalde 

klassleke Installaties on tmantel j worden Deze verplrchtlng 
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kan he! gevolg ziJn van wenelijke bepalingen In bcpaalde 

landen, van contracten of van Irnplicrete toezeggrngen van 

de Groep_ 

De voorzlenlngen voor de ontmanteiing van installaties 

komen overeen met de contante waarde van de vervvachte 

ontmante lrngskost De contante waarde werd berekend op 

baSIS van een verdlsconteringsvoet geljjk aan de r1slcovrije 

rentevoet op lange termljn. Meer concreet IS dit voor de 

centrales in de euro~zone 5 % (indusief 2 % inflatle). 

Naast de implioete verplichtingen voor ontmantelrng omvatten 

deze voorzjeningen, indien de wetteliJke bepalmgen dit 

vereisen, oak net herstel van de bodem. 

Reorganisaties 

De voof71enlngen voor reorganl5atles. worden gewaardeerd 

tegen de contante waarde van de beste schatting van de 

reorganisatlekosten waartoe de Groep zich verplicht heet!. 

Deze voorzieningen zljn voornamelljk verbonden met de 

8elgische, Nederlandse en rtaliaanse activitelten. 

Andere voor'Zieningen 

De andere voorzlen lngen omvatten een bed rag van 

63 milJoen eura met becrekking tat een verlleslatend 

aankoopcontract voor energ le, dat werd verworven door de 

Groep blJ de overname van Electrabel Nederland (ex-EPON) 

Slj deze a.temame heeft de Groep een voorzienlng opgenomen 

voar nlet~ marktconforme Kosten ('stranded costs') die werden 

gemaakt v66r de liberallsering van de elektrrciteltsmarkt en 

waarvan de rec.Jperade onmogeliJk of zeer moerlijk IS gelMJrden 

door de lrberalisenng, De voorziening wordt hnealr In de Wlnst

en verliesreken lng opgenomen over de contractperrode 

Daarnaasc heeh de Groep In net kader van de normale 

adlvltelten een aantal claims en rechtszaken lopen De 

voorzienrngen met betrekkmg tot deze claims en recntzaken 

worden opgenomen op het moment dat Zl] een In rechte 

afdwlngbare of felteliJke verpHchtlng heeft ten opzichte van 

derden waardoor het waarschljnlrjk IS dat er een uitstroom 

van mldde!en verelst zal zijn am de verplrchting af te wlkkelen 

op de balansdatum en het bedrag van deze voorzien lng op 

betrouwbare wjze kan worden geschat 

Voor de belangr'jkste claims en risico's waaraan de Groep IS 

blootgesteld werden gepaste voorzienlngen opgenomen aD 

31 december 2005, rekeOing houdend met bovenvermelde 

prr ncipes en op baSIS van de huidige stand van zaken _ 
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FinandiHe verplichtingen 

32.1. Netto financiele p05itie 

31 ~12.200S 31.12.1004 

Langlop.u", Itonlopond u<1lllopond konJopend 
1111ft/(lOMlfltul godM k o god .. l\> To"",1 ged ..... lj!dHIte. Totaal 

Lopende financiele verplichtingen 2649 1232 3881 1446 1267 2713 

Niet velVallen rente 16 16 19 19 

Impact van de waardering tegen de reiHe 
waarde(1) 

Rn_."'l'l1cht1n~.n 2649 • 253 3 902 • 446 • 286 2 732 

Derivaten opgenomen bij de verplichtingen (2) sa 58 

Financiele verplichtingen Induslef 
denvQlttn 2707 1253 3960 • 446 .m 2 132 

Geldmiddelen en kasequi'Jalen tel"l ·7379 · 7 379 .47 \1 ·4711 

Derivaten opgenomen bij het actief (2) ·2 ·5 

Geldm~delen en ~utvale"wn indusief 
financiile instrumenten -2 -7384 -7386 -4711 -4711 

NETTO FINANCIELf POSmE 2705 ~Ul -3 '16 1 446 -3425 -1979 

(1) Deze post ornvat de herwaardering van het gedeelte van de verplichting dat werd afgedekt voar schommelillgen in de 

reele waarde 

(2) Het betreft de reele waarde van de financiele instrumenten die economisch gezien werden gekoppeld aan de verplichting 

en d·le al dan niet voldoen aan de criteria lloar hedge accounting. 

De overn:hotten op ge!dmiddelen en kasequivalenten worden gecentraliseerd blj het Luxemburgse Electrabel Finance & Treasury 

Management (EFTM), de entiteit belast met het beheer \Ian de geldmiddelen en kasequivalenten. Deze entiteit plaatst kasoverschotten 

blj entitelten van de Groep die financiering nodig hebben, Het saldo wordt belegd met als doel een maxlmale liquiditelt en een 

minimaal risko ~j uitgekozen vooraanstaande tegenpartijen in functie van hun financiele gezol"ldheld. 

32.2 Schuldratio 

In miljoMm EUR 

Netto financiele positie 

Eigen vermogen 

SCHULDRATlO 

32.3 lopende financiele verplichtingen in functie van hun aard 

/1'1 miljo~nM EUR 

Ob~9atieleningen 

Thesauriebewijzen 

Kredietlijnen 

F;nanci~le lease~verplichtingen 

Andere verplichtingen bij financii!le insteilingen 

Andere schulden 

Telcorten op rekening-courant 

lOPlONDE FINANQELf VERPUOiTlNGEN 

31.12.2005 

-3426 

9 173 

-37.3 % 

31.12.2005 

26 

945 

1423 

34 

1300 

9S 
58 

3881 

31 .12.2004 

·1979 

7950 

-2'.9 % 

31 .'2.2004 

26 

671 

365 

38 

1270 

87 

256 

2713 
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Het grootste deel van de externe financiering gebeurt op het nlveau van Electrabel N.V. De Groep is echter verplicht am 

pro)ectfinam:lering op te zetten via de operatlonele entlteiten onder voorwaarde van financiele ratio·s. 

32.4 Financiele verplichtingen in functie van de rentevoet 

Op 31 december 2005. kunnen de finandele verplichtingen a1s voigt worden ui tgesplitst in functie van hun type rentevoet 

Zonder rekening 
Rekening houdend te houden met 

{n'ftI"Pt/'lf'ltEUR met rentederivaten It!ntMItrivllte:n 

Tegen variabele rente 2755 3192 

Hoog!i1:e 4,73 % 4.73 % 

Laagste 2.09 % 2,09% 

GEWOGEN GEMIOOELDE 2.67 % 2.66 % 

Tegen vaste rente I 126 689 

Hoogste 8,56 % 8,82 % 

Laagste 2,46 % 3, , 0 % 

~~~~_~~F;.~ _____ ,,_, _______________ , __ ______ ~~~_~ _ ____ _ ..s~~ __ 

32.5 De netto financiele positie met uitzondering van derivaten en niet vervallen rente 
per vervaldag: 

op 31 december 2005 Meer dan 
"_WA Totaal lOO6 2007 200S 2009 2010 5 i~r 

Obligatieleningen 26 26 

Tnesauriebe""";jzen 945 945 

Krediedijnen I 423 70 25 95 , 233 

Finandele lease-verplichlingen 34 21 

Andere verplichtmgen bij financiele instellingen 1300 150 543 47 44 255 26 \ 

Andere \lerplichtingen 95 8 79 4 

Totaal vtorpllchtingtn op liMe \enn il" 3823 , 174 573 SI 152 354 'I Sl 9 

Tekorten op rekening<ourant 58 58 

lOpende fln;lindikt Y!!E1Tdnl:ngen 3 881 1232 573 51 '52 3 .. 1519 

~!!~iddelen en ka~~~!~_~~.~ __ . _________ .:!.. .~~..2?_79 ______ . ___ ~ ___ . _____ 
NETTO FINANOELf POSmE MET UrrzONOERING 
VAH OEJUV4TEN EN NIET VERVALLfN RENTE -3498 -6147 573 51 152 354 1519 

op 31 december 2004 Opm~r 

bmP)/D(r.~rt.IK Totaal 2005 2006 2007 2008 2009 0""5 ] ... 
Lopende fiN,nqile vc.orp l~ctUingftn 2713 \ 267 11' 720 41 '44 430 

Gel9mlddolen Of\ ~UN_ttn -471 1 -4711 

NETTO FIIUNO! Lf POSmE MET UrrzONOERING 
VAN DERIVATeN EN NIET VERVAlL.£N RENTE ·1998 -3 444 111 no 41 '44 430 
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32.6 Financiele positie per valuta 

Lopende financ;iele v~qmttnge.n 

In miljcenen EUR 

Euro 

Zloty 
TOTAAL 

Netto financielB positie 
In miljoeflM EUR 

Euro 

Dollar 

Zloty 
Forint 

TOTAAL 

3Ul.2OO5 

3787 

94 

3881 

31.12.2OOS 

-3510 

-158 

83 

-3 

-3498 

Get.onsolideerde jaarrH:enmg 

TtXlich' iffl}pn bij de 9~o"soli~e ~.rnhft;ng 

ReIi:"='l"IiQ'!iJ houdcnd met v~lutndlriv~un 
% 31 .12.2004 % 

98% 26 10 96% 

2% 103 4% 

100 % 2713 100 % 

Rekenin2 houdend met valutadl!! rivaten 

% 31.12:.2004 % 

98.0 % ·2069 99.6 % 

1.9% 

80 

0,1 % -9 0,4% 

100% · 1998 100 % 

De Groep heeft slechts een derivaat: (IRS (Cross Currency Interest Rate Swap) HUFIEUR, die de a,3rd van de financiele positie 

in HUF wijzigt veor een tegenwaarde van' 2 miljoen euro op 31 december 2005, 

32.7 Verbintenissen met betrekking tot financiering 

Deel op meet" 
Deel op dan 1 jaar Deel op 

minder dan milar minder meer dan 
InmlliOf~EUR 31.12.l:005 een j lJ¥ danSJnr S I ... ' 31 .12.2004 
aevestigde eo ongebrulkte toegestane ~"9 13 11 2 

Persoonlijke zekerheden op financiele verplichtingen 350 26 136 188 244 

~~~~~~~~~~N~~~~_. __ _ ___ ~!-__ _ ~ __ ~?- >- _ __ 2~~ _ ____ 1_~ ____ ~ 

Ontvangen persoonlijke tinanci~le garanties 

Verkregen toezeggingen voor financiering 
TOTAAL ONTVANGEN VERBINTENI55EN 

Toelichting 33: 

47 

832 

B79 

Derivaten en onderhevigheid aan marktri5ico 

Ooeistellingen bij het gebruik van derivaten 

De Groep gebrulkt derivaten om 'IOlgende risico's af te dekken: 

'1eranderingen in rentevoeten, wisselkoersen, prijzen van 

grondstoHen en aandelenkoersen.. Met uitzondenng van 

specifieke trading activiteiten met betrelddng tot groncktoffen. 

voldoen deze instrumenten meestal als instrumenten voor 

de afdekking van activa, verpllchtingen of kasstromen. 

33.1 Valuta- en renterisico 
Valutarisico 

Door haar aanwezigheid in Hongarije en Polen loopt Elearabel 

een valutarisico. Valutarisico vvordt gedefinieerd als het rislco 

dat de e'lalutie Vi;1n de pariteiten EUR/HUF en EURlPLN een 

negatleve invloed heeft op de omrekening van het netto actief 

van dachterondernemingen buiten de eurozone, naar euro. 

37 

45 

14 

677 

691 

2S 

11 8 

143 

109 

679 

788 

Het beleld 'lOot de afdekking 'Ian deze Investeringen bestaat 

er in om leningen ailn te gaan In HUF en In PLN 

Renterisico 

Meer dan 75 % van de bruto w.rplichtlngen van de Greep 

heeft een variabele rentevoet. Deze sltuatie wordt verklaard 

enerzijds door een nP.'gatlef sa lde van de netto verplichtlngen 

en anderziJds door de beleg9in9 van het totale overschot aan 

geldmiddelen en ka9?quivalenten van de Groep 

De brute verplichtin9 die werd ,3fgesloten tegen een vaste 

rentevoet is '1oornarneiljk '1erbf)nden aan de fmancierlng 

van projeden waarvoor de banicen een atdekking van het 

renterlsico eisen. 

De Groep maakt voornamel ijk gebruilc van renteswaps als 

afdekkinglnstrument voar het rentenSICO, 
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NDtionele bedragen en marictwaarde 

De flnanciele Instrumenten die worden aangehouden ter afdekking van valuta- en renterlSI(O worden in onderstaande tabel 

gedetailleerd: 

Notionele bedragen va n de (ontr.Kten in f\.trlctlll! v'an 

Gemiddelde de ;:rfwr~1u~li~tum ~ 31 de<ombtr 2.OOS Mark't-
In miljoenell fUR Rente/koers 2006 2007 2008 2009 2010 1011 ::. 6 jaar Totaoll waarde 

Renteswaps - 8etaierNast 
fUR 4.90% 11 263 

Renteswaps - OntvangerNast 
EUR 8,70 % 

Caps - Aankoper 

EUR 10,20% 

elRS - Ontlener 

HUF 7,10 % 12 

Forward contracten . 
Aa nkoper 254 194 

USD 198 157 

GBP 47 37 

PlN 9 
Forward contracten . 
Verkoper 241 69 

USD 45 15 

GBP 196 54 

TOTAAt. 510 543 

De not lanele bedragen komen overeen met de nomlnale 

waarde 'Ian de afgedekte poslties. De bedragen In '1reemde 

'1aluta worden omgerekend In fUro op baSIS 'Ian de slotkoers 

op balansdatum. 

26 25 50 15 114 504 .2] 

25 25 

14 

'2 

61 511 10 

58 2 414 9 

87 2 

10 

314 ·3 
60 ·2 

254 ·2 

94 54 50 15 "' 1380 -11 

De marktwaarden 'Ian de mstrumenten '1oor het '1aluta- en 

rentensico worden bepaald op baSIS 'Ian de contante waarde 

van het versch i! In kasstromen. 

In de volgende tabel wl)(den de nommale en de reeie waarde 'Ian de afdekkmgen gege'len: 

In 1'lP1prntti EUR 

~.1ST'OCtNfc:::e.tWng (Cash Flow 4edge) 

Reele waardeafdekking (Fair Value Hedge) 

Instrumenten die niet in aanmerlc1n9 Kamen voor hedge accounting 

TOTAAL 

In miljcenen EUR 

Kasstroomafdekking (Cash Flow Hedge) 

in5trumenten die niet in aanmericing komen voor hedge accounting 
TOTAAL 

Instl\.lmenten voor de afdekking van renterisico o p 
31 december 2005 

Nomi"ale waarde 
454 

25 

64 
543 

ReiHe waarde 

·22 

· 1 

-18 

Inttru"'41n t~n vool'df! lJ(dil!'kklnv 
van valutarisico op 31 dKl!:I1lb«loos rl 

Nominale waarch!·(··1 

132 

53 

185 

Reele waarde 

·3 

10 

(.) Om deze bedragen Ie kunnen aanslUiten met de bedragen die vverden apgl!nomc-n In de balans IS he! nodlg om d.iln Ie halen dat de afdekking 
van netto Investerlngen In b;Jltel,landse entl!elten ('Net Investment Hedge') met bet~kkll1g lot de Poolse en Honga.il~e actIVllel!en ~et In deze ~bel 
zijn opgcnomen 
(n) Aankoper = +, Ver'(ope . = 
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De kasstroomafdekkingen met betrekking tot rentevoeten 

zijn voornarnelijk afdekkingen van verplichtlngen met een 

vanabele rente en de kasstroomafdekkingen met betrekking tot 

wisselkoersen zijn voomamelijk afdekkingen van toekomstige 

exploitatiekasstromen In vreemde valuta. 

De reele waardeafdekklngen met betrekk ing tot dE 
rentEVoeten hebben be trekking op het varia bel maken va" 

de verplichtlng. 

Instrumenten die nlet In aanmerking komen voor 'hedge 

accounting' \oQJdoen door hun aard 'l let aan de voofWaarden 

voor admiOistratieve verwerking als afdekkingtransactles in 

overeenstemming met IFRS. 

Deze financiele instrumente" werden overeengekomen met 

vooraanstaande intemationale banken. De tegenpartijen van 

de Groep zijn divers en gekozen in functie van hun credit 

rating a/saak de ervaring van de Groep 

33.2 Derivaten met betrekking tot eigen
vermogensinstrumenten die een genoteerde 
marktprijs hebben 

Op 31 december 2005 is de reele waarde van de overblijvende 

aandelen In Union Fenosa een afgedekte positie die 
gedocumenteerd is in overeenstemming met lAS 32 en 

lAS 39. 

33 .3 Derivaten met betrekking tot eigen
vermogensinstrumenten zonder genoteerde 
marktprijs 

De Groep heeft zich verbonden tot de aankoop of ver'(oop van 

eigen-vermogensinstrumenten die niet genoteerd zijn op een 

actieve markt. Deze verbintenissen voldoen aan de defrnltle 

van een derivaat zeals vermeld in lAS 32 en lAS 39. 

De belangrijkste verbintenlssen op 3' december 2005 zijn 

de valgende. 

Verbintenissen met betrekking tot de aandelen van 
CNR 

Electra bel heeft ten opzichte van een derde partij een 

aankoopaptie Yoor 22,22 % van het kapitaal van de CNR 

(Compagnie Nationale du RhOne), terwijl deze derde een 

symmetrische verkoopoptie ten opzichte van Electrabel heeft . 

De uitoefening van deze opties lean maar gebeuren indien 

de bepalingen van de Franse 'wet Murcef' zijn opgeheven, 

en Electrabel meer dan 50 % van het kapitaal In CNR mag 

Geconsolldeerde jaarrekening , Toe/ichtingen bij df! gKcnsc/id~rd(! j~ilrreken;ng 

bezitten. De aankoopoP(le gaat over een niet contant gemaakt 

bedrag van 306 rnlljoen eum 

In overeenstemming met lAS 32 - FinancitHe instrumencen 

- Infotmatieverschdfflng en pn3entatie en lAS 39 - Fifldnciele 

instrumenten - Opname en waarrJering, worden deze opties 

nlet opgenomen in de b.alans van de Groep ap 1 jal"lua ri 2005 

en op 31 december 2005. venT1lts de schattlng van de reele 

waarden aanzienlijk varleert en het niet magelijk IS om de 

waarschijnlijkheden van de verschillende mogelijke schattingen 

in te schatten. De belangrijkste factOfEn die een invloed hebben 

op de waardenng van deze financiele instrumenten houden 

verband met de onzekerheden met betn*long tot de opheffing 
van de 'wet Murcef' 

Verbintenissen met betrekking tot de belangen in de 

gemengde intercommunales 

De toepasslng van de wettelijke en reglementaire bepahngen 

die enerziJds de geleidelijke liberahseri ng voorzien van de 

energiemarkt waarin de gemengde intercommunales actief 

zjjn en anderzijds de afname van de deelnemlng van Electrabel 

in deze intercammuna les tot mlnder dan SO %, heeft de 

Groep aangezet om vanaf de verslagperiode 2002 met deze 

partners overeenkomsten te slUlten die als doel hebben, In 

de mate van het mogel ijke en rekening houdend met de 

nieuwe situatie gecreeerd door het Instltutionele kader. her 

financiiHe en operationele evenwicht dat bestond v66r de 

liberalisenng te waarborgen 

Electrabel heeft Zich verbonden am zijn particlpatie terug 

te brengen tot onder reglonaal bepaalde drempels. De 

verkoopmodaliteiten van deze deelnemlngen van Electrabel 

In gemengde intercammunales aan gemeentelijke partners 

alsook het t ijdstip van uitvoering zijn per reglo bepaald, 

Deze vervvachte transacties zullen gebeuren tegen de reele 

waarde van de betrokken activa zodanlg dat de partijen 

vergoed worden in functie van de respectievelijke voordelen 

die ze had den vO¢r de nieuwe situatie. Dit wil zeggen dat 

het voormalige economiscne evenwicht bewaard blijh en de 

waardering van deze verblntenlssen met nodig is. 

In Vlaanderen en Wallonie hebben de gemeenten echter via 

de ZUlvere intercommunales voor f lnanciering, een par1iapatie 

van 40 % in de resultaten van de commeraa liseringsadiviteiten 

van Electrabel Customer Solutions, dochteronderneming die 

verantwoordelijk is Yeor de bevoorrading van het betrekken 

cl ienteel. De deelneming van de gemeenten In Electrabel 

Customer Solutions bedraagt 5 % maar zl j hebben een 
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blJkomend re(ht In het resultaat en In het netto actief. Dit recht 

wordt gematenaliseerd via een aankooprecht voar oplles (~II) 

waarvan de ultoefenpnjs gebaseerd IS op de neno boekwaarde 

van Electrabel Customer Solutions 

33.4 Risico 's met betrekking tot 
grondstoffenprijzen 

33.4.1 Afdekkingstransacties 

Door ziin actlViteiten IS de Groep onderhev'g aan wijzigingen 

in de grondstoHenprijs, in het bljzonder de pnjzen voor gas, 

elektricltelt. olie en steenkooL 

De taenemende liqu ld ltelt van deze markten heeft de Graep 

toegelaten am In de ve~lagper iode 2005 haar kasstromen af 

te dekken ('cash flow hedges') via derlvaten die beschlkbaar 

ziln op de georganlseerde markten of anderhands, hetzlj via 

vaste toezegglf1gen hetzlj via opties. via neno afwikkelingen 

of via fysieke levering. Het doel van de Groep IS de afdekkrng 

Derivaten met betrekking tot grondstoffen 

Aardgas en tlektriciteit 

Forwards/futures 

Fuel, gasoil, heating oil en steenkool 

S ..... 
TOTAAL 

Reele waarde en vervaldagen 

De ree-Ie waarde op 31 december 2005 van de f,nanclele 

instrumenten (zander rekening te houden met -4 milJoen euro 

met betrekbng tot krediet- en liqUldlteltsrislco) aangehouden 

Derivaten met betrekking tot grondstoffen 

Aardgas en elektriciteit 

Forwards/futures 

Fuel, gasoil, heating oil en steenkool 

S~";d 

TOTAAL 
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van het riSlco op negatleve prijsevoluties die mogelijk 

eer, Impact hebben op zeer waarschijnlilke toekomstige 

transactles zea ls bevoorradingskosten en opbrengsten van 

verkoaJXontracten. 

Op 31 december 2005, heeft de Groep geen derlvaten 

voor reele waardeafdekklng ('fa ir value hedges') van 

grondstaffen. 

Notionele bedragen en vervaldagen 

De notlonele bedragen van finanClele mstrumenten die 

worden aangehouden am het risico op prrjsschommeliT'lgen 

van grondstoffen at te dekken, worden in de volgende tabel 

voorgeste\d op 31 december 2005, en uitgedrukt in MMBTU. 

M illions of British Thermal Units, de gebruike lljke eenheid 

voor de conversie van energiecontracten: 

Nolio"HI ~" (nono) In milJo<>nen MMgru 
2006 2007 2008 Totaal 

'0 '0 20 

10 10 20 

48 30 26 t03 

48 30 26 103 

58 40 26 123 

ter afdekklng van het nS ICO op pnjsschom melrngen In 

grondstoffen wordt hleronder gedeta illeerd In functie van 

hun vervaldag: 

Reele waarde In mil~nen EUA. 
2006 2001 2008 TOlOl .. 1 

47 49 96 

47 49 95 
6 

6 

53 50 104 



Schommelingen in de rei!le waarde 

GeconsIJlidearde jaarrekening 
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De w ljziging van de re~!e waarde In 2005, werd hetz ij direct in het eigen vermoger, hetzij In de win5t- en verliesreken ing 

opgenomen als voigt: 

Derivaten met betrekldng tot grondstoffen 

In rn iljor:nr:n EUR 

Winsten en vertiezen direct 
opgenomen in het .igen 

vermogen in 2005 - effectief 
gedeelte van de afdekking 

Winsten en veriiezl!n 
gehertlassificeerd van eigen 

vennogen naar wlnst- en 
vertiesrekening in 2005 _ 

Aardgas en elektriciteit 

Forwards/futures 

Fuel, gasoil, heating oil en steenkool 

Swaps 

TOTAAl 

In overeenstemming met de bepalingen van lAS 39, werden 

de bedragen die in het eigen verrnagen werden opgenomen 

met betrekking tot kasstroomafdekklngen Dllergebracht naar 

de winst- en verliesrekening op het moment clat de afgedekte 

positie in de winst- en verliesrekening worch opgenomen. 

33.4.2 Tradingactiviteiten 

De Groep gaat spot - en termijncontracten aan met betrekking 

tot gas, elektriciteit en olieproducten ap georganiseerde 

markten en onderhands. De Greep biedt aan haar klanten 

diensten aan met betrek:king tot het beheer van het prijsrisico 

Deze transadies worden via verschillende instrumenten 

gerealiseerd. Met name: termijncontracten die de levenng 

inhouden van een energetiscne grondstof, swaps die een 
betaling inhouden van of aan derden in functie van het 

verscnll tussen een vaste en een variabele prijs, indexen 

toegepast ap een grondstof, apties en andere contractuele 

overeenkomsten. De Greep gebruikt derivaten met betrekking 

tot grondstoffen om haarverkoopprilS teoptima liseren; dele 

instrumenten worden oolc gebrui!ct am positles te I1emen 

vear eigen reken ing. 

7S 

7S 

·19 

·19 

S6 

·23 
·23 .. 

-4 

·27 

In 0llereenstemm1ng met de betrokken interne procedures, 

zijn de diensten lIoar het beheer van nSICO (los van de 

t radingdlensten de posities Inltieren en actlef beheren) 

verantwoordelijk voor de berekening van reele waarden en 

het ~Igen van markt- en kredletrisico_ De berekening van de 

reele \'Vaarde en de onderhevigheid aan rislCO gebeurt dagelijks 

De infarmatie die de kredietratings van de te-genpartijen van 

de Groep in haar tradingactwiteiten kan beinvloeden, wordt 

dageliJks verzameld en beoordeeld, De kredietlimleten worden 

systematlsch herzien ap basis van financiele gegevens over 

de tegenpartiJen 

Notionele bedra51en en vervaldagen 

De notionele bedragen van de i'1strumenten met betrekking 

tot de tradingactivltelten, alsook hun vervaldagen worden 

in de volgende lab!~1 voorgeste!d en uitgedrukt in MMBTU, 

Millions of British Thermal Units, de gebrulke lijlc:e eenhe ld 

veer de converSle v~n energlecontracten: 
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Geconsolideerde jaarrekening 

TQP!/Icfltingr:n bij d,. g~onsolider:rdr: ja<ltrP!it.P!ning 

~, 

136 

Derivaten met betrekking tot grondstoffen 

Aardgas 

Swaps 

Opties 
Forwards/futures 

Elektriciteit 
Swaps 

Opries 

Forwardslfurures 

Fue l. gasoil, heating oil en rteenkool 

Swaps 

Ruwe olie 

Swaps 

Opties 
TOTAAL 

2006 

121 

·1 

132 
·10 

22 

12 

23 

·13 

150 

Notioneel bedrag (netto) 
In miljoenen MMBTU op 31 december 2005 

2007 2008 2009 2010 > 5 jaar Totaal 

82 70 273 

92 

·9 

14 

6 

-4 

-4 

92 

69 

14 

14 

87 

·1 

292 

·18 
40 

19 

26 
-4 

13 

13 

3 
330 

De notionele bedr<lgen weersplegelen openstaande transacties en geen bedragen die werden gerurld tussen partijen betrokken 

bij de mstrumenten. De notionele bedragen vertegenwoordigen dus geen exacte waardering van de sensitivitelt van de Groep 

aan markt· en kredietrislco's. De vervaldagen d ie hlerboven worden vermeld en de notlonele waarden hebben geen betrekking op 

waarschijnhjke kasstromen, voor zover het beheer van prijsrlsico de Groep kan aanzetten om op elk moment deze marktpositle 

te compenseren binnen de capaciteitslim1eten van deze laatste. 

ReEHe waarde 

De reele waarden van de Instrumenten, die betrokken zlJn blJ de trad lngactivitelten met betrekkrng tot grondstoffen (zonder 

rekemng te houden met -22 mlljoen euro met betrekk,ng tot !crediet· en Jiquldlteltsris ico) ZIJ n op 31 december 2005 en op 

1 januari 2005, de volgende: 

In miljcenr:n EIJR 

Aardgas 

ElektriCiteit 

Fuel, gasoil. healing oil ~n sleenkool 

Ruwe o!ie 

Mdleu (CO( certrrlCaten) 

Omrekenln9_sverschiJlen 

TOTAAL 

Deze reele waarden zijn nlet representatlef voor de verwachte 

toekomstlge kasstromen omdat de afgedekte ~sities mogehjk 

evolueren enerzijds In f Jnctle van de pnjsschomrnelingen en 

anderzlJds In functle van nleuwe transacties. 

EIectT .. bel - Jaa~J"'llag 2005 

Reele waarde 
op 31 december 2005 

-<;6 

11 2 

36 

·7 

22 
·2 

95 

Reele waarde 
op 1 januari 2005 

·4 

24 

·S 

·2 
14 

De volgende tabel detailleert de reele waarden van de f inancie le 

instrumenten die door de- Groep op 31 december 2005 ....orden 

aangehouden 1n het kader van haar ttadlngact1vlteiten met 

be trekking tot en ergle, uitgesplltst per waardenngsmethode 

envervaldag 



"'~EUR 

Waarderingsmethode 

Genoteerde pl'ijs op een georganiseerde mark! ('I 
Prijs komende van andere externe bronnen (') 
Prijs op basis van modellen of andere 

2006 

83 
-10 

Geconsolideerde j~Q"",ktn~ng 

Toe/icht;ng~n bij dt'! 9econsolid~rtit'! i.affehning 

Reele waarde van d. contracten op 
31 december 2005 

2007 2008 2009 2010 

30 
-2 1 

-1 

> S jaar 

Totaal 
reele 

waarden 

114 

-28 

waarderingsmethoden ('I 20 -2 -7 -, -1 - 9 
TOTAAL~----------------------"i3---7----4----:2----2------;i----""9s--

(-) Zie verder 33.4 5 8erekening van de rl!el~ waarde van d@nva(en met betr@kklngtotgrondstoffen 

Wijzigin9 van de F1!ele waartJe 

Derivaten met Mthtkkll'\g tot g,I'OJtdstoffO:fl 

Openln9<soldo 

Afgewikk.e!de of stopgezette cormacten 
!nitiele reele waarde opgenomen met betrekking tot 
nieuwe cootraden en evolutie van marktprijzen 
y~ van de reele waarden toe te wijzen 
.an do "",'-ring In wo0<d0r1Jli!Sl"<t/lo:le 
TOTAAL 

Marktrisico 

'Value at risk' 

In overeenstemmlng met de betrokken interne procedures 

INt)rdt het marktrisico beheerd door diensten die onafhanke!ijk 

zljn van de tradingdiensten die posities initleren en actlef 

beheren, De tradingactlviteltel'l onderwerpen de Groep aan 

het marktrisico als gevolg van negatieve prijsevoluties voor 

grondstoffen en elektricitel t. Het ris ico wordt beoardeeld, 

gemeten en beheerd door dagelijks gebruik te maken van de 

'value at risk' (VAR) en andere limieten veor het marktrisico. 

De waardering van het marlctrisico door de 'value at risk' geeft 

een transversale maatstaf voar het ri~co van aile markten en 

producten samen. Het gebruik van deze methode vereist het 

vooropstelien van sleutelhypotheses, met name het bepalen 

/" mUjo~n@n fUR 31 december 2005 
Value at risk 3.84 
(1) G@midd@lde van de dagelij"se VARs 
(2) MaxJmum en minimum gedurend@ 2005. 

33.4,3 Andere derivaten met betrekking tot 
grondstoffen 

De Groep heeft overeenkomsten die de levering van 

goederen inhouden en die voldoen aan de deflnitie van een 

derivaat in lAS 39. Deze overeenkamsten vallen binnen het 

toepassingsgebied van de norm omdat ze niet beschouwd 

kunnen worden als bevoorradingscontracten van de Groep 

,)1 december lOGS 

Wijll9lng von d4I mi. 
WHrCf. in mUjoencn fUR 

" -33 

111 

3. 
9~ 

van een betrouwbaarheldslnterval en de per10de waarin de 

effecten worden aangehouden. 

Hleronder wordt de 'value at fisk ' voor de tradlngactiviteiten 

gegeven. Deze berekemng door de Greep geeft het maximale 

verfies v.m de vvaarde van een portefeuille rekenir'lg houdend met 

de houdbaarheidstermijn en een betrouvvbaarheid~nterval. De 

'value at risk' geeft geen indica tie van de verwachte ~sultaten_ 

De Groep gebruikt een termijn van eren dag waarin de effecten 

worden aangehouden en een betrouwbaarheidsinterval van 

95 % 

Gemiddelde 
200S III 

2.47 

Gemlddelde 
2004 ~') 

2,22 

Maximum 
2005 fll 

7.37 

Minimum 
2005 (21 

1,13 

die als doel hebben tegemoet te komen aan de eigen 

behoeften en omdat ze nlet kunnen gedacumenteerd 

worden als afdekkinginstrumenten, Deze avereenkomsten 

worden gewaardeerd tegen reele waarde_ Wljzigrngen 

in de reele waarde worden opgenomen in de winst- en 

verliesrekening. 
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GeconsoUdeerde iaalTebning 

Toelichfing~n bij d~ 9econsolideen:J~ j •• rret~nin9 

De betrokken overeenkomsten betreffen voornamelijk de 

overeenkomsten die dienen om het algemene marktrislco 

te beheren, de overeenkomsten die werden aangegaan door 

de Groep om In te spelen op priJsversChillen zodanlg dat 

de marge wordt geoptlTnaliseerd, verkoopovereenkomsten 

die 10 overeenstemming met lAS 39 beschouwd worden als 

geschreven opties of overeenkomsten die de Greep in het 

algemeen netta afv.llkkelt. 

Bovendlen heeh de Groep bepaalde verkoop- en aankoop

overeenkomsten afgesloten die de leverr ng van goederen 

inhauden en die gedocumenteerd IJ.IOrden als zijnde afgesloten 

In her kader van de gewone bedrrlfsaC'tlviteiten maar de 

bepalingen orTwatten die valdoen aan in contracten besloten 

derlvaten zoa ls voornen in lAS 39 Voor bepaalde contraden 

Derivaten met betrekking tot grond5toffen 

Arbitrage en optimalisatie 

Andere COntracten die beschouwd worden als derivaten 
In cantracten besloten derivaten 

TOTAAl 

Reele waarde en vervaldagen 

1 

werden deze dausules apart van het basisc;ontract ve~rXt en 

de wiJzlgingen in de reele waarde worden opgenomen in de 

VYinst- en vediesrekening_ Meer specjfiek, worden in contracten 

besloten derivaten gescheiden van het basiscontract indien 

de bepallngen van het contract de cont1adprijs koppelt aan 

de evolutre van een prijsindex at aan de prijs van een andere 

grondstof dan de grondstof die wordt geleverd of Indien er 

vervroegde afwikkeling mogeliJk IS (,Early Termination '). 

Notionele bedragen en vervaldagen 

De notianele bedragen van deze instrumenten en hun 

vervaldagen worden hieronder gegeven (volumes uitgedrukt 

In MMBTU, Millions of Bri tish Thermal Units, de gebrulkelijke 

eenheld vaor de converS le van energiecontraden): 

No\Jo"ckt bed'rggl'n (netto) 
In mUI~n MMBiU OC' 31 doumbctr 1005 

2006 2007 2008 

144 27 " 
-6 -2 

'40 15 '6 

Totaal 

185 

-8 

'81 

De reele waarden In functle van de verva!dagen van de denvaten aD 31 december 2005 zijn als voIgt: 

Derivaten met betrekking tot grondstoffen 
(opties, swaps en forwards) 

Ecooomische afdekkingen die fliet voldoen aan de 
voorwaarden \IOor hedge accounting (inclusief arbitrage en 

Rei le waarde in mJrfoen. n fUR op 31 dKamber 2005 

2006 2007 2008 Taual 

optimalisatiel -126 -28 -1 ·155 

Andere contracten die beschouwd worderr als derivaten -33 -9 -1 ,43 
I~~~~~~~~~~ _______ ___ __ .~ _ _____ -_'_. ~ _ _ • ___ -_' ______ _ '1 __ 
TOTAAl · 160 -38 . 3 -201 

Deze reele waarden Zljn nlet representa tlef voor de verv.Jachte 

toekomstlge kasstramen omdat de afgedekte POSltlE!'S mageli)k 

evo!ueren ener21Jds In functle van de prrJsschommelingen en 

anderzijds in functie van nieuwe transact(es 

33.4.4 Risico met betrekking tot de tegenpartij 

De tegenpartJjen van de Groep in her kadervan OVE'I'eenkomsten 

met betrekking tot grandstoHen die hlerbaven werden 

beschreven zl)n divers en gekozen ap baSIS van hun 

kredietrating en de ervaring van de Groep 

Electrabel - Jaollrv~rslag 2005 

Kredletlimieten worden vastgelegd ap baSIS van de rating van 

de tegenpartlj , Het rlSICO met betrekking tot de tegenpartij is, 

In voorkamend geval, beperkt door kredietbneven, garantle5 

of compensatieovereenkomsten ('netting agreements'). 

BIJ de waarderrng van de financrele instrumenten houdt de 
Groep bij het bepalen van de reele w aarde onder andere 

rekening met het kredietrisico. 

Het kredietrisica kamt avereen met het verlies dat de Greep 

zou maeten dragen indien de tegenpartlj nlet valdaet aan de 

cantractuele bepalingen. De Groep heeft procedures voor het 

ver1enen van krediet en een beleid inzake risicobeheer teneinde 



dit risico te minimaliseren (beoordellng van de finanClele situatie 

van de tegenpartij indus ief de kredietwaardighe,d, de vraag 

naar waarborg. ind:en moge!ijk gebruik van gestandaardseerde 

contJacten die een compensatie van n~co's tegeno.ler deze! fde 

tegenpartij inhouden, het vereisen van onderpand) 

'''~EUR 
1Oqonp.ll1ijo<l 

Gec:onsolideerde jaarrekening 

T~li~hti'lgfm bll df! 9t<.onsolideerde jiJiJfrtt/cf!rr;rrg 

Op 31 december 2005 heeft 93,8 c/c van de blootstelling aan 

kredietriSlco betrelcbng ap tegcnpartiJen blnnen het segment 

"nvestment grade' 

Investment Grade r ) Totaal 

8<2 897 

,'") Tegenpartijen waarvan de lTIinlmale rating aBB IS bij Standard & POQ('s, Baa3 blJ Moody's, of een equNalente ralin~ door DIJO & Bradsll'Nt De 
'Investment Grade' word! co.lc bepaald door Jcredietriltlngs die publiek beschlJcbaar zlJn reke~ng houdend met hel bestaan van activa gC!gever'l als 
w.urborg alsoo.lc Icredietbrieven, en garantle5 door lTIoedermaatschapplJ@r'I 

33.4.5 Berekening van de reeJe waarde van 
derivaten met betrekking tot grondstoffen 

De beste indicatie van de reele waarde van een contract IS de 

prijs die wordt overeengekomen door een aankoper en een 

verKoper die onafhankelijk zijn en d ie aan marktvooIWaarden 

opereren , Op de datum van de overeenkomst IS de reele 

waarde meestal de overeengekomen prijs~ Daarna moet 

de waardering van de overeenkomst gebaseerd zijn op 

observeerbare marktgegevens, ve rmits deze de meest 

betrOlJ'Nbare maatstaf zijn veer de wijziging in de ~Ie waarde 

van her contract. De reele waarde van een termijncontract 

is geliJk aan de contante waarde van het verschil tussen de 

eenheldsprijs van de overeenkamst en de eenheldsprijs ap 

tennijn vermenigvuldigd met de gecontracteerde volumes 

H,ervoor maakt de Groep gebruik: van volgende bronnen: 

(a) Genateerde prijzen ap een georganiseerde markt 

Deze ptijzen zijn beschikbaar biJ de sJuiting van elke beursdag. 

Berekeningen van de r~le waarde op basis van het 'Black & 

Scholes' model, en gebruik makend van genoteerde pnjzen 

op een aOleve markt worden gelijkwaardig beschauwd indien 

het gebrulk van het Black & Scholes model een praktiJk is die 

door de markt wordt gebruikt 

(b) Prijzen komende van andere externe bronnen 

Voor de onderhandse overeenkomsten, gebruikt de Groep 

in ee~te instantie noteringen die worden gecommuniceerd 

door makelaars. De prijzen reflecteren economlsche 

omstandigheden en de bestaande rnarktregulenngen en 

warden op korte termljn aangepast aan de evolutle van de 

marktomstandfgheden. De pnjzen overeengekomen in recente 

en vergelijkbare transacties ultgevoerd dcx:lr de Groep INOrden 

ook: gebruikt in deze waarderingsprocedure. 

(c) Modellen en andere waardenngsmethodes 

De Groep schat de reele wa,Hde van Instrumenten die 

minder gestandaardiseerd ziJrI op baSIS van modellen en 

waardenngstechnieken die de meest pertlnente besch lkbare 

informatle In acht nemen. D~ze waarderingstechn leken 

betreffen waarderlngsmodelh!n voor opties, statistische 

analyses en slmulalle5 alsook concepten van reele waarde 

mduslef schattl!1g~nsica en schattlng van het tijdstlp van 

de kasstromen in funetre van de contractuele bepalingen. 

De gebrL;lkte hypothesen hebben voornamehjk betre!cking 

ap de marktpfljzen van grondstoffen. Deze pnjzen warden 

geschat op basi~ van observeerbare gegevens, de rislcovnje 

rentevoet, factoren die de volatHitelt van de afgedekte posities 

beinvloeden. de corr~latle tu~n de grondstoffenpfljzen en de 

energiepfl jzen, de gl"contracteer:1e volumes, de liqUlditeit van 

de markt waarin het contract is ' Ifgesloten en de rlSlcoprernie 

die de markt In rekening neemt blj de bepaling van de reele 

waarde. 

33.4.6 Verbintenissen mel betrekking tot 
gronds1offencontracten 

In het kader van de normale ac:tivltelten hebben bepaalde 

entitelten van de Grcep contracten afgesioten op middellange 

en lange termijn die ook wei 'take-or-pay' -overeenkomnen 

worden genoemd, Het betreft 'ferblntenissen waarblj deze 

entiteiten vaste to€'zeggingen doen voar de aankoop of 

verkoop, en derdenljaste toezeg~lingen doen vocr de levering 

of afname van bepaalde volumes gas, elektriott"lt. $loom of 

daarmee verbonden diensten, )e documentatie van deze 

contracten geeh aar. dat ze bUllen het toepasslnggeb,ed van 

lAS 39 vallen, De Groep heeft zich eveneens verbonden om 

toekom$lige dlensten te kopen of te verkopen in het kader 

van langetermijnovereenkamsten. 
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Gecon50l jdeeroe jaarTelcening 

Toel""ringf!n bij de gecorrsc.!idtM!rde jdiJ rreit.er'ling 

De belangri]kste toekOm!itige verbintenissen van Electrabel 

In het kader van dergeliJke cantracten warden hieronder 

gepresen teerd. Ze worden gewaardeerd op baSIS van de 

slotkoers ('~t') of tegen de pnjs vOOfZien In deze contracten 

In~MtI'Iru. 

VanStiliU,co t~;ln~ veor aankoop van grondstoffen 
en bfitndstoHoI.I'l 
Vaststaande toezegginr;en veer de verkoop van aardgas, 
elek.triciteit, stoam en alie 

Toelichting 34: 

Andere financiiHe verplichtingen 

Inm(~WR 

langlopende verplichtingef1 met ~ueklr:~ tot ~ ver.vervlng 
van financh~le adiva 

TOTAAL 

In miljaenf!fl EUR 

Kortlopende verplichtingefl met betrelclcmg tot de verwerving 

':.a~!~~~~l~~~~ __ 
TOTAAL 

De andere flOancu~le verplicht ngen op 31 december 2004 

hebben betrekk,ng op een verplichtlng met betrekkmg tot 

de aankoop van energie bij de Societe Hydroelectrlque du 

Midi (SHEM) dat bmnen het toepassingsgebied van IFRIC 4 

- Vaststelling of een o'ller~komst een lease-overeenkomst 

bevdt va It. Tegenover deze verplichtmg wordt een actlef 

opgenomen In de jaarreken,ng van de Groep. 421 miljaen euro 

wordt opgenomen als andere verplichtlngen op lange termlJn 

en 281 mdjoen eura als andere verplichtlngen op korte 

term iJ" . 

SHEM wordt slnds j~nuarl 2005 geconsolldeerd. Op 

31 december 2005, {lmvatten de andere langlopende 

finanClele verplichtlngen een verphchtlng van 498 mlijoen euro 

ten opzichte van de Scciete Natlona le des ChemIns de fer 

Fram;:als (SNCF) als gevolg lIan de automatische overdracht 

van 40 % van de aandelen van de SHEM blnnen een termljn 

van leLS meer dan 2 JaM vanar 20 januari 2005 alsook als 

gevolg van een blJkomende Ultgeschreven verk.oopoptle ('put' 

toegezegd aan rnmdeneldsbelangen) door Electrabel met 
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Indien deze niet exduslef in functie is van marktornstandlgheden 

en 'NOrden, rekenlng houdend met de vervaldag, verdisconteerd 

cp basis van de rente van hoogwaardige obligatielenlngen. 

Gedeelte op 
Gedeette op meer dan een Gedeelte op 

31 .12.2005 
mindNdan jaar tot en meer dan 

eenJ.1_ metvllf ~il 'U vfjf J .... 

4102 2231 , 321 550 

14425 7778 4969 ' 678 

31 .12.2005 31 .12.2004 

543 421 

543 421 

31.12.2005 31 .12.2004 

1&1 281 

281 

be trekking tot de rerterende aandelen aangehouden door 

de SNCF, hetzij 19,60 % van het kapitaal. 

De andere langlopende financiele verplichtlngen omvatten 

tevens een bedrag van 44 milJoen euro met betrekk.rng tot 

de voor.vaardelijke te beta len pnjs voor de ovemame van de 

Compagnie Natlonale du RhOr'le (CNR), In overeenstemming 

met de bepalingen veorzien In het aankoopcontract , 

De andere kortJopende financlele verpl lcht lngen betreffen 

voornamellJk de bijkomende goodwill die werd opgenomen 

In het !cader van overeenkomsten tussen Electrabel en haar 

gemeentellJke partners. Deze overeenkomsten hebben tot 

doel het herstellen van he ! commerCleel evenwlcht voar 

de energietransactles met het gel iberahseerd clrenteel In 

Vlaanderen De verpllchtlng zal worden afgewlkke ld In 

september 2006, het moment waarop Electrabel een dee I 

van haar aandelen In de Vlaamse Intercommunales moet 

overdragen aan de gemeenten 



Toalichdn235: 

Andere verplichtingen en belastingverplichtingen 

35.1 Andere verplichtingen 

3'1.'2.2005 
Doolop Dffiop 

Ion9" korte 
1n~!Ul Rnn~n """'ijn 

Sociale V'trplichtingen '60 
Te betalen 81W 26 
Emissierechten: in te leveren certificaten 124 
Andere verplichtingen ") 45 717 

o..ncpendo re~""~n C21 189 455 
TOTAAl 234 '4'l 

Geconsolideerde jaarrwkening 

Toe/j'chtingen bij de !}KonJQf;dHrdll jumtktni(l9 

3' .12.2004 
Deelop Deel cp 

binge- ko"" 
Totaa! tatmlIn 1ermijn Totaal 

'60 203 203 
26 7 7 

124 
762 200 507 707 
644 33' 291 622 ,n, 53. 1110$ '539 

(1) De andere verplichtingen bestaan in 2005 vaornamelijk uit verplichtingen ten opzichte van de gemengde intercammunales 

alsoak de 'margin calls' in verband met de cammerciele activiteiten en net beheer van de portefeuille, 

(2) De overlcpende rekeningen amvatten over te dragen apbrengsten met betrekking tot exploitatiesubsidies voor een bedrag 

van 118 miljoen eum op 31 december 2005, waarvan 108 miljoen euro wordt opgenomen als langlopend en 10 miljoen euro 

als Icortlopend. De opname in de winst- en verliesrekening zal duren tot in 2017, 

35.2 Belastingverplichtingen 

De belastingverplichtingen VOCJ( eon bedrag van 78 miljoen euro (, 20 miljoe<1 euro op 3' december 2004) hebben enkel betmking 

op belastingen die de entiteiten nag aan de betrokken fiscale overheden moeten betalen.. 
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GKOflsolideerd@ j,urnkening 

T~lj'chrirtgf!(I bij de g«a"sofhJHrrie j.~"'f!ke" ifl9 

T""lIchting 36: 

Bedrijfscombinaties 

Ovename van SHEM 

Op 20 Januari 2005 heeh de Groep van de SNCF 80 % van het kapitaa l van de SHEM veMorven voor een Qvernameprijs van 

674 miljoen euro Deze transactie werd verwerkt volgens de overnamemethode. 

Het netto actlef dat werd ver.vorven via deze transactie en de resulterende goodwill kan als voigt gedetailleerd worden: 

In~1't(II'I11M 

Immateriele activa 
Aanschaffingsverschillen 
Materiele vaste activa 
Geldmiddelen en Ic.asequivalenten 
Andere activa 
Voorzieningen 
Uitgestelde belastingverplichtlngen 
Andere verplichtingen 
Netto actief 

Aandeel in het veM'orven netto actief = (1).80 % 

Goodwill 

Totaal van de ovemame = (2) ... (3) 
Waarvan kasuitstroom 
Waarvan verplichting 

Impact op de geldmiddelen en kasequivalenten 
Waarvan kasuitstroom 
_'" __ grJdmlddeJoro ..,k.soa .... ,.,,''''' 

Electrabel heeh de SNCF bovendien de opt1e gegeven am 

het resterende belang in het Icapltaal van de SHEM, hetzij 

19,6 percent aan Electrabel te verkopen ('put" toegezegd aan 

mlndemeidsbelangen). Dlt element heeft geleid tot de opname 

Verkoopoptie toegezegd aan de minderheidsbelangen 
Opgenomen in de rnindertJeidsbeiangen b/l ee~te 
opname 
8ijkomende goodwill 

TOTAU< GOODWIll OP DE SHEM = 0) . (A) 

De goodwill met betrekking tot de overname van de SHEM 

is voornam~iJ Ic. toe te wijzen aan de vervvachte rendab iliteit 

uit de integrat1e van de activiteiten van deze entiteit 111 de 

operatlonele portefeuille van Electrabel Het beheer van 

deze portefeuille lOU moeten geoptimaliseerd worden via 

de veM'achte synergleen. 
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Indivlduele foewij:fng van 
jOlo iuT.hn' ng de ~II! wlJ.DJ'd'e Re~o waa rete 

·2 
la7 64' a2a 
28 28 
15 '5 

·73 63 ·,0 

·243 -243 

·9 -4 ,'3 
(1) '56 455 611 

(2) 

(3) 

(4) 

489 

' 85 

674 
337 

337 

·309 
·337 

I8 

van een lIerpl ichting vaor 165 miljoen euro waartegenover 

een bedrag \Nerd opgenomen in het minderheidsbelang in her 

eigen veTTTl ogen van de SHEM en het sa ldo in goodwill 

'65 

120 

45 

230 

De integra tIe van de SHEM in de jaarrekening van de Groep 

heeft geleid tot een toename van deverlc.open voor een bedrag 

van 23 miljoen euro en een toename van het operationeel 

resultaat met 23 miljoen eum, 



Niettegenstaande het belang van de SHEM, is de impact ap de 

geconsolideerde iaar~kening als gevolg van het contract voor 

de verkoop van de pmductiecapaciteit van de SHEM dat \Nerd 

afgesloten tussen Electrabel en de SNCF in 2002 beperkt. Via 

dit akkoord nam Electrabel reeds v66r deze overname een 

significant deel van de verkopen van de productie-installaties 

van de SHEM op in haar geconsolideerde opbrengsten 

Toelichtin9. 37: 

Financiele lease-overeenkomsten (Lessor) 

De belangrijkste financiele lease-overeenkomsten die werden 

afgesloten door de Electrabel-groep betreffen conVacten die 

vallen onder het toepassingsgebled van IFRIC 4 - Vaststefling 

of een overeenkomst een lease-overeenkomst bevat. 

Deze interpretatie gaat over de identlficatie en vervverking 

van dienstencontracten, aan.lc.oop- of verkoopcontracten 

van energie, die, zander de juridische vorm van een lease-

Getonsolideertfe jaarrekening 

TOf!lkhfiog~n bi; d~ 9toCOnJD';~mp ; • .JfT.tcMitl9 

Andere overnames 

De andere overrames die gebeurden gedurende de verslag

periode zijn minder significant~ He! gaat voornamelijk 

am Alpenergie Italia (toenalT1e van het belang van de 

Groep van SO % naar 100 %) en Parque E6lico TeTras 

Altas de Fafe (overname van 100 % van de aandelen) De 

impact op de gec::msolideerde jaarrekening is nagenoeg 

verwaarloosbaar. 

overeenkamst aan te nemen, aan de klantent1everanders het 

recht verlenen op het gebruik yun een actief of een groep van 

activa in fuil voar overeengekomen betalingen. 

De herwerklnge-n van de Graep hebben betrekklng op WKK 

- centrales die zich sltueren op de productieterremen van de 

andere entite lten die deelnemen aan de overeenkamst. 

De volgende tabel geeft een analyse van de niet Yerdisconteerde waarde en van oe verdisconteerde \oVaarde van de mimmale 

leasebetalingen: 

mmiljoe:nef1EUR 

Niet verdisconteerde minimale leasebetalingen 
Niet gegarandeerde restwaarde die toekomt aan de lessor 
Bruto minimale leasebetalingen 

Niet gegarandeerde financi~le opbrengsten voor de lessor (financieel 
resuttaat van de discontering) 

Netto minimale leasebetalingen 
waarvan contanre waarde van de minimale leasebetalingen 
waarvan contante waarde van de nier-gegarandeerde restwaarde 

De toekamstige minimafe leasebetalingen leunnen als voigt worden uitgesplitst; 

In miljaeMn fUR 

Gedurende het 1'" jaar 
Vanaf het ~ jaar tot en met het 5* jaar 

Na het 5* jaar 

TDTAAL VAN DE MINIMALE TOEKOMS"nGE LEA5EBETAUNGEN '" 

31 .12.2005 

110 

6 

116 

31 

85 

82 

3 

31.12.2005 

10 

36 

39 

85 

31.12.2004 

120 

126 

36 

90 

87 
3 

31 .12.2004 

10 

36 

44 

90 

(I) Bedragen opgenamen in 'Leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamartiseerde kostpriJs' (zie toelichtlng 23) 
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TOI!lichf"n~n bi; de ge(Onselid~tde j.J.Jrrekfm;ng 

9-
'-

144 

Toelichting 38: 

Operationele lease-overeenkomsten 

38.1 Informatie over de operationele lea5e-<lVereenkom5ten waarin de Groep optreedt 
als lessee 

De operationele lease-overeenkomsten die de Groep heeft aangegaan betreffen voornamelijk de huurvan gebouwen, voertuigen 

en InformaticamaterLeel. 

De toekomstige mrnlmale betalingen In verband met nlet-opzegbare operatlonele lease-overeenkomsten kunnen als voigt worden 

geanalyseerd: 

{" miljcen~" fUR 

Gedurende het i .... jaar 

GedlJrende het 2dr en t:Jt en met het 5dr Jaar 
Na het 5~ jaar 

TOTAAL VAN DE MINIM,'LE LEA5EaETAUNGEN 

31.122005 

40 

71 

2 
113 

31.12.2004 

63 

55 

118 

38.2 Informatie over de operationele lease-<lvereenkom5ten waarin de Groep optreedt 
als lessor 

De toekamstige minimale betalingen In verband met niet-opzegbare aper<!tionele lease--overeenlcomsten leunnen als voigt worden 

geanalyseerd; 

In mi/ioenM EUR 

Gedurende het 1 .... jaar 
Gedurende het 2.110 en tot en met het 5"" jaar 
Na het 5dr jaar 

TOTAAL VAN DE MINIMALE L.E.A.SEBETAUNGEN 

De leasebetalrngen de il' de loop van de verslagperiode 

werden opgenomen in de winst en verliesrekening bedragen 

39 miljoen eum (37 miljoen euro op 31 december 2004). 
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31.12.2005 

40 

40 

31.12.2004 

40 

40 

80 

Deze leasebetalingen hebben betrekking op een verkoop

contract In verband met de productie van energie door de 

Poolse entiteiten. Dele avereenkamst loopt af in 2006. 



Toen<hting~ 39: 

Ka55tromen 

Geconsolideerde jaarrekening 

T~lkhtingM bij dfl geroMo/;dHnie j~;,rrf!!ken;ng 

39.1 Aansluiting met het financieel resultaat in de geconsolideerde winst- en verliesrekening 

In mll/clmtll f U" 31.12.2005 31.12..2004 

Financieel re~ultaat in de gt!COtKOndf.ertie winrt- en verliesrekening 

Aanpassing voor niet-9Eldelijke posten 

· 121 · 177 

Wijziging van de waardering tegen geamortiseerde kostprijs (eHectieve rentemeti1ode) 

Gevolgen yan valutakoerswijzigingen en wijziging in de waarderingen tegen retHe waarde 

Oprenting van de Janglopende voorlieningen 

·12 

·2 
251 

1 

257 
Andere 

8eweging in het geconsolideerde .k.1sttroolT'O'II.rzJcnt. "" 

(.) Deze bedragen worden als voigt verdeeld: 

Rente e" drvidenden in verband mel financi& vaste <lctlV,} 

Betaalde rente 

Rente in verband met~1m ~_~~ 

TOTAAL 

69 

116 150 

14. 191 

.155 ~ 1 5 1 

m 11. 

". 150 

39.2 Aansluiting met de belasting in de geconsolideerde winst- en verliesrekening 

ht .mlflott\tl"llftJ~ 

WinstbeJasting in de 9tComondeerde. winst· en verJiesrekening 

Aanpassing voor niet-9ek1e1ijke posten 

Voorzieningen voor belastingen 

Uitgestelde belastingen 

Beweging in het geconsolldeerde kasrtroomoverzicht 

31.12.2005 31 .12.2004 

·~19 ·347 

·1 
·20 95 

·240 ·252 

~!!~!~~-~-------.. ------------.- --- .-.------ ------.- - --- _ ._.-
Betalingen op basis van aandelen en kapitaalsverhogingen voorbehouden aan werknemers 

40.1 Aankoopopties voor aandelen 

De uitbreding van het beleid van SUEZ am leden van de Raad 

van bestuur en hager kader te betrekken bij de taelcamstige 

ontwikkeling van de entiteil. heeft bepaalde kaderleden van de 

Electrabel~roep de mogelijkhetd gegeven om deel te nemen 

aan de jaarlijkse aptie am aandelen van SUEZ te icopen of 

om in te schrijven op kapitaalsverhogingen ('stock options 

plan ') van SUEZ. 

40.1.1 Beleid met betrekking tot de toekenning 

Het jaarlijkse plan voor aankoopoptles of inschrjjvingrechten 

op aandelen van SUEZ heeft als belangrijkste doel de 

managers op sleutelposities en het hoger Icaderpersoneel blj 

de toekomstige ontwilckeling van de entlteit en de creatie 

van aandeelhoude~aarde te betrekken. 

De toekenning van de aankoopopties of Inschrijvingsrechten 

zorgt ook voar betrokkenheid blj de waarden en de strateglsche 

beslissingen van de Groep~ 

De voorwaarden VOOf toekenmng a!sook de liJst van deelnemers 

wordt gaedgekeurd door de Raad van bestuur van SUEZ 

in overeenstemmlng met de beslissingen van de algemene 

lIergadering. 

De toekenning in 2005 IS in overeenstemming met de wens van 

de Aigemene directie am het aantal deelnemers uit Ie brei den 

om het beleld in deze materie te laten overeenstemmen met 

dat van SUEZ. De beslrssing, initiee! genomen in 2000, om geen 

korting meer te verlenen bij het bepalen van de uitoefenprijs 

van de optle werd verlengd in 2005. 
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ToelichtingM bij de peconsolid~rde i~~rTf!k.en;ng 

De Raad van bestuur heeft In 2005 beslist arn het aantal 

toegekende opties te beperken en ze gedeeltelijk te vervangen 
door de gratis toekenning van SUEZ -aandelen. Deze toekennrng 

IS oak van toepassing op personen die olet betrokken zljn bij 

de 'stock options'. 

Daarnaast heeft de Raad van bestuur beslist am de uitoefening 

van een gedee!te van de opties te anderwerpen aan bepaalde 

voorwaarden lloor het icaderpersoneel en de leden van het 

U,tveerend comite (voorwaardelijke bepalingen), en am een 
aantal bijkomende voorvvaarden te stellen voor bepaalde opties 

toegekend aan de leden van het Ultvoerend camite van de 

Greep (verstrengde bepalmgen). 

Voorwaardelijke bepalingen 

Plan 2003: 

Voor de rnschrljvlngsrechten die werden toegekend aan 

het kaderpersonee! van de Graep en aan de leden van het 

U,tvoerend comlte van de Groep, wordt de uitoefenlng aan 

valgende voorwaarden onderwarpen: 

• Indlen de koersevolutle van het SUEZ·aandeel gelijk IS of 

grater is dan de Eurostoxx Utilities index over de periode 

die loopt van 19 november 2003 tot 19 november 2007, 

verhoogd met ~n percent per Jaar; 

• en indien de kaers gelijk is of hager IS dan 20 euro. 

Plan 2004: 

De he 1ft van de InschrljVlngsrechten toegekend aan de kader· 

leden van de Groep en de he 1ft van de inschrijvingsrechten 

toegekend aan de leden van het Ultvoerend comlt~ van de 

Graep (maar voor deze laatste na aftrek van de 10 % opt les 

die onderworpen zijn aan verstrengde bepalingen), is de 

ultaefenlng ondelWorpen aan een performantievoorwaarde 

De uitoefening van deze Optle5 IS mogehjk indien de aan· 

delenkoers van SUEZ, gedurende de periode die lcopt van 

, 7 november 2008 tot 16 november 2012 hager of gehjk is 

aan het niveau berekend door de evolutle van de Eurastoxx 

Ut ili ties Inde)( over de periode die loopt van 17 november 

2004 tot 17 november 2008 toe te passen op de ultaefenprijs 

van de optle (1 8, 14 eum). 

Plan 2005: 

De helft van de insch rr jvlngsrechten toegekend aan de 

Icadededen van de Groep en aan de leden van het Ultvoerend 

camlt~ van de Groep (maar voor deze laatste na aftrek van 
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de 10 % opties die onderworpen zijn aan verstrengde 

bepallngen), is de ultoefening onderwarpen aan een 

perfarmanclevoOlWaarde. De ultoefening van dele opties is 

mogelijk Indien de aandelenkoe~ van SUEZ, gedurende de 

perlade die loopt van 8 december 2009 tot 7 december 201 3 

hager IS of gelijk aan he1 niveau berekend door de evolutle 

van de Eurostoxx Utilities Index over de periode die loopt van 

a december 2005 tot 8 december 2009 toe te passen op de 

ultoefenprijs van de optle (24,20 eura). 

Verstrengde bepalingen 

Plan 2004: 

Enkel vaar de leden van het Uitvoerend comlte van de Greep 

wordt bovendien angeveer 10 % van de Inschrijvingsrechten 

die hun werden toegeicend onderworpen aan verstrengde 

perlormantievoorwaarden. De andere opties zijn ofv.Je1 nlet aan 

perfarmantlevoorwaarden ondel'NOrper1 ol\vel onderworpen 

aan de hierooven beschreven 'voorwvaardelijke bepa lingen'. 

De uitoefenlng van deze 10 % van de optles is mogelijk 

lodien op 17 november 2008 de aandelenkoers van SUEZ 

gemeten op basis van het rekenkundig gemlddelde van de 

laatste 20 beursdagen hager IS of gelijk aan de evolutie van 

de Eurostoxx Utilities index over de periode die loopt van 

17 november 2004 tot 17 november 2008, verhoogd met 

1 % per jaar en toegepast ap de Ultoefenprijs van de opt le. 

Indien aan deze voolWaarde voldaan is, kunnen de betrokken 

optles u1lgeoefend worden. Ze verval len def,n itlef In het 

tegengestelde geval . 

Plan 2005: 

Enkel voor de leden van het Uitvoerend comite van de 

Groep wordt ongeveer 10 % van de inschrijvingsrechten 

die hun werden taegekend onderwarpen aan verstrengde 

performantlevoorwaarden. De andere apties zrjn ofvvel nlet aan 

performantlevoorwaarden onderworpen afwel onderworpen 

aan de nrerboven besc:hreven 'voorwaardehjlce bepalingen'. De 

ultoefening van deze 10 % van de opties is mogelijk Indien 

op 8 december 2009 de aandelenkoe~ van SUEZ gerneten 

ap baSIS van het rekenkundig gemlddelde van de laatste 20 

beursdagen hager is of gelijk aan de evoiutle van de Eurostoxx 

Utilities Index aver de peri ode die loopt van 8 december 2005 

1018 december 2009. wt>oogd mel 1 % per laar en toegepast 

op de u1taefenprijs van de optie. Indien aan deze voorwaarde 

voldaan is, kunnen de betrokken opties ultgeoefend worden. 

Ze verva llen definitief in het tegengestelde geval. 



40.1.2 Huidige plannen 

Het SUEZ plan dat momenteel van toepassing is voor de 

inschrijving op of aankOOf) van aandelen van SUEZ en waaraan 

de kaderleden van de Elearabel-groep hebben deelgenomen 

wordt hieronder gepresent~rd, 

Inschrijvingsrechten 

Datum St." 
waarop van de uit- Saldo uit 

deAV oefening te oefenen 
heeftgoed- vande u_ OJ> 

PI.n gekeurd opties ~js 13,10.2005 

28 .11 .2000 1"\ 05.05.2000 28 .11 .2004 34.39 6643409 

21 .122000 ,., 0505200021.12.2004 35.74 3025078 
28 ,1 12001 I') 040S _200 1 28 ,112005 32.59 13 057 309 
20.11 2002 04~05 2001 20 11 .2006 16.69 9221 577 
19.112003 04.052001 1911.2007 13,16 8114792 
17,11.2004 03.05 2004 17 11.2008 17,88 8799 389 
09.12.2005 13.05.2005 0912.2009 24.20 

Geconsolideerde jaarrekening 

Toe,lidltiflgen bii de ~,on10Iid~rrie j"iJrTebnfng 

In overeenstemmir,g met de Flanse wetgeving (artikel 174 

van het Decreet 67-236 van 2; maart 1967 ap de commer

dele entiteiten), he~ft de kapitaalverhoging in geldmiddelen 

van 2,37 mlljard euro ap 13 oktober 2005 geleld tot een 

aanpasslng van de uitoefenprljs en het aantal optles op de 

datum van de kapitaalsverhogmg De onderstaal"lde tabellen 

houden rekenlng met deze aanpassingen. 

S.!lldo uit 
Ult- te oetenen Resteren-

Toeken-- oefeni~ A.nno- D. de 100,> 
ningen .... I~ties 31 ,1 2.2005 Vl!!rvald.ag tiJd 

71475 6571934 28.11 .2010 4.9 
3 025 078 20.12.2010 5.0 

39453 13027856 27 .112011 5,9 
8 153 10987 9202437 1911 .2012 5.9 

12 706 8 102086 18 112011 5.9 
44 045 8755344 15.11 .201 2 6.9 

6531 I()() 6531100 09. 12.2013 7.9 
Totaal 48 872 554 6531100 8153 178566 S5 216 835 

Opties voor de aankoop van aandelen 

31,012000 (.) 1106.1998 31 ,01..2005 28,46 919904 919904 31 .012008 2.1 
Totaal 919904 919904 
TOTAAL 497924586531100 8153 178666 s61~739 

(.oj Uitoefenbare plannen 

40.1.3 Ree le waarde van de huidige aandelenoptieplannen 

De waardering van de aandelenoptieplannen is gebaseerd op een binomlaal mo,jel, De volgende hypothesen werden 

gebrUlkt 

Plan 2005 2004 2003 
Volatiliteit (1) 31.25 % 29,66 % 28,04 % 

Discanteringsvoet (2) 3.25 % 3,70 % 4,30 % 
Dwki,nd (in EUR) (3) 0.8 0,8 0.7 
Reele waarde van de optie bij toelcenning (in EUR) 7.2' 4.35 3, 11 

(1) De gebruikte vo!atiliteit stemt DVereen met het voortschrijdend gerrllddelde van de volatiliteit sinds het bestaan van het plan.. 

(2) De disconteringwoet stemt o~reen met de risicovrije rentevoet over de looptijd van het plan. 

(3) laatste betaalde dividend 

Aangezlen het rnceilijk IS om de beperkingen op de Ultoefenlng 

als gevolg van de conditionele en verstrengde bepalingen 

te waarderen, werd er geen rekemng gehouden met deze 

beperk lngen in het waarderingsmodel. 

De kast die tijdens d{! verslagpe~ode "Nerd opgenomen, stemt 

overeen met het deel dat gedragen wordt door Electrabel en 

IS gelijk aan 2.5 mi l!oen euro In 2005_ De tegenpest IS een 

toename van hel elgen vermog?n voor hetzelfde bedrag. 
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Toe1khringen bii de geconloJideerde iiJ,)tT~keni"9 

Enkel de plannen die na 7 'lovember 2002 werden toegekend 

en die neg niet onvoarwaarde ilk zljn geworden ap 1 januari 

2005 werden verwer!{t als kost In overeenstemmlng met 

IFRS 2. 

40.2 Kapitaalsvel hogingen voorbehouden 
aan werknemers 

Het :>ersoneel van Electrabel heeft Icunnen deelnemen aan 

programma's om de betrokkenhetd biJ de ontvvikkeling van de 
SUEZ·groep teverhogen. Meer bepaald door de deelnemlng 

aan kapltaalsverhogirgen wear blJ de Inschrljvingsrechten 

voorbehouden werden aan de vverlcnemers 

40.2.1 Beschrijving van de mogelijke fonnules 

In h,~t kader van andernemlngsspaarplannen kunnen 

werknemers InschrrJven op kap itaa lsverhoglngen die 

voorbehouden ZlJn aan het person~1 van de SUEZ-groep. Er 

zi;n twee formules VON deze nschnjvmgen: 

• Spring Classlque: Dezi~ formule geeft werknemers de 

mogelijkheid am dir.:a of v:a een FCPE (Fonds Commun 

de Placement d'Entrepnse) aandelen van SUEZ te kopen 

tegen een prijs die lager IS dan de beurskoers; 

• Spring Multiple: Deze formule geeft werknemers de 

mogehjkheld om direct of via !?en FCPE (Fonds Cammun de 

F1acement d'Entreprise) in te schrijven op een santal aandelen 

van SUEZ w aardoor ze r.a een penode van blokkering van 

hun If'lbreng kunnen 'nspeler op een posltieve evolutle van 

de waarde van de SlIEZ·sandelen (hefboomeffect), 

In het kader van de 'Multiple' farmule, en In he! specifieke 

geval van de direde in~hi"ijvif'lg op de SUEZ-aandelen door 

de betrokkene, wordt hem een 'Stock Appreciation Right' 

(SAR) toegekend waardoor "J het recht heeft am een 

vermenlgvuldlglngscoeffic:ient ap de performantle van het 

Toeliehting 41: 

Transactie5 met verbonden partijen 

aandeel te krijgen in contanten na verloop van een periode 

van 5 Jaar, In overeenstemmlng met IFRS 2 wordt hlervoor 

een verplichtlng opgenomen ten opzichte van de vverk.nemer. 

Deze verplichting wortH bavendien gedelct door de warrants 

waarop SUEZ heeft Ingeschreven, 

40.2.2 Personeelslast van 2005 

Voor het plan 200S, 'Nerd de Ultoefenprrjs bepaald door de 

referentieprijs op de toekenningsdatum lIerTnlnderd met 20 0/0, 

hetzij 18,20 euro, 

Met uitzonderlng van de SAR, IS de apgenornen last gelijk aan 

het veTSch lj tussen de reele waarde van het aandeel waarop 

IS Ingeschreven en de iJ itoefenprijs. Deze last werd geschat 

door de Groep rekenlng houdend met het felt dat de aandelen 

nlet overdraagbaar ziJn voor een peri ode van 5 Jaar, zoals 

voorzien in de Franse wettehjke bepalingen en de methode 

bepaald door de Consell National de la Comptabi[ite franc;als. 

De gebrwkte hypothesen Zljn als voigt 

Risicovrije rentevoet op 5 jaar 

'Spread' van het 'retail'banknet 

FinanCleringspercentage VOOt' een werknemer 

Kost van de lenlng van aandelen 

2,60 % 

2,35 % 

4.95% 
1% 

Dlt heeft tot gevolg dat Electrabel een last en een toename 

van het elgen vermogen apneemt van 0,5 mdJoen euro ap 

31 december 200S 

Stock Appreciation Rights: 

De apname van deze programma's in de jaarrekenlng gebeurt 

door over de periode van de verwerving van de rechten een 

last op te nemen met als tegenpast een toename van het 

elgen vermogen voor eenzelfde bedrag. De impact op het 

resu ltaat van 200S IS nlet significant. 

De transacties en de ultitaande saldi tussen Electrabel N.V. en haar dochterondernemingen waarover zlj de exclusieve zeggenschap 

bezit, werden geelimlneerd In de consolidatle en werden dus nlet opgenomen In de hleronder gepresenteerde gegevens, 

Moedermaatsehapp ij SUEZ S.A. 

In miljoenefl fUR 31.12.2005 31.12.2004 

TRANsAcnes MET DE MOeOERMAATSCHAPPU 

~n"oop van diensten ·5 ·3 
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Ge<onn:dldl!' flnle Sa;rrekltn '"g 

Torlic~tl"gf!m btj de g~orlJol;deerTir ju"ekenfng a ~.~ ....,. 
Verbonden partijen van de moedermaatschappij 

l,.,t!J~EUR 

llIANSAcnES MET DE VERBONDEN PART\JEN VAN DE 
MOEDERMAATSCHAPPU: 

Aankoop van diensten 

Aankoop van goederen 

Aankoap van activa 

Verkoop van diensten 

Verkoop van goederen 

Verkoop van activa 

Financiele opbrengsten 

Finandf!le lasten 

3'.1U OO5 

·16 

·1839 

23 

71 ., 

31.12.2004 

·34 
· 1575 

10 

26 

87 

·3 

UITSTAANDE SALOl IN VERBANO MET VERBONDEN PART\JEN VAN DE 
MOEDERMAATSCHAPPlt 

Niet·finandEHe vorderingen 

Financiele vorderingen 

Geldmiddelen en kasequivalenlen 
Niet· financiele verplichtingen 

Financiele verplich~ngen 

77 
421 

648 

-433 

·56 

52 
500 

I 136 

·323 

· 125 

GARAmTES VERLEEND AAN DERDEN VOaR REI(fNING VAN VERBONDEN 
PART\JEN VAN DE MOEDERMAATsOIAPPU: 

Gestelde persoonlijke waarborg.en 

De transacties en uitstaande saldi die hlerboven werden 

vermeld hebben vaarnamelijk betrekking op de transacties 

met Cosutrel C. Distrigas, Fabrlcom, SUEZ-TRACTEBEL, SUEZ 
Energy South America en Tecnubel. 

Joint ventures 

In miljoenen EUR 

llIANsACl1Es MET JOINT VENnJREs: 

Aankoop van diensten 

Aankoop van goederen 

Aankoop van activa 

Verkoop van diensten 

Verk.oop van goederen 

Verkoop van activa 

Financiele opbrengsten 

Financjele lasten 

UITSTAANDE SAl.DI M ET B£llIEKKING TOT JOINT VENTURES: 

40 40 

De transacties hebben voomamelijk betrekking op de aankoop 

van gas bij Distrigas, De uitstaande said verwijzen voornamelijk 

naar vorderingen op SUEZ Energy South America, be1egging 

van geldmiddelen en kasequiva1enten bij SUEZ·TRACTEBEL 

en verplichtingen ten opzichte van Distrigas. 

31.12.2005 

-6 

·171 

77 

27 

10 

31.12.2004 

15 

N .. ,·r..-onci<!< -"gm - ----····-·--·---- ·····------ ---ZS·- ·- -- -- --- .. ·-
Financii!le vorderingen 

Geldmiddelen en KasequivaJenten 

Niet·financiele verplichtingen 

Financiele verplichtingen 

340 149 

·61 
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Geconsolideerde jaarTehning 

To.'icnt'inpen ~. ,,~oI~~ /.Ufretf'lthtr 

De (ijfers met betrekking tot de joint ventures werden 

apgenomen aan 100 %. Er werd geen reken ing gehouden 

met het aandeel waarvoor ze worden opgenomen in de 

geconsolideerde jaarrekening. 

) 

De aan- en verkooptransacties met betrekking tot goede~n 

betreffen voornamelijk transacties met AceaElectrabel Trading 

terwljl de verkoop van activa gebeurde aan AceaElectrabel 

Produzione. De uitstaande saldi hebben betrekki ng op 
ElectrabelAcea. Zandvliet Power en Rosetectra, 

Investeringen gewaardeerd volgens de 'equity'-methode 

1,.,~~j~l1C'Oft1R 

llIAN5ACnES MET ENTTTEITEN VERWERKT VOLGENS DE ·EQUITY'·METHODE: 

Aankoop van diensten 

Aankoop van goederen 

Verkoop van diensten 

Verkoop van goederen 

Financiele opbrengsten 

Final'1ciele lasten 

UITST AANDE SALOl MET ENTITEITEN VERWERKT VOLGENS DE 'EQUrn-'·METHODE: 

Niet- financiEHe vorderingen 

Financii!le vOfderingen 

Niet- financiele verplichtingen 

Financiek! verplichtingen 

GARANllEs VERLl:END AAN DERDEN 
VOOR REKEf,jING VAN ENTTTEITEN GEWAARDEERD VOLGENS DE 'EQUrn-'-METHODE: 

31.12..2005 

-61 

·1373 

1531 

766 
2S 

·3 

1338 

1 162 

·358 
·26 

J1.12.2004 

·64 
·1695 
1541 

993 
50 

·13 

1535 

1672 

·39' 

· ' 77 

Verlee~-~-;;iijk;g;r~~t;;;--'----'----'---- ----~--' -~-·--·-----·---------30------61 

Met uitzondering van enkele aan- en verkooptransacties van goederen met CNR (Compagnie NafJonale du RhOne), hebben aile 

significante transacties en uitstaande saldi betrelcking op gemengde distributie- intercommunales of op Elia 

Vergoeding van het directiepersoneel 

Het directiepersoneel omvat de bestuurders, de leden van het Uitvoerend comite. alsook de leden van de Aigemene directle_ 

In mifjopne,., EUR 

Kortetermijnpersoneetsvoordelen 

Voordelen na uitdiensttreding 

]1 .12.2005 31.12.2004 

9.7 9.7 

0.8 0.7 
Andere langetermijnpersoneelsvoordelen 0,1 

Ontslagvergoedingen 6,4 

Op aandelen gebaseerde betalingen 0,6 0.6 

~TAA.!: ___ , __ • ___ ...... __ • ____ ._ .•.••• _ . _____ • _ _____ . _., _ ____ .!!o.!.._. __ :7,s ..• _ 

Zowel de sociale zekerheldsbijdragen die ten laste zijn van de onderneming. als de vergoedingen die eventueel het VOOM'erp 

uitmaken van een terugstortlng, Zlin begrepen in de bedragen In bovenstaa"de tabeL 
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Gec.onsolideerde jaarrekening Of
':\" 

~ , 

, Toelio:htingen bij de geconsofidef!rde jurreit.ening 

Toelichting 42: 

Voorwaardelijke activa en pass iva, andere risico's en onzekerheden 

Bepaalde lopende dOSSiers vallen onder de defrnltle van 

voorwaardelijke adlva en passiva In de zin van de IFRS. De 

belangnjkste ervan 'NOrden hieronder kart toegelicht samen 

met de belangrijkste rechtszaken en onzekerheden. 

Gereguleerde tarieven (transmissie van 
elektriciteit I distributie van gas en 
elektriciteit) 

Zoals voorzien in de wet betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (van 29 april 1999) en de wet betreffende 

de arganisatle van de gasmarkt (van 12 april 1995), en verder 

bepaald in latere kaninklijke besluiten (van respectievelijk 22 

december 2000 en 7 februari 2002), ziJf1 de beheerder5 van 

het transmissienet en het distnbutienet ondervvorpen aan de 

controle en de goedkeuring van de (REG ((ommlssle voor de 

Regulering van de Elektrlciteit en het Gas) vaor wat betrEft 

het budget van de gereguleerde en titelten en vaor wa t betreft 

de toepasslng van hun jaarlijkse tarieven. 

Het huidig reglementair kader waarin de vennootschappen die 

verbonden zijn aan de Groep en die actlef zijn in de transmissie 

van elektricitelt (Elia) en In de distrlbutle van elektricitelt en 

gas (gemengde intercommunales) zich bewegen, is relatief 

recent en in evolutle 

Aangezien de tarieven de betrokken operatoren er niet van 

verzekerclen hun kosten op lange termijn terug te verdienen, 

hebben zij bij de bevaegde rechtbanken of btj de Raad van 

State verzoekschriften Ingediend am bepaalde beslissmgen 

van de regulator ongedaan te laten maken. De betwisting 

van de in terpreta tie door de regulator van de reglementaire 

teksten ligt aan de basis van deze procedures Deze procedures 

zijn momenteel hangende. 

De pnxedures en discussies met de (REG betreffen voomamelljk 

de ongemotiveerde en arbitrair geachte kostenreducties die aan 

de distributienetbeheerders In Vlaanderen werden opgelegd, 

de verwerping van bepaalde kosten vanwege de vage definitie 

van recupereerbare kosten In de tarieven, alsook de toevvijzing 

die moet worden gemaakt van de bonus/ malus (he! verschil 

tussen het door de regulator goedgekeurde budget en de 

werkelijkheid), 

De wet van 14 junl 2005 to': Wljzlglng van de wet van 

29 april 1999 mei, betrekking tot de organisatie van de 

elektriciteltsmarkt vool"2iet If' de Invoering van tarieven 

over meerdere Jamn en bepanlt dat de methode voor de 

berekenlng van de totale opbrengsten (vaststelling en 

definltieve goedkeuring van het RAB --{'Regulated Asset Sase') 

en de bdlijke marge blJ het vaststellen van de tarieven moeten 

worden geprecisee-d. Nochtans IS het uitvoerlngsbeslult van 

deze wet, die de modaliteiten ervan zal vastleggen, nag niet 

Ultgevaardigd. Deze decreten zouden van toepassing moeten 

ZIJn vanaf 2007 

Aanwijzing van de netbeheerder voor het 
grondgebied van Luik 

Sinds 1967 zlJn de Stad LUlk en Electrabel aandeelhouder5 van 

de Intercommunale intermosane voor de elektnatertsdistributle 

In de Stad. In het kader van de liberallsering van de Waalse 

elektnciteitsma-kt heeft de St3d voorgesteld am ALE aan 

te stellen als netbeheerder en leverancier voor de nag niet 

geliberaliseerde klan ten In Luik, en dit ter vervanging van 

Intermosane De Waalse Regering heeh ALE aangesteld 

onder de vooMaa-de dat ALE het elgendomsrecht of het 

exploitatlerecht van het Ludcse net zou verwerven 

intermosane en Elf-ctrabel hebben aile nuttlge procedures 

opgestart om hun belangen te '/erdecligen. Deze procedures 

zlJn nog niet b~eindigd en derhalve zijn Intermosane en 

Electrabel nag steeds actlef op het LUlkse grondgebied 

Seanergy Project 

Op 30 junl 2005 heeft. de Raad van State een van de verzoeken 

tot nletigverklaring van de toelatligen voor de reaiisatte van het 

offshore windmolenpark « Eledrabel Seanergy » ve~orpen, 

en heeft. ze de opS(:horting van deze toelatlngen ongedaan 

gemaakt De Belgische Regerirg heeft vervolgens op 25 jull 

2005 deze vergunningen opgehoffen. Tegen deze beslissing 

hebben Electrabel, haar industriele partner en Electrabel 

Seanergy op hLn beurt een vorderlng tot opschortmg en 

nietigverklaring Ingediend blj de Raad van State. Vermits 

ze geconfronteerd worden met verscheidene vorderingen 

tot schadevergiJedlng wegens contractbreuk ultgaande 

van verschillende (ontractanten die belast waren met de 

uitvoering van het offshore prolect, rich ten de partners zich 
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To~lichringpn bij de gecon5oJld~rde jiJdrrelcening 

tegen de Belglsche Staat In recuperatle van deze elsen tot 

schadevergoedlng En-vorden anderhandelingen gevoerd met 

de contradanten en ce Belglsche staat met het DOg ap het 

bereiken van een regeling In der minne 

'WKK' Certificat~n 

Electrabel heeft een procedu~ Ingeleld bij de Raad van State 

tegen de wijze van berekenmg voor de WKK-certlficaten, 

toegekend voor een cogene"atle-centrale op een terrein 

toebehorend aan Total De bepalende elementen In deze 

berekenlng waren de datum van ingebruikname van de 

tnstallatie en de erkenning van het geheel of een gedeelte 

van de Investering als c(x]eneratie-Installatle Deze procedures 

werden ten bewarende tltellngeleld In atvvachting van het 

resuitaat van de onderhandel ngen met de VREG (Vlaamse 

Regulerlngsinstantie voor de Elektrlciteits- en Gasmarkt) 

Groenestroomcertificaten 

Electrabel en Electrabe Customers Solutions zijn beboet voor 

het I.ekort aan groenestrclomcertlficaten Ingediend In 2003 

voor het Jaar 2002 (boe:es van respectlevelijk 0,5 en 3.3 miljoen 

euro) Eledrabel Customers Solutions heeft in 2004 een 

gelijkaardige beete gekregen van 18,6 miljoen eLJro Electrabel 

en Electrabel Customer5 SCiluticns hebben tegen het opleggen 

van deze boetes een Pt'OcE'CIure Ingeleld bij de Raad van State 

en bij de Rechtbank van Eerste Aanleg waarin onder andere 

overmacht wordt mgeroepen e-i dit gezien de onmogelljkheld 

am bmnen de opgelegdl~ termljnen productle-mstallatles 

voor groene energle t2 realiseren, rekening houdende met 

het ongunstige reglementaire kader. Op 2 december 2005 

werel een overeenkom~1 onder:ekend met de VREG Maamse 

Reguleringsinstantle voor de Elektricrteits- en Gasmarkt) om 

de gecontesteerde bedra~len Ie kantonneren in afwachtlng 

van de afloop van de procedures of een mmnelijke regellng. 

Op dit moment ziJn onderhandelingen over een eventuele 

mlnrlelijke regelmg aall de gang 

Daarnaast heeft. ElectraDel Cust::>mers Solutions een boete van 

ongeveer 18 mlljoen euro bet;;;ald, maar oak aangevochten, 

opgelegd wegens een tekort aar ingediende certlnG3ten In 2005 

voor het Jaar 2004 Het belangrijkste argument van Electrabel 

(ustomer5 Sojutlons IS de c,nverenigbaameld van de wei gering 

door de VREG am bewijzen van groenestroomproductie buiten 

V1aande~n te aanvaarden i31s rriddel om aan de verplichtlngen 

met betrekklng tot de groenertroomcertificaten te voldoen, 

met de regels van de Beiglsche Economische Unle, de Europese 

Gemeenschap en de Eurapese Economlsche Ruimte, 
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Investeringsbeleid van Synatom 

Synatom, de 'vennootschap vaor de nuciealre voorzieningen', 

legt In zijn Jaarrekening vool'Zlenlngen aan voor de ontmanteling 

van nuciealre centrales en voorde kosten verbonden aan de 

behandeling van splijtstoffen na hun gebruik in de centrales. 

Synatom kan tot 75 % van het totale bedrag van deze 

vool"Zlenlngen Ultlenen, tegen de rente die wordt toegepast 

voor Industriele kreclieten, aan nuciealfe exploitanten die 

voldoende kredletvvaardig worden geacht~ Dlt laatste criterium 

wordt periodiek herzien op basis van een schuldratio en een 

'credit rating'. 

Het saldo van de voorzlenlngen dat niet wordt ultgeleend 

aan exploltanten moet, m overeenstemmlng met de wet. 

door Synatom belegd worden in activa vreemd aan de 

nuciealre exploitanten, rekening houdend met een voldoende 

diver5lficatie en sprelding am het kredietrbco te mlnimaliseren. 

Het onafhankellJk (amite belast met de opvolging van de 

mechanlsmen met betrekking tal de voorzleningen heeh 

negatieve adviezen ultgebracht over de Investermgen van 

Synatom. Het (amite stelt de mterp~tatie door Synatom van 

dewettelljk opgelegde criteria voor de categorieen van adiva 

waann Synatorn mag Investeren Invraag Zoals toegelaten 

door de wet, heeft Synatom zich verzet tegen deze advlezen 

blj de Minister van Energle. 

Concurrentie en concentraties 

De Europese Commlssaris voor de Mededinging heeft reeds 

herhaaldeliJk aangekondigd dat zlj zogenaamde sectorlele 

onderzoeken voorbereldt voor het tvveede semester van 2005, 

met name voor de energlesector. Deze onderzoeken viseren 

geen specifleke operator maar de globale werking van een 

markt, zoals deze voor de levering van gas of elektricitelt. Op 

basis van deze onderzoeken zou de DG Mededinging kunnen 

beslissen am Individue1e onderzoeken Ult te voeren_ 

Energiecontracten op lange termijn in 
Hongarije 

De Europese Commlssle heeft een formele onderzoeksprocedu~ 

mgesteld op baStS van de bepalingen van het Europese Verdrog 

met betrekklng tot staatssteun, en dit voor wat betreft de 

aankoopcontracten van eiektrlclteit op lange termijn die de 

publleke operator van het elektridteltsnetwerk MVM Rt heeft 

afgesloten met de elektriciteltsproducenten , Het onderzoek 

dient de (ommlssle toe te laten meer Informatle te verkrijgen 

omtrent deze contracten teneinde te kunnen bepalen of 



ze een belemmering varmen voor de liberalisering van de 

elektriciteltssector en een signlflcante Inbreuk op de regels 

van de vrije concurrentie betekenen. 

Dunamenti Eromu. waann de Groep Electrabel een belang 

van 74.8% heeft. heeft dergelijke contracten afgesloten. Deze 

contracten lopen aftussen 2010 en 2015. Rekening houdend 

met het voorgaande, maar oak wegens de evolutle van de 

locale rege~eving met betrekking tot de elektriciteltssector. 

bestaat er onzekerheid over de vraag of deze contracten 

tot het einde van hun looptijd kunnen worden behouden. 

Momenteel wordt hierover onderhandeld met MVM Rt. 

Aftrekbaarheid van milieubelastingen (REB) 

De Nederlandse fiscale autoriteiten onderzoeken de opname 

als aftrekbare kost in de aanslagJaren 2002 en 2003 van 

de milieubelastingen In toepassing van de desbetreffende 

wetgeving (art. 360 WBM). De rechtmatigheid van deze aftrek 

wordt in vraag gesteld door de locale admlnistratie die belast 

is met milieuzaken. Electrabel is van mening dat de wettelijke 

bepalingen volledig werden gerespecteerd en dat de aftrek 

vaor 'groene energie', toegepast op de milieubelastlng REB, 

toegelaten is. De Directie heeft het evenwel wenselijk geacht 

om een voarzlening aan te leggen voor een deel van de 

betwiste bedragen en vcor een bed rag dat zij gepast acht in 

runctle van het risico. 

Niet-marktconforme kosten in Nederland 

lin het kader van de aankoop van de aandelen van EPON (thans 

Electrabel Nederland genoemd) in 2000. heeft Electrabel een 

procedure ingeleld bij het Nederlandse Arbitragehof in januari 

2003 .. Deze vorderlng heeft betrekking op de onenigheid met 

de voormalige aandeelhouders van EPON over de betaling 

van niet-marktconforme kosten ('stranded costs'), die door de 

vennootschappen werden gemaakt vMr de liberalisering van 

de elektridteitsmarkt en waarvan de recuperatie onmogelijk 

of zeer moeilijk wordt geacht als gevolg van de liberaliserlng~ 

De beslissing volgde in september 2004. Op baSIS van deze 
beslissing van het Arbitragehof zou Electrabel door de 

voormalige aandeelhouders niet vergoed kunnen worden voar 

deze nlet-marktconforme kosten. De Groep heeft in december 

2004 een vordering tot nletlgverklanng bij de burgerlijke 

rechtbank van Amsterdam ingesteld. Indien Electrabel deze 

procedure wint. zal de zaak opnleuw worden voorgelegd 

aan een andere burgerlijke rechtbank die zal beslissen over 

de grand van de zaak. 

Geconsolideerde jaarrekening 

Toe!ichtingen bij de geconsolfd~rde jilarrehm;ng OJ 
In het kader van deze overname IS Electrabel bovendien 

aandeelhouder geworden van NEA. voormalige eigenaar 

van het netwerk voor groat transport van elektrlclteit In 

Nederland, De Groep zou aanspraak kunnen maken op een 

liquidatiebonus, in functievan haar deelneming in deze entltelt. 

op voorwaarde dat de procedures waarin NEA betrakken is, 

positief aflopen. 

Fiscaal risico - Nederland 

De finanClenng van de Nederlandse actlvlteiten gebeurt 

onder andere met leningen toegestaan door Cosutrel, het 

coerdinatiecentrum van de Groep De ahrekbaarheld van de 

rente betaald aan Cosutrel, voar een bedrag van 210 miljoen 

euro op 31 december 2005, wordt momenteel geanalyseerd 

door de Nederlandse fiscale autonteiten Indien de aftrek 

wordt vef'.MJrpen zou dit, rekening houdend met de bestaande 

verliezen, leiden tat een bljkomende belastlnglast voor 

Electrabel. Eledrabel acht dit scenario emter anwaarschijnlijk 

en vindt dat de posltie van de Nederlandse fiscale overheld 

ongegrond is. 

Andere 

Buiten wat werd vermeld. is de Groep, als verweerster of elser, 

eveneens betrokken in diverse vorderingen of procedures die 

verband houden met haar normale activitelten, maar die In 

het geheel genomen. volgens de vennootschap. waarschijnliJk 

geen matefleie Impact zullen hebben voor Electrabel .. 

De voarzleningen alsoak de voarwaardelijke actlva en passiva 

opgenomen en toegelicht in de jaarrekening die werd 

afgesloten op 31 december 2005, weerspiegelen de best 

mogeliJke schatting van de financiele gevolgen voar Electrabel 

op basis van de beschlkbare Informatie. 

De vennootschap is nlet op de hoogte van andere claims 

of procedures die mogeliJk een significante invloed zouden 

hebben of in het recente veri eden dergelijke Invoed zouden 

gehad hebben op de financiele situatie, de resultaten, de 

adlviteiten of het patrimonium van de Groep 
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Toelichting 43: 

l 

Andere niet in de balans opgenomen verbintenissen 

De andere nlet in de balans opgenornen verblntenissen die nlet werden uiteengezet In een andere toelichting worden hleronder 

samengevat: 

In miljoenenEUR 

Voorwaardelijke verplichtlngen in het kader van tradingactiviteiten 

Bankgaranties 

Onderpand van aandelen 

Andere voorwaardelijke verplichtingen 

Garanties en aangegane verplichtingen 

Verkregen garanties op rnarkten 

Garanties met betrekldng tot ontvangen betalingen 

Voorwaardelijke activa in het kader van tradingactiviteiten 

Andere voorwaardelijke activa 

Garanties en voorwaardelijke activa 

81J de voorwaardeliJke verpllchtlngen hebben de belangnjkste 

bedragen betrekking op een 'Cross Border Lease', In de 

context van deze overeenkomst werden bankgarantles, en 

kredietbrieven gegeven 

In 1999, heeft Electrabel een 'Cross Border Lease' aangegaan 

vocr de productiecapadtelt van de centrale van Genk·l.angerlo 

Door mlddel van deze overeenkomst heeft Electrabel de 

capacitelt va[l deze centrale verkocht aan een derde en 

dezelfde capaciteit daarna teruggekocht. Als gevolg van de 

voorafbetaling van het tataal van de betalingen voorzien in 

het terugkoopcontrad aan financiele tussenpersonen die de 

leasebetalingen geclulEnde de overeenkornstovememen, wordt 

de verplichtlng ten 0pzlchte van de lessor nlet opgenomen In 

de balans. Deze verplichting IS overgedragen aan derden en 

wordt juridisch als terugbetaald beschouwd. 

Electrabel heeft echter, Indien de ~nanclele tussenpersonen nlet 

aan hun ve~ichtingen voldaen, een verpllchting ten opzichte 
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31.12.2005 31.12.2004 

126 104 

695 644 

96 94 

306 270 

1223 1112 

267 182 

288 

477 457 

71 32 

1103 671 

van de lessor die wordt afgewlkkeld naarmate de betallngen 

worden uitgevoerd door de tussenpersonen. Op het em de 

van 2005 bedraagt deze verplichting nog 565 miljoen euro. 

Electrabel heeft oak een 'Cross Border Lease' afgesloten met 

betrekking tot de productie-eenheden in Nederland. In het 

kader van deze transactles heeft Electrabel Nederland N.V. 

aan een derde partij - via onafhankelljke Jurldlsche entitelten 

- opstalrechten en erfpachten verleend met betrekking tot deze 

adiva Electrabel heeft het gebruiksrecht en het economisch 

elgendom van deze activa behouden en de activa warden 

vef'Nerkt alsof Electrabel Nederland N.V. het juridische en het 

economische elgendom zou behouden hebben. 

In verband met deze transacties bestaan er zowel in rechte 

afdwingbare als feitehjke rechten en verplichtingen. In het 

kader van deze verblntenissen heeft Electrabel voar een bedrag 

van 127 miljoen euro kredietbrieven afgeleverd. 



Toelichting 44: 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Geconsolideerde jaarrekening 

Toeli,:htiflgen bij de gecorrsolideerde jililrrftitening 

De Groep is njet op de hoogte van belangrijke gebeurtenlssen na balansdatum die specifieke informatleverschaffing verelsen of 

die leiden tot een significante aanpassing van de jaarrekening. 

Toelichting 45: 

Ujst met de belangrijkste geconsolideerde entiteiten 

Integraal geconsolideerde participatie5 

Naam 

AlpEnergie Ital1a S pA,[1) 
8rucall N.V.!Jl 

Casmo Power Spain B,V. 
Castelnou Energia S,L 
Cosutrel C.V.B.A. (division A) 

Cosutrel C.V,8,A. (diVision E) 
Dunamenti Eromu Rt, 
Electrabel Customer Solutions N.V, 

Electrabel Deutschland AG 
Electrabel Espafla SA. 
Electrabel European Portfolio Management S,Y. (2) 

Electrabel France S.A. 
Electrabel Green Projects Flanders C.V.B.A. 
Electrabel Green Projects Flanders WHH c.v.a.A. 
Electrabel Hungary Kh 
Electrabellnternational Holding B V. 
Electrabellnvest Luxembourg S_A. 

Electrabelltalia S.p,A. 
Electrabelltalia SIM (2) 

Electrabel Nederland Beheermaatschappij B,V. 
Electrabel Nederland C06peratieve UA 
Electrabel Nederland Holding B.V, 
Electrabel Nederland N.V, 
Electrabel Nederland Sales B.V.!<) 
Electrabel Nederland Services B.V. In 

Electrabel Netten Vlaanderen N.V. 
Electrabel Polska Sp.z.o.o. 
Elektrownia im.Tadeusza K6sciuszlc.i Sp61ka Alc.cyjna w 
Polancu 

Elpoautomatyka 
Elpoeko Polaniec 
Elpoinformatyka 
Elpolab 

Elpologistyka 
Elporem 
Elpoterm 
Energie SaarLorlux AG 
Hidrobages S,A, 

Laborelec C.V.B.A. 
Morata Energia S.L (2) 

N·Allo France S.A.S. I.) 
N-Allo C. \l.B A. 

Parque E6lico Terras Altas de Fafe l11 

Rosignano Energia S,p.A. ('Rosen') 
Societe Hydroelectrique du Midi (SHEM) (1) 

Spark: Energy N,V, 

Synatom S A , 
Teveo N.V. 
Twinerq S ,A~ 

Zetel 

Mllaan 
Brussel 

Amsterdam 
Madrid 
Brussel 

Brussel 
Sz~zhalombatta 
Brussel 
Berlijn 

Madrid 
Zwolle 

Lyon 
8russel 
Brussel 
Szazhalombatta 
Amsterdam 
Luxemburg 
Rome 
Rome 

Zwolle 
Zwolle 
Zwolle 

Zwolle 
Zwolle 
Zwolle 

Merelbeke 
Katowice 

Polaniec 
PoJaniec 
PoJaniec 
Polaniec 

Polaniec 
Polaniec 
Polaniec 
Polaniec 
Saarbrucken 

Madrid 

Unkebeek 
Madrid 
Saint-Avertin 
Brussel 

Lissabon 
Rosigllano 
Parijs 
Zwolle 

Brussel 

Oostende 
Esch·sur-Alzette 

(1) Enlileit verwerkt voor 50 % volgens de 'equity'-methode in 2004 

(2) Toegevoegd aan de t:onsolidOifielmng 

BTVII NR 

IT 12.603, 500. 153 
BE 876 287.50B 

E5 B 82,459.702 
BE "42 100.363 
BE 442 100.363 

BE ~76 306.127 
DE 202 634.064 
E5 A 82.508,44 1 
NL 8073.42.051 .80 I 
fR 444.256.986 
BE 465 399.763 
8E 862382.557 

NL 809 759,500 BO I 

IT 06 289.781 .004 
IT 08.263.671.003 

NL 808 013,269,80 I 

NL 807 342 051 .BOl 
NL 809 502.318 B01 
Nl807'3.42,OSLB01 

BE 477 445 ,084 
PL 866 1532.643 

PL 867 00.01429 
PL 866. 16.01 ,433 
PL 629.21 .76.802 
PL 866. 16.04.348 
PL 866. 16.01.427 
PL 866, 16.01.462 
PL 866, I 6 01.479 
PL866, I6.01,410 
DE 204 366.919 
E5 A 08.762.395 
BE 400. 902,582 
E5 B B2.709 700 
fR 4B3.036.406 
BE 466 200,31 1 
PT 506~084.019 
IT 01 .019~020A99 

FR 04,552.139388 
NL 808,521 ,482,B01 
8E 406.320,671 

BE 406 933.410 
LU 175 44.021 

Belangen % 
31.12.2005 

100.00 
75.00 

100.00 
100.00 
53.05 

100,00 
74.82 
95.BO 

100,00 
100.00 
100,00 

100,00 
67,10 
67,09 

100,00 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100.00 
100,00 
100.00 
100.00 
100,aO 
100,00 

100.00 
100,00 

100,00 
100,00 

100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
51.00 

100,00 
100,00 
100,00 
65.00 
99,91 

100,00 
99.50 
80,00 

100,00 
100,00 

99.97 
65. 00 
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Geconsolideerde jaarrekening 

Toefichtingen bi; de g~o,.,.,ofid~rde jaarrekening 

Investeringen verwerkt volgens de proportionele consolidatie methode 

Naam 

AceaElectrabel Elettric::it.~ S.p.A, 

AceaElectrabel Produzione 5 p.A. 

AceaElectrabel S.P A. 
AceaElectrabel Toller S p.A (I) 

AceaElectrabel Trading) p,A. 

ElectrabelAcea 5 p A 

Roselectra S.p A. (2) 

Tirreno Power S p.A 

Umbria Energia 5 p A. (II 

Voghera Energia 5 r,l. ill 

Zandvliet Power N.V. 

(1) Toegevoegd aan de consolidatlehlng 

(2) Volledig gecoilSolideerc mEt belang van 99,SO % In 2004 
(3) Volledig geconsalideerd met beliing van 80.00 % 'n 2004 

Zetel 

Rome 

Altino 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rosignano 

Rome 

Ternl 

Voghera 

AnlWerperl 

Investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode 

Naaln Zetel 

Belgium Electricity Lines Engineering SA, 111 8russel 

CN'Airrll Lyon 

Compagnie Nationaie du Rh6ne S A Lyon 

Elia Assets SA, 11) Brussel 

Elia System Operator S A. 1'1 Brussel 

Energie du RhOne S A S Lyon 

Energieversorgung Ger~ G.m .b H Gera 

Generg SGPS Lisabon 

Kraftwerke Gera G,m.b H. Gera 

ImVNR 

IT 07.305 ,361 003 

IT 02019870 696 

IT 05.863 631 .007 

IT 08 276 981 .001 

IT 02 018 ,600.698 

IT 07 242.791 007 

IT 01 388480,491 

IT05848381 ,009 

IT 01.313.790,550 

IT01889. 170. 187 

BE 477 543.470 

ImV NR 

BE 471 .869.861 

FR 33 450 B09~835 

fR 957 520 901 

BE 475 028,202 

BE 476 388 378 

fR 435.080 866 

DE 150 518~454 

PT 504~680 544 

OE1S8885818 

(1) VoorfTIdlig belang bedroeg 64,05 % ilfnilorne OIls gevolg van de beul"$lntmductle van de Ella aandelen 

(2) Opname In de conso1idafle\:nng 

Electrabel - Jaarv~rslag 2005 

Delangen % 
31.12.2005 

40.59 

70,30 

40.59 

70.30 

50.00 

70,00 

69.94 

35.00 

20.30 

56.24 

50.00 

Belangen % 
31.12.2005 

27,45 

49,98 

49.98 

27,45 

27,45 

69.49 

49,90 

42,50 

49,90 



Geconsolideerde jaarrekening 

TMlichtl"gen bll de 9econsolid~rde j.J.Jm,hnlng 

Investeringen gewaardeerd volgens de 'equity'-methode: Intercommunales 

Belangen % in de ilctiviteiten 
31.12.~005 

Elektricfteit Aardgas lV 

Gaselwest Roeselare BE 2 I 5.266. I 60 62,75 68,16 23,9 

Ideg S.C.R.L Namen BE 201.400..]08 47,51 99,66 

I.E.H. S ... C.R.L. Charleroi BE 223.414.061 49,51 

I,GA.O. C.V.B.A. Antvverpen BE 204.889.734 52,55 

Igeho S.CoR.L Doernik BE 202.500.366 99,15 

I.G.H. S.C.R.L Charleroi BE 228.524.872 57,B7 

Imea C.V.B.A. Antwerpen BE 204.647.234 51,25 33,33 

Imewe C.V.B.A. Eekle BE 215.362.368 62,25 57,85 

Inatel S.C.R.L Fosses-la-Ville BE 213 329,625 58,76 

Interest S.C.R.L Eupen BE 205.843.502 49,01 50,00 

Intergern e.B.V.A. Dendermonde BE 220.764.971 52,31 61,8 4,35 

Interlux S.C.R.L Aarlen BE 204.360.687 92,11 99,98 

Intermosane S.C.R.L Luik 8E 204.260.125 34,15 50,00 50.00 

Interteve C .V.B.A. Lier 8E 2 I 3.01 1,505 50,00 

Iveka ev.B.A. Malle BE 222.030.426 40,00 50,1 I 5,00 

Ivedek C.V.B.A. Leuven BE 222.343.301 50.00 59,02 99,93 

Sedile, S.c.R.L Louvain-Ia-Neuve BE 222.548,583 49,00 83,32 

Seditel S,C.R,L. Louvain-la-Neuve BE 222.592.531 50,00 

Sibelga C,V.B.A. Brussel BE 222.869.673 46,03 47,01 

Sibelgas C.V.B A. Bn.Jssel BE 229.92 1.078 50,00 50,00 

Simogel S.C.R.L. Moeskroen BE 201 .258.172 66,09 81,14 53,69 

Telekempo C.Y.B.A, Ekeren BE 213.01 1 604 50,00 

Telelux S.C.R.L Marche-en-Famenne 8E 212.6B6.950 71,26 

Tevelo C. V.B.A. Severen BE 213.051 491 50,00 

Teveoost N.V. Lokeren BE 212.057 ,935 52,9B 

Tevewest N.V. Srugge BE 2 I 2.004.089 50,00 
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Geconsolideerde jaalTekening 

Tc~ljchtinge" bij de geccnsoNdeerde j •• rrelcenlng 

T""lichlio946: 

Gemiddeld personeelsbe5tand 

-, 

Het gemiddeld personeelsbestand van de Groep per entltelt uitgedrukt In voltijdse equivafenten kan als voigt vergeleken 

worden: 

ELECTRASEL N.V. EN DOCHTERONDERNEMINGEN 

A!pEnergie Italia S,P.A. 
Brucall N.V. 

Castelnou Energia S.L 
Dunamenti Eromu Rt. 

Electrabel Deutschland AG 

Electrabel Espana S.A. 
Electrabel N.V. 
Electrabel France S.A. 

Electrabel Hungary Kft 
Electrabelltalia S.p.A. 

Electrabel Italia SIM 

Electrabel Nederland N.V. 

Electrabel Nederland Sales B.V. 
Electrabel Netten Vlaanderen N.V. 

Electrabel Nordic A.S. 
Electrabel Polslca Sp ,z,o.o. 
Elektrownia im.Tadeusza K6sciuszki Sp61lca Akcyjna w 
Polancu en filialen 

Energie SaarLorLux AG 
Laborelec C.V.B.A 
N·Allo ev.B.A. 
Rosignano Energia S.p.A. ('Rosen') 

Societ~ Hydr~lectriQue du Midi (SHEM) 

Spark Energy N. II. 

Synatom N V. 
Twinerg S.A. 

Milaan 

Brussel 
Madrid 
SzazhalolT1batta 

Beriijn 

Madrid 
Brussel 

Lyon 
Szazhalombatta 

Rome 

Rome 

Zwolle 

Zwolle 
Merelbeke 
Oslo 
Katowice 

Polaniec 

Saarbrucken 
Linkebeelc 

Brussel 

Rosignano 
Parijs 

Zwolle 
Brussel 
Esch-sur-Alzette 

JOINT VENTURES ON FUNCTTE VAN HET AANDEEL VAN OE GROEP) 

AceaElectrabel Elettricitt. S.p.A_ 
AceaElectrabel Energia S_p.A. 
AceaElectrabel Produzione S_p.A. 

AceaElectrabel S.p A. 

AceaElectrabel Trading S.p.A. 

Roselectra S_p.A. 
Tirreno Power S.p.A. 

Voghera Energia S d. 

TOTAAL 
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Rome 

Altino 
Altino 

Rome 

Rome 
Rosignano 

Rame 

Voghera 

31.12.2005 

42 

24 

429 

62 

22 

8717 

32 

16 

13 

2 

745 

100 
2989 

20 

,389 

101 

159 

724 

28 

215 

16 

20 

,587£ 

81 

86 

10 

7 
234 

18 

437 

1631' 

31.12.2004 

440 

49 

16 

9075 

20 

16 

" 
804 

3180 

6 

17 

1446 

102 

177 

651 

29 

66 

17 

19 

16 141 

65 

IS 

83 

254 

19 

444 

16585 



Geconsolideerde jaarrekening 

Versloilg van her Co/lege v.,n (ommis.ur;ssen 

o Verslag van het College van commissarissen 

Verslag van het College van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening 
afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de algemene vergadering 
van aandeelhouders 

Aan de Aandeelhouders 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over d(~ uitvoenng van de controleopdracht die 

ons werd toevertrouwd. 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van ELECTRABEL N V. ('de vennootschap') en haar 

dochterondernemingen (samen 'de groep'), apgesteld in overeenstemmlng met de International Financial Reporting Standards 

zoals aanvaard binnen de EU en met de in Belgie toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. die bestaat uit de 

geconsolideerde balans op 31 december 2005, de geconsolideerde winst-en verliesrekenlng. het geconsolideerde mutatieoverzicht 

van het eigen vermogen, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en een overzicht van de belangrijk~1e gehanteerde grondslagen 

voor financiele verslaggeving en toelichtingen Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt € 29382 miljoen ell de geconsolideerde 

winst van het boekjaar bedraagt € 2.083 miljoen, Wij hebben eveneens de bljkomende specifieke contrales uitgevoerd die door 

de wet zijn vereist. 

Het opstellen van de geconsolideerde Jaarrekenlng en van het geconsolideerde jaarverslag, de beoordeling van de Inlichtingen die 

in het geconsolideerde Jaarverslag dienen te worden opgenomen, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek 

van vennootschappen en de statu ten vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap 

Onze contrale van de geconsolideerde jaarrekenlng werd uitgevoerd avereenkamstig de wettelijke bepalingen en de In Belgie 

geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der 8edrijfsrevisoren. 

Verklaring zander yoarbehaud over de gecansolideerde jaarrekening 

De voormelde controlenormen eisen dat onze controle zo wardt georganiseerd en ultgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid 

wordt verkregen dar de geconsolideerde jaarrekenlng geen onJuistheden ..... an materieel belang bevat. 

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve I;!n boekhoudkundlge organlsatie van de 
groep, alsook met de procedures van interne controle. Wij hebben de 'IOor onze controles vereiste ophelderingen en mlichtlngen 

verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven deverantwoarding onderzocht van de bedragen opge'lomen in de geconsolideerde 

jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de con50lidatiegrondslagen, de betekenlsvolle boekhoudkundige ramingen en 

de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekenmg in haar geheel beoordeeld. Wij zijrl van mening dat deze werkzaarnheden 

een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. 
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Geconsolideerde jaarreicening 

Vers/olg v.n het Callege Vii" cornmiSSiJnIsen 

Naar ons oordeel, geett dE~ geconsolideerde jaarrekenlng afgeslote'l op 31 december 2005 een getrouw beeld van de financiele 

toestand, het resultaat en de kasstromen van de graep voar het boekjaar eindigend ap die datum In overeenstemmrng met 

de International FinanCial Reporting Standards zoals aanvaard blnnen de EU en met de In 8elgle toepasselijke wettelljke en 

bestuursrechtelilke voorschriften. 

Bijkomende verklaringen 

Wi] vullen ons verslag aan met de volgende bljkamende verklaringen die nlet van aard zijn om de draagwiJdte van onzeverklaring 

over de geconsolideerde Jaarrekening te vvijzigen: 

• Het geconsolideerde Jaarverslag bevat de door de wet vereiste Inlichtingen en sternt overeen met de geconsolideerde jaarrekening. 

WIJ kunnen ons echler niet ultspreken over de beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de groep 

wordt geconfronteerd, alsock van haar posit Ie, haar voorzienbare evolutle of de aanmerkelijke invloed van bepaalde felten ap 

haar toekomstlge ontwikkeling. WIJ kunnen evenwel bevestlgen dat de verstrekte gegevens geen eVldente tegenstrijdigheden 

vertonen met de informatie ...vaarover wij beschikken in het kader van OnS mandaat. 

24 maart 2006 

Het College van comrrtssarlssen 

OELOrrrE BedrijfsrevisCl,ren 

BV D.V.v.e, C.V.B_A. 

Vertegenwoordigd door P. Maeyaert en J Vlaminckx 
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ERNST &: YOUNG Bedrijfsrevisoren 

BCV 
Vertegenwoordigd door V. Etienne en P. Anciaux 
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-, 
~~~~~~I.!!~~~~a~!! N.V. 
Inleiding tot de jiJiurekening 

o Inleiding tot de jaarrekening 

162 

Rekenmg houdend met het belang van het eigen vermogen 

en de omzet van de moedermaatschappij binnen de 

geconsolide-erde rekening. zou de gedetailleerde publicatie 

van de statutaire jaarrekening en haar commentaar in deze 

brochure grotendeels een overlapping meebrengen van de 

uiUeg bij de geconsolideerde jaarrekening. 

In Qvereenstemmlng met het Wetboek van Vennootschappen 

werd beslist om een ingekarte versie van de statutaire 

Jaarrekening van de naamloze vennootschap Electrabel voor 

te stelien. 

Het College van commissarissen heeft een verslag zonder 

voorbehoud uitgebracht over de statutaire jaarrekening van 

Eleelrabel N.V. 

Electrabel - Jaarverslag lOOS 

Deze documer"lten werden neergelegd bij de Nationale 

Bank van Selgie. Ze staan ter beschikking op de website 

\iVW\rV,electrabel.com en ziJn op aanvraag verkrijgbaar op het 

volgende adres: 

Elect,abel 

Regentlaan 8 

1000 Brussel 
Belgie 
Tel. + 3~ 2 518 65 99 

Fax + 32 2 511 6599 



o Balans -in duizenden EUR 

o Activa 

VA5TE ACTIVA 

Oprichtingskosten 
Immateril!le vaste activa 
Materiele vaste activa 
Financiele vaste activa 

VLOTIENOE ACTIVA 

Vorderingen op meer dan een jaar 
Voorraden en besteUingen in uitvoering 
Vorderingen op ten hoogste een jaar 
Geldbeleggingen 
Ltquide middelen 
Overiopende rekeningen 

~~.!!:!!.~~~~!!.~~..!~~~.: 

31.12.1005 

10921954 

104 273 

1 442 500 

9375 175 

.R 675 107 

1 a18 

\98582 

I 632410 

6469447 

203998 

168 a52 

8~/~nJ 

31.12.2004 

11751 S19 

68674 

1 554955 

1012a190 

_ 712293B 

2274 

201 161 

2473705 

4170)29 

187821 

a7248 

... ,_~, ___ ", . ~,._" •• " , _ . __ , _ , ., ____ .. . _ " . .. ,ri .. , . .. .. " , ...... , .. , ._". _ .".-. ," 

!C)!.~~~()~R !\.9.:'y.!\. _____ .... _. ___ .__ 19597061 ~.~. ~?~. ?~!.-

o Passiva 

31.12.2005 31.12.2004 

EIGEN VERMOGEN 7177 198 6673222 

Kapitaal 2072722 2072 722 

Uitgiftepremies 927566 927566 

Reserves 40147.l2 3536802 

Overgedragen winst 162033 135982 

Kapitaaisubsidies 145 150 

VOORZleNING<N e N UIT(;E5TE LDE elilASTlNGEN 566396 615207 
Voorzieningen vear rislco's en koslen 566396 615207 

SCHULDEN 11 a 53 ' 67 11 586328 

Schulden cp meer dan een jaar 691809a 654629a 
Schulden op ten hoogste een jaar 4538699 4741344 
Ovedopende rekeningen 396670 298686 

TOTAAL DER PASSIVA 19597061 18874757 
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Jaarrekenin9 Electrabel N.V, 

liC!Julr.fC!nrC!keni"9 - "'eJulr~~tve(werk in9 

C Resultatenrekening - in duizenden EUR 

8edrijfsopbrengsten 
Bedrijfskosten 
BEDRIJF5RE5ULTAAT 

Financl~ le opbrengsten 
Financiele kosten 
Finandeel resultaat 

~E,:!D ~~T VOO R BELA5T1NGEN 

Uitzonderlijke opbrengslen 
Uitzonderlijke kos!en 

31.11.2005 31 .12.2004 

9073 296 884090a 

8 289221 8113021 

784 075 727887 -- -
1 023650 902911 

397896 460131 

625754 442780 

1 4119 819 , 170 657 

171896 281765 

7396 354 129 

164500 ·72 364 Uitzonderlijk resultaat 
RESULTAAT v66R SELASTINGEN _ ._ .... _ ..... _ _ ... .!.I?4 32!... ___ ~ 098 303 

Belastingen op het resultai1lt 
WINST VAN HET DOeKJAA.A 

Overdracht naar de belastingvri e reserves 

156821 

14 17 508 

622070 

TE BE5TEMMEN WIN5T VAN HE!,!OEI(JAAR ______ ~ _____ 2039578 

o Resu Itaatverwerki ng - in duizenden EUR 

164 

TE SESTEMMEN WINSTSAL\lO 

Te bestemmen wins1 van her bcekjaar 

Overgedragen wins I van het '1orige boekjaar 

TOEVOEGING AAN HET EIG,N VERMOGEN 
A·~~"d·~'·~~1t~'ijk'~'·~~~;·~·~~·' ... "." ....... " ........ " .. ""''''''''. 
Aan de overige reserves 

OVER TE DRAGEN RE5ULTAAT 

Over te drag en winst 

U/T TE KEREN WINST 

Vergoeding van het kl1Fl t.o ill 
8e5l.\1wden of zaakvoerder.; 
Indien de bovenstaande verdelir:g wordt aanvaard, en re.~g hc:IudMd met 
de fiscale bepailngen, zal het bedrag van het nettodividend per aandeel na 
inhouding van de roerende voorheHing, kunnen worden vastgesleld op; 
Met STRIP WPR: 

EI.etr.bet • Jaarverstag 2005 

31 ,12.2005 

2175560 

l039 S78 

135982 

.:~.'.~~~ 

·1 100 000 

· ' 6~ 033 
-162 Oll 

-91H27 

-910978 

·25<9 

12.4500 EUR 

'4,1'00 EUR 

142 232 

956071 

4 666 

960737 

31 .12.2004 

1078290 

960 737 

117 553 

-75000 

·75000 

-135982 

-135982 

·867308 

-B6.1:1 880 

-2428 

11.8200 EUR 

13,3960 EUR 
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o Tabellen 

Energieb<ll<lns - in GWh 

~oos 2004 % 

" 
Productie van de Belgische kerncentrales in exploitatie door Eleclrabel 45169,4 44898,9 0,6 

2. Afnemingen van kerncentrales buiten Selgie 78.32,3 7835.2 0,0 
~ie van de Belglsdle thermisdle en waterkrachteenreden in expititatie door 8ectrabel (11 24083,3 23483.3 2,6 

4. Productie van de thermische eenheden In exploitatie door Electrabel buiten Selgie 38628,9 36965,0 4,5 
5, Productie van BeJgische warmlekrachtkoppelingseenheden 5078,8 5163,7 '1,6 
6, Aankopen ap de marklen en bij andere producen!en 32227.9 27 707,2 16.3 
7, Aankopen bij autoproducenten in 8elgie 178,8 201.4 ·11.2 
8. Opgewekte, afgenomen en aangekochte energie (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 153199,4 146254,7 4,7 

Leveringen aan diverse producen!en 4948.6 4956,7 ·0,2 
10, Energie opgenomen \loar he! oppompen 1777,7 1696,6 4,8 
11. Beschikbare energie (8 - 9· 10) 146473,0 139601,4 4,9 
12 VerUezen 1 026,4 Bll,5 26,5 
13. Verkoop van de Electrabel·groep - productie (11 • 12) 145 446,7 138789,9 4,8 
,4 Rechtslreekse klanten 135B87,6 125456,5 8,3 o Tabellen p.166 a) open markt in Selgie (J) 55910,2 56425,5 ·0,9 

b) buiten Belgie 47220,6 43645,4 8,2 

o Woordenlijst p.171 
c) wholesale 3.756,8 25385,6 29,0 

15, Verdelers in Belgie 9559,1 13333,4 ·2B.3 

o Sites in Europa p.173 
a) verkoop aan gemengde intercommunales a 413,0 11590,4 ·27,4 
b) verkoop aan derde verdelers 1146.1 1743,0 ·34.2 

16, Andere dlrecte aankopen door de Belgische gemengde intercommunales 427,5 606,5 ·29,5 

o Informatle p.174 17. Energie aangekocht door de Belgische gemengde intercommunales (15a + 16) 8840.5 12196,9 ·27,5 
18 Verliezen 664.6 836,4 ·20,5 
19, Verkoop van de Belgische gemengde intercommunales (17 -18) 8175,9 11360,5 ·2B,0 

a) klan ten gereguleerde markt 8075,4 11 149.B ·27.6 
b) derde verdelers niet verbonden mel Electrabel 100,6 210,7 ·52.3 

20. Eindverkoop van de Electrabel·groep 145209,6 138560,0 4,8 
a) Jdanten open en gereguleerde markten (14 + 19a) 143962,9 136606,3 5.4 
b) derde verdelers niet verbonden met Electrabel (1 5b + 19b) 1 246,7 1953,7 ·36,2 

") Ultieme nettoproductle 

(2) De klanten van Electrabel Customer Solutions inbegrepen 

Belangrijkste evoluties van het productiepark In 2005 - i '2., MW 

Nieuw. capatiteit land In dlen!il gejiteld In aanbouw Project 
STQOM· EN GASTURBINE 

Zandvliel Power (50 % Electrabell 8elgi~ 197,5 

Amercoeur Belgi~ 420 1"1 

5idmar(·1 Selgie 350 r t 
Flevo Nederland 800 
Fos·sur·Mer Frankrijk 420 
Site Ie be palen DuilSland 800 
Voghera Italie 385 
Torrevaldaliga (repowedng) 11\ Italie 568.5 
Vado Ligure (repawering) (II Italie 382,5 
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Nieuwe capacitelt 
STOOM- EN GASTURBINE 

Lelnl 
Roselectra 
Napoli Levante (repowering) ('1 

Castelnou 
Morata de Tajuiia 
Caelgese (Torrelavega) 

WARMTEKRACHT 
RomerbrOcke (repowering) 

Meerdere sites 

KLASSIEK THERMISCH (STEENKOOL) 

Rotlerdam 

Site te be palen 
WINDPARK 

Lanaken 
Perwez tl) 

BASF 

Bullingen 

Dour-Qui~vrin 

La Roche 
Meerdere sites 

Slrepy 
fems 
Flevo 
Beaucaire (CNR) 
Fos-sur-Mer (CNR) 

Meerdere sites 
Meerdere sites (AceaElectrabel) 

Donlnhas (Generg) 
Fafe (overeenkomst met Gamesa) 
Meadas (Generg) 

Caramulo (Generg) 

Pinhal (Generg) 
Gardunha (Generg) 

Videmonte (overeenkomst met Gamesa) 
Meerdere sites (Generg) 
Meerdere sites (overeenkomst met Gamesa) 

Meerdere sites 

KERN CENTRALE 

land 

Italie 
Itali!! 

Ita IiI:! 

Spanie 
Span;e 
Spanje 

Duits!and 

Se!gle 

Nederland 
Duitsland 

Belgie 

Belgie 

8elgi~ 

Selgie 

6elgi~ 

Belgi~ 

8elgie 

Selgie 

Nederland 
Nederland 

Frankrijk 

Frankrijlc. 
Frankrijlc. 

ttalie 
Portugal 

Portugal 
Portugal 

Portugal 

Portugal 
Portugal 

Portugal 
Portugal 
Portugal 

Polen 

Doel~ --- Belgi~ 
WATERKRACHTCENTRA~E SHEM----- .. ··--·-.. .,------ "- i ';ankrijk'" 

In dienst gesteld 

41 

7,5 

0.85 

80 

Bestaande capaciteit lafld Uit dienst genom en 
KLASSIEK THERMISCH 
6~~-'---""- ' Honga; ij;--'--'-

WARMTEKRACHT 
VPK III 

ENER<;IERECUPERATIE 
IVBOU) 

(.) Beslissing of engagement genomen" 
(1) Eigendom Ti~reno Power (50 % ElectrabelAceal 
(2) JOint venture met Air Energy. 
(3) Eindeconlract 
(4) 1iJpe centrale Ie besllssen 

Belgj~ 

Belgle 

362,9 

9,5 

In aanbouw 

385 

385 

760 

II,S 
10 

90 

128 
106 
32 

".,,-j 
Project 

187,5 ('I 

1200 

800 

ISO 

750 

750 

18 1"1 

12, 1"1 

6 

8 
100 

4,6 

27 

80 

100 

68,25 (") 

101 ("J 

160 

~ 
,,_ .. " .. _ ..... _" 

4.5 1") 
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Samens1e ll i~ v!n het productiepark eind 2005 - in MW 

,68 

Centrale 

BELGI~ 

STOOM- EN GASTURB'NI~ 

Drogenbos 

Herdersbrug (Brugge) 

Sainl-Ghislain 

Vilvoorde 

Zandvlie! Power (50% ElectrabelJ 

WARMTEKRACHTKOPPEUNG 

Turbine 

BP Chembel (Geel) (11 

Cockerill Sambre (Charleroi) 

Degussa (Antwerpen) III 

Esso (Antwerpen) III 

Fluxys (Zeebrugge) m 

Ineos Phenol (Severen) (1) 

Langerbrugge 

Lanxess (Ullo) (II 

Moosanlo (Antwerpen) II) 

Oudegem Papier (\) 

SAPPI (Lana ken) (I) 

Solvay (Jemeppe-sur-Sambre)(I) 

Tate & Lyle (Aalst) m 

Total Raffinadenj Antvverpen tl) 

Motor 
CONVENTIONELE 
THERMISCHE PRODUCTIE 

Klassiek thermisch 

Amercoeur 

Awir:; 

Kalkl 

Mol 

Manceau 

Rodenhuize 

Ruien 

Klassiek thermisch me-t 
repowering 

Lar)gerlo 

Ruien 

Eledrall.I - Jaarverslag 200S 

Netto 
ontwik
kelbaiir 

vermogen Brandstoffen 

13 165,3 

1853 

460 

460 

350 

385 

197,5 

80S,1 

731,1 

43 

45 

43 

38,8 

40 

22,8 

59 

43 

43 

14,5 

43 

94 

48 

154 

Ga 

Ga 

VI, Ga 

Go 

Ga 

~ 

~~~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

74 Ga~ Bg 

3961,3 

2613 

256 Va, VI. Ga, Gc 

416 Va. VI, Ga, Bm 

522 VI, Ga 

255 Va, VI, Ga, Bm 

92 Va, VI, Ga, Gh 

526 Va, VI, Gh, Bm 

546 Va, VI. Ga, Bm 

93S 

602 Va, VI, Ga, Bm 

333 Va, VI, Ga, Bm 

~!~~~~J! 
Gasturbine 

Drogenbos 

Mol 

Turbojet 

Aalte~ 

6eerse 

Buda 

Cierreux 

Deux-Acren 

Ixelles 

Noordschote 

Schaarbeek 

Turon 

Zedelgem 

Zeebrugge 

Zelzate 

Energierecuperatie 

Indaver (Beveren) 

ISVAG lWilrijk) 

Schaarbeek 

Stortplt;lats 

KERN~~ 

Doel 

Doel1 

Doel2 

ooel3 

Doel4 

Tihange 

Tihange 1 

Tihange 2 

Tihange 3 

WATERKRACHT 

SpaCirbekkencentra Ie 

Coo I 

Coo II 

Silenrieux (Plate Taille) !lI 

Netto 
ontwik
kelbaar 

vermo9!!!. Brandstoffen 

108 

78 

30 

228 

18 

32 

18 

17 

18 

18 

18 

18 

17 

18 

18 

18 

77,3 

20 

10,5 

45 

1,8 

-2.!S~ 
2736,9 

392,5 

433 

965,8 

945,6 

2423,1 

481 

967,7 

974.4 

Ga 

Ga 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

Vi 

VI 

VI 

VI 

VI 

Vi 

Splljlstol 

Splf,ts'Ul 

~, 328",,=.8 ____ _ 

1307 

474 

690 

143 



'~~j 

Netto Netto 
ontwik- ontwlk· 
kelbaar kelbur 

Centrale vermogen Brandstoffen ~entrale v.rmoge!l~!.~~~toffel! 

Waterkrachtcentrale 21,8 WINDTURBINEPARK ____ 3.5. 

BeverCl~ 9,2 Lelystad 15! 3,5 

BOtgenbach 1,8 LUXEMBURG 376.4 

Cierreux 0.1 STOOM· EN GASTURBINE 37~ 
. - --

Coo-aftakking 0,. Esch-sur-Alzelte 376,4 Ga 

Heid-de-Goreux 8, 1 FRANKRIJK 4817.6 

La Vierre 1,9 KERN CENTRALE 1107,6 

Loree 0,1 (hocz B (51 650 Sp"'LSe' 
Orval 01 0,05 Tricastin 457,6 \P~lSl~ 

Rendeux (Bardonwez) 0,035 WATERKRACHT 3710 

Stavelot 0,12 Waterkrachtcentrale 3710 

>:,:I,~.Il!.~.'!.~INE~,~,, __ , 57.7 CNR (19 centraies) 2937 

Butgenbach 8 SHEM (49 centrales) 773 

Gembloux (·1 ITAUE 2224.7 

Hoogstraten 12 STOOM· EN GASTURBINE 1072 

Kasterlee 0,66 Tor di Valle 118 G. 

Lanaken Torrevaldaliga (7l 568,5 G., VI 

Pathoekeweg (Brugge) Voghera 385 Ga 

Perwez ... 7,5 WARMTEKRACHTKOPPEUNG 379 

Rodenhuize Turbine 379 

SChelle 4,5 Rosen (Rosignano) 356 G. 

Wondel~em • Tor di Vane 23 Ga 

NEDERLAND 4710.5 CONVENT10NELE 
THERMISCHE PRODUCTIE 645,5 

STOOM· EN GA5TURBINE 1705 
Klassiek ther'misch 564,5 

Eerns 1705 G. 
Napoli levanle !"II 115 Ga 

WARMTEKRACHTKOPPELING 161 
Torrevaldaliga m 154 Ga, VI 

Turbine 161 

Air Products {Rotterdam) 43 
Vade Ligure nI 295,5 Va, Vi 

Ga 
Garturbinl! 81 

Almere 11 S G. 

CONVENTIONELE 
Montemartini 81 VI 

THERMI5CHE PRODUCTIE 2841 WATER KRACHT 12g 

Klassiek thermisch 602 Waterkrachtcentrale 128,7 

Gelderland (Nijmegen) 602 Va. VI. 8m AceaElectrabel (7 centrales) 97,3 
Klaniek thermisch met TM'nmo Power (17 centrales) m 31,S 
repowerlng 2200 

Bergum 664 Ga 

Eems 695 Ga 

Flevo .91 Ga 

Harculo 350 Ga,8m 

Gasturbine 39 

Eerns 17 Ga 

Flevo 22 Ga 
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Netto 

ontwtk-
kelbaar 

Centrale verm0 5/:en Brandstoffen 

170 

PORTUGAL 

WA TERKRACHT 

Wate rkrachtcentrale 

Generg (9 centrales) 

WI~RBINEP~~ ___ • 

Carre,o-Outeiro (Generg) 

(haminl! (Generg) 

Doninhas (Generg) 

Fafe 

Meadas (Generg) 

Verg~o (Generg) 

DUITSLAND 

WARMTEKRACHTKOPPELING 

Turbine 

Gera 

R6merbrOcke (Saarbr\..icken) 
CONVENTIONELE 
THERMISCHE PRODUCTIE 

Klassiek thermisch 

Fennet~ 

POLEN 

CONVENTIONELE 
THERMI5CHE PRODUCTIE 

Klassiek thermisch 

Polaniec 

PRODUCTIE. PER TYPE EENHEID IN l0ll5 
Il1nettD 

12,4 "I. 
II'I"~,",~I 
en windkrOichl 

37. 1 "10 ........ ,. 

Electr.bel - Jalllrvel'1lag 2005 

163,7 

33,2 

33,2 

33,2 

130,5 

20.7 

6,9 

0,85 

80 

13 

295,5 

183,5 

183,5 

74 Ga, VI 

109,5 Va, Ga, VI 

In 
112 

11 2 Va -----
1654 

1654 

1654 

1654 Va, Bm, VI 

20.0 '" 
1toom-«t 
gt5lurbine 

7L~ 
__ 1ioo1 

22,8 '" 
(QM'CI"~IWIC(1 

lhermisch 

) 

Netto 
ontwik-
kelbaa ... 

Centrale vermogen B ... andstoffen 

1l0NGARIJE 1676,3 

STOOM· EN GASTURBINE 236,4 

Dunamenli 236,4 Ga 

WARMTEKRACHT~OPPEUNG 201,5 __ 

Turbine 

Dunamenti 
CONVENnONELE 
THERMISCHE PRODUCTIE 

Klassiek thermisch 

Dunamenti 

TOTAAL NETTO 
ONlWlKKELBAAR 
VERMOGEN 

(1) Industrieel partnerschap 

(2) Overeenkorns\ met het MET, 
(3) EIQendom Orval 

(4) JOII1\ ventureme\ AU Energy. 
(5) Commerclahsenng van de productJe 
(6) OvereenkomSI met EDf. 

201,5 

201,5 

1238.4 

1238,4 

1 238,4 

29084.0 

(7) Eigendom Tlffeno PO'Ner (50 % £leClf.beIAcea) 
fa} ~reenkomst met S.:wr Energie 
(9) l~ring V~11 warmle "'1'1 de reglO SailfbrUckM 

Bral1dstoHen: 

Ga, VI 

Ga, Vi 

Bg = bu:>gas. 8m ~ blOlTlaua, Ga :::I aardgas, Gc = cokesgas 
Gh _ hoogovengas, Va • vasle brandslaf (sleenkool) 

vi. vloeibare brat'ldstof (~laokDlle) 
In Be lgi~ beschikt EIKlr .. ~1 in Aalst I:In Zwevegem (Bek'aert) aver 
cenlrales met warmtcpraductlc. 

PRODUCTIE PER TYPE IRAHDSTOF IN 1005 
lnnelto 

13.8 '/. , 
5~ .. koal 
biomassa 



o Woordenlijst 

Autorlt~ per I'energl. elettrlc. e II ga. (ltalie) 

Onafhankelljke publleke Instantie belast met de regeling en 

de contrale van de elektriciteits- en aardgassector. 

Commlssie voar de Regulering van de Elektrfclteit en 

het Ga. (8elgie) 

Autonoom organisme belast met een raadgevende taak: 

ten behoeve van de overheid inzake de organisatie en de 

w-erking van de geliberaliseerde elektriciteits- en aardgasmarkt, 

Daarenboven oefent het toezicht en contrale uit op de 

toepassing van de betreffende wetten en reglementen 

Een Aigemene raad. samengesteld uit vertegenlNOOrdigers van 

de federale en ~ringen, van we<kneme!5-, ""'"'gever>
en middenstandsorganisaties, van milieuverenigingen, en van 
produc::enten, distributeurs en verbru llcers. superviseert haar 

werking. 

Commission de Regulation de I'~nergie (FrankriJk) 

Onafhankehj ke adminfstratieve averheid die belast is 

mel de regulering van de vriJgemaakte elektriciteits· en 

aardgasmarkten. 

Olenst uitvoering en toezlct'lt Energie (Nederland) 

Organisme dat tot taak heeft am de wetten inzake 

elektriciteit en aardgas in werking te stellen en erop toe te 

zien. DTe ressorteert onder de Minister van Economische 

Zaken en is als kamer ondergebracht bij de Nederlandse 

mededingingsautariteit (NMa)_ Hierdoor is sprake van een 

effectleve synergie tussen DTe en de andere directies van 

de NMa, 

Eandi. (8elgi;;) 

Unieke operator die In opdracht van de Vlaamse gemengde 

dlstributienetbeheerders instaat voor de exploitatie van de 

dislributieneHen veor elektriciteit en aardgas in Vlaanderen, 

Hij groepeert de drie vroegere operatoren Netten Vlaanderen. 

GeDIS en het Vlaamse platform van Indexis. 

Elia (80Igi;;) 

Vennootschap optredend als transmissienetbeheerder. Is 

juridisch anafhankelijk en operationeel autonoom, Elia is 

-'"1 
beursgenoteerd Haar aandeelhouders zijn het grote pubJiek. 

Electrabel, PubJipart en de gemeenten. vertegenwoordigd 

door Pubh-T. 

Gemengde Intercommunale (Belgie) 

Verenrglng van gemeenten die tot doel heeft om dlensten 

van openbaar nut te verlenen in samellwerking met een 

priv~-partner, met narne Electrabel. 

GRTN (Italie) 

GRTN (Gestore della Rete di Trasmlsslone Nazionale) beheert 

het transmissrenet. De aandelen ervan zijn In handen van het 

Ministerie van Economie en Financien en van hel Ministerie 

van Productie-activlteiten 

IntermiX! (8elgle) 

Instelling van openbaar nut die aile vertegenwoordigers 

van de gemeenten in de gemengde intercammunales voor 

e)ektricitelts-. aardgas- en kabeldistributle groepeert. 

Labo",lec (8eI9ie) 

Belgisch laboratorium van de elektriciteltsindustr ie, 

dochteronderneming van Electrabel. 

Netmanagement (Belgie) 

Merk waaronder Electrabel de elektriCiteits- en aardgasnetten 

explorteert in opdracht van de distributienetbeheerders., 
Deze zi;n verantwoordelijk voor het bouwen, beheren en 

onderhouden van de dis trlbutlenetten In een bepaald 

geografisch gebied. In de loap van 2006 zal Electrabel 

in Vlaanderen en Brussel deze actflliteit overdragen aan 

onafhankelijke aperatoren. 

RTE (Frankrijk) 

RTE (Reseau de Transport d'tlectriclte) is de enige, door 

de wetgever opgenchte operator die de rol vervult van 

transmissienetbeheerder voor elektricltelt. 

TenneT (Nederland) 

De beheerder van he-t landelijke hoogspanningsnet. De staat 

bezit a1le aandelen 
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o Afkortingen 

BtaB Business-to-Business (industrie en ondernemingen) 

Bta( Business-to-Consumer (huishoudelijke en profes

Slonele klanlen) 

8toP BUSlness-to-?artner 

81M Brussels Instltuut vaor Milieubeheer 

CNR Compagnie Nationale du RhOne 

CREG CommlsSle ... oor de Regulenng van de Elektnciteit 

en hel Ga, (6elgie) 

CWAPE CommisSion wallonne pour I' ~nergle 

DNB Distrlbutienetbeheerder 

EBllDA Earnings Sefore Interests. Taxes, Depreciat ion and 

AmortizatIon 

EMAS Environmental Management and Audit Scheme 

EU Europese Unie 

IFRS International Fi!"1ancia l Reporting Standards 

ISO International Organization for Standardization 

REG Ratloneel energlegebruik 

SHEM Sod~l~ Hydro~l.clnque du Midi 

STEG Stoom- en gasturblne (eenheid met gecomblneerde 
cyciu,) 

TNB Transmisslenetbeheerder 

vpp Virtual Power Plant (oIlrtuele productlecapaciteit) 

VREG Vlaamse Reguleringslnstantie voor de ElektrlCiteits

en Gasmarkt 

WPR Verminderde VoorheffinglPre.:ompte Reduit 

WKK Warmtekrachtkoppellng 

Electr .. b.1 - J.~rver5Iag 2005 

o Symbolen 

Energie 

W watl 

kW kilowatl (1 kW: dUizend Wi 

MW megawall (1 MW: 1 milJoen Wi 

GW gigawatt (1 GW: 1 miljard Wi 

kWh kilowalluur (1 kWh: duizend Wh) 

MWh megawatluur (1 MWh = dUlzend kWh) 

GWh gigawattuur (1 GWh = , miljoen kWh) 

TWh lerawalluur (1 TWh = 1 miljard kWh) 

Joule 

MJ megaJoule (1 MJ = 1 mlljoen J) 

GJ gig_joule (J GJ : I milJard J) 

MMBTU Millions of British Thermal Units 

1 kWh: 3,6 MJ 

1 MJ: 0,278 kWh 

Elektridteit 

v volt 

kV kilovolt (1 kV: duizend V) 

LS laagspannlng (230 en 400 V) 

MS middenspanr\lng (1 tot 30 kv) 

HS haag, panning (36 tot 220 kV) 

ZHS zeer hoge spanning (380 kV) 

A ampere 

Ga. 

LD lagedruk« 0,1 bar) 

MD middendruk (0,1 tot 15 bar) 

HD hogedruk (> 15 bar) 

AG aardgas 

LNG vloelbaar gemaakt aardgas (liquefied natural gas) 



o Sites in Europa 

Belgie 

Eleetrabel N V. 

Regel"ltlaan 8 

, 000 Brussel t seigle 
WoW!.eleetrabel be 

Te l +3225186111 

Nederland 

E"etrabel Nederland N.V. 

Dr Stolteweg 92 

8025 AZ Zwolle, Nederland 

WoW!,electrabel.nl 

electrabel@electrabel.nl 

Tel. + 31384272900 

Luxemburg 

Twinerg S.A 

201, route d'Ehlerange 

4108 Esch-5ur-Alzette, 

Luxemburg 

Tel. + 352 26 55 49 1 

Frankrijk 

Electrabel France S.A. 

Le Cesar 

20 Place Louis Pradel 

69001 Lyon, Frankrijk 

www,electrabelJr 

contact@electrabel.fr 
Tel, + 33 4 72 98 23 80 

Itali~ 

Electrabelltalia S.p A 

Via Orazio 31 

00193 Rome, Ita lie 

\NWtN,electrabel.it 

info@eleetrabel.it 

Tel, + 39 06 68 30 1827 

AceaEleetrabel SpA 

Piazzale Ostiense 2 

00154 Rome,ltalie 

Via dell'Arte 73·77 

00144 Rome. Ita lie 
l/oMNII,aceaele<trabel. it 

Tel. + 39 06 57 99 66 91 

Spanje 

Eleetrabel Espa~a SA 

General Castaflos 4 

3~ Planta 

28004 Madrid, Spanje 

www.electrabel.es 
contactCelectrabel.es 

Tel +34913106270 

Castelnou Energia, S.L. 

General Castaflos 4 

3' Planta 

28004 Madrid, Spanle 

lNWW.electrabel.es 

contact@electrabel.es 

Tel , + 34 97 882 80 15 

Duitsland 

Eleetrabel Deutschland AG 

Friedrichstra!3e 200 

10117 8erlijn, Duitsland 

\NWW,electrabel de 

kommunikatlon@electrabel.de 

Tel, +4930 72 6153500 

.... -~j 

Polen 

Electrabel Polska Sp ZOO. 

ul, UnONersytecka 13, Altus Building 

40-007 Katowice. Polen 

WoW!,eleetrabel,pl 

market ing@electrabel,pl 

Tel. + 4832 6030599 

Electrabel Polaniec 5 A 

Zawada 26 
28-230 Palaniec, Palen 

WoW! eleetrabel,pl 

elektrownia@elpolsa.com.pl 

Tel, + 481586567 Ot 

Hongarije 

Dunamenti Eromu Rt. 

Erornu ut 2 

2440 Szazhalombatta, 

Hongarije 

electrabel@derlhu 
Tel + 36 23 S44 161 

Eleetrabel Magyarorszag Kft 

Csenterics u. 8 

2440 Szazhalombatta. 
Hongarije 

eleetrabel@dert,hu 

Tel. + 36 23 544 161 
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Electra bel N.V. 

Regentlaan a - 1000 Brussel 

Selgie 

IN'NW.e\eclrabel,(om 

Tel + 32 2 518 61 11 

Fa .. 32 2 518 64 00 

81W BE 403,170,701 

RPR 8russel 0403.170,701 

Investor relations 

Jan Van Brabant 
Tel + 32 2 518 65 99 

Fa .. 32 2 511 65 99 

Jan vanbrabant@electrabeLcom 

Aile finandiHe Info op www.electrabel.com 

Het jaarverslag. evenals de gedetailleerde statutaire jaarrekening 

van Electrabel N,V., staan integraal in PDF-formaat ap 

WIN'N,electrabel.com. 

U vindt er ook: 

• de agenda 's van de algemene vergaderingen van 

aandeelhouders van 11 mei 2006; 

• de meest recente agenda voor de aandeelhouder; 

• aile jaarverslagen vanaf het boekjaar 1998; 

• financiele en statutaire gegevens ten behoeve van 

investeerders en aandeelhouders: 

De jaatlijkse en halfjaarlij lcse resultaten van de vennootschap 

slaan oak onder de rubriek 'Nieuws - Persberichlen' 

('est avec plaisir que nous vous enverrons ce Rapport annueJ 

enfrant;ais. 

We will bf' happy ro send you rhis Annual report in English 
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Activiteltenverslag 

Het ActlViteitenverslag 200S staat 

op 'MV'rN electra bel eom in PDF·farmaat. 

U kunt een gedrukt exernplaar bekamen 

In het Nederlands, Frans of Engels. 

Mllieurapport 

Het Milieurapport 2005 staat 

ap \JV\N'N.electrabel.cam in POF~formaat 

U xunt een gedr'Ukt exemplaar bekomen in het 

Nederlands, Frans of Engels. 

.... "' ... I>:T.PfII*'~~ 

Aanvragen 

") 

Aanvragen van exemplaren van deze verslagen en andere 

documentatie: 

eleclrabel 

Regentlaan 8 - 1000 Brussel 

8elgl• 

WVV'Welectrabel.eam 

Tel.+3225186222 

Fax+3225186400 
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Overzicht grondstoffen en afvalstoffen 

Doorzetijaar Aanvoerfafvoer per Opslag Opslagcapaciteit 

. ___ ~1.:.3.;:.OQl~_'! ______ ~~~.!l_v..aartschip ________ ~_o..e~!!9vel~~ kol~.!1_~l!!!kerJ..~Q:.QQ9_~q!) _____ _ Kolen 

Biomassa 415 kton~ Binnenv;aartschip I Vrachtwa.gen Opslagsilo {A-framehal PM 

(incl. Tall 011 Binnenvaartschip Olietank 36.500 m~ 
Pl!£'lL ______________________ ,___________________________________ _ _____ _ 

Huis_~~'!.ndolie __________ ~inn~.!l.Y_'!artsch2_ ___________ Q!~J!l~ _____________ 5-'9_0..Q_~ ______ . 

~~<!9~2 __________ ~<!~ ________________ ...9~_~1J... ______________ Nvt _______ _ 

YJ~~9~~ ____ ~ 70.:.QQ9J.2D __ ~~~£!l~'!~!!! bin~.!l_~'!.arts~2_ __ Sllo ______________ . __ --P.M-_________ _ 
BO~!!I!!~ __ t~:.~QQJ~Il _____ '!£~£!l~'!gen I biD . .'l~~~!I..'!.~~!lJL_~~P.!rk ______________ f!:! _____________ _ 
§'P_~_ ~~:.~QQJQ.'! Binne.!l.Y.'!.~1s_<?1!P ___________ ~P __ . _______________ ...P~ _______ _ 
ABI-sllb 50Q_:1:.990 to!1_y~~S!'~~'!9~_n ___________ ._~~9.:~92 _________ . ___ f~ ____________ _ 
e-..!!1_1!12_f)j!l.. ___ ..EM _______ \{!:~9~~~ _______ . ______ T~.!1l_ _______________ .?.~'!l ..... ____ _ 

Het aantal tonnen biomassa is afhankelijk van de verbrandingswaarde. Genoemde hoeveelheid is blj een gemiddelde brandstofpakket 

Hoeveelheden zUn indicatief 



Opslag van hulpstoffen 

Hulpstof 

Propaan 

Diesel 

Smeerolie 

Opslagwijze Gebruiksdoel Wms Nr. Op Maximale opslag Indicatie (milieu)voorzieningen 

tekening (kg of m3
) jaarverbruik 

Drukhouder, Ontsteken oliebranders D XI 15 m3 7 m3 CPR11-3 

__ ~,!~'!"9ron~ __________________ __ ___________________________ __ __ ______ _________________________________ . 

Bovengrondse Brandstof motoren noodvoorziening XV 6 m3 28.000 kg Olieopvang, grootste 

tanks 

--------------,---------------,-_._--_._. __ ._ ._------_._._._._.-._ ._._-----,-----
Bovengrondse 

tanks 

Smering turbines, generatoren en diverse 

hulpsystemen 

III 

eenheid + 10% van het 

______ . ___ ~L9.~ ________ . 
40 m3 40 m3 Olieopvang, grootste 

eenheid + 10% van het 

_ ____________________ ___ _____________________________________________________________________ _________ _____ ___ overL9.~ _______ . 

Ka~~~~..n _ __ ____ .§.~ ______ ROI's _____ _ ___________________ 0yJ.!L. ___ ~:.EiQQ..~ ____ 2§..:9.9_'U£!l_~2!f.!~~~ _________ . 

Ammonia 24,5% Bovengrondse DeNOx VI 600 m3 5.600 ton Zie paragraaf 2.2.6 

tank 

Natronloog 50% Bovengrondse Regeneratie filters van condensaatreinigings- en VIII 30 m3 215 ton 100% opvang 

tank demiwaterinstallatie en neutraliseren spoelwater bij 

_____________________ _ _ _____ ..!~lr.!~D.aY..a_Il_q,~_~ldyO-.E.akk~!t_~r.! ______________________ __________ ,--- -------------______________ . 

Zoutzuur 30% Bovengrondse Regeneratie kationfilter van condensaatreinigings- V 30 m3 452 ton 100% opvang 

tank __ ~n . d_~jY"~~~~~~~.!!?~L~ ____________________ _________________________________________________________________ _ 

Zwavelzuur (98%) Bovengrondse Regeneratie mengbedfilter van XI I 6 m3 300 kg 100% opvang 

__________________ ta nk ______ ~.£'!q~!!!.~!~!1.!9J.n.92L~!~~!i~_~n..~uJ~.!"LIl9.. __ . _________________________________________________________________ _ 

Trinatriumfosfaat Emballage am corrosie/erosie en afzetting te voorkomen in XIX 25 kg 310 kg ?? 

water-/stoomcircuit van de snelstartketel en 

________ . _______________ hulpketel~~_~~~sloten !<!~l~!ltersyst~I!1.. _ ____ . ________________________________ ____________ ___ ____ _________ ~_. ___ . ______ . 

Ferrosulfaat Bovengrondse Corrosie/erosie van condensorpijpen tegengaan XVII 0 10.600?? 

____________ ~oseerins~~~!~ _______________________________ _______ _ _ _______ . _ _______________________________ . 



zuurstof Drukhouder Conditionering ketelwater B 11, 1 battenj 3 16 

drukhouders (3 50 

10 batterijen Goedgekeurde 

drukhouders. 
_____________________________________________________________________________ ~ ___________________ ~~~~Y~IP2..c! ___________ . 

Stlkstof Drukhouder Uitdrijven van aardgasleldlngen en het conserveren XIV 30 drukhouders 120 Goedgekeurde 

____________________________ van de ~~~~ln~ta"aties _______ _ ________________ i~_~Q_~~~!L _____ ~I~!<..h_~~~~ ___ c!~I!~~.?_l!.c!~I! ___________ . 
Waterstof Drukhouder KoeHng van de generator van de stoomturbines C IX 4 tot 6 batterljen a 100 batterijen Go~dgekeurde 

16 drukhouders drukhouders, 

______________________________________________________________________________ {~_~Q_~~e.!l __________________ ~~2~Y~IP_~ ___________ . 

Koolzuurgas Drukhouder Bij revisies/reparaties waterstof uit de generatoren XXVII 4 batterljen 3 16 4 batterijen Goedgekeurde 

verdrijven. Blusgas drukhouders drukhouders, 
____________________________________________________ ,_, ___ , _______________________ j~_~_li~0 ____________ ~2~Y~!bod __ _ 

Gassen ten behoeve Drukhouders Ten behoeve van laswerkzaamheden 0 XIII , XXI . 10 drukhouders 40 Goedgekeurde 

van laswerkzaam

Heden (acetyleen, 

propaan, zUltrs\of, 

XXIV,XXV persoort 

(a 50 liter) 

drukhouders. 

rookverbod 

~90n, prote9222L ______________________________ _________ , _____________________ , _____________________________________________ . 

Gassen ten behoeve Drukhouders Analyses laboratorium 0 IX, X. XI, 2 drukhouders per 12 Goedgekeurde 

van analyses 

laboratorium (zoals 

acetyleen, lachgas, 

waterstof, argon, 

diverse ijkgassen, 

XIII , XIV, 

,XXI, 

XXVI , 

ssort a 50 liter drukhouders, 

rookverbod 

~~.u!1'.!9'!:' hellum!.. ______________ , ______________ , _____________________________________ ' ________________________________________________ _ 

') 



zuivere lucht. 
p.!9p'!an, st~~tqfL ____________________________________________________________ ...., ______________________________________ . 

TMT-15 Emballage Flocculeringsmiddel in XXIX 1 m3 15 m3 ?? 

____ , _______ !'_f;1~~_~t..e!p_~~~!l_d..~~ins~~~~~_________________________ _ ________________ _ 

Overige gevaarlijke Emballage, In het laboratorium worden op kleine schaal diverse D, E, XX 150 liter per kast 150 Conform CPR 15-1 

stoffen chemicali~n gebruikt H, I, J, losse kast 

-----------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------_. 
Oli~n Emballage Smeermiddel III , IV, VII <1010n 17.000 liter Olieopvang, grootste 

eenheid + 10% van het 
__________________________________________________________________________________________________________ q!'~!!9.~ _________ _ 

Chloo~~~_eklq,qg ___ ,_,_~.E~I~~ ____ Koe~~ilJ~!~~~~~_f!1___________________ ~ ____ ~X_II_I ___________________________________ _ 
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In december 1991 is door het ingenieursbureau Heidemij een inventariserend onderzoek uitgevoerd 

naar de bodemkwaliteit van de Centrale Gelderland. (rap. Nr. 634/EA91/F660/43960) 

In april 1992 is door hetzelfde bureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 

van de toen geplande nieuw te bouwen STEG-eenheid (op het terrein gelegen ten oosten van het 

kolenpark, grenzend aan de Waal). (rap. Nr. 634/EA921B517/43960) 

In mei 1991 is door het ingenieursbureau Tauw een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de 

waterbodem bij de koelwaterinlaat. (rap. Nr. 3168123) 

Noorde/ijk terreingedee/te (nabij de Waal) 

In 1993 zijn door het ingenieursbureau Grondmechanica saneringsonderzoeken uitgevoerd op 

het terrein nabij de Waal. De bodem is ter plaatse verontreinigd met olie. In 1994 is beg onnen 

met de saneringswerkzaamheden middels een in-situ reiniging. 

In september 1998 is door Grondmechanica Delft het evaluatieonderzoek van het 

saneringsverloop op locatie een (nabij de Waaldijk), locatie twee (op het CTN-terrein) en locatie 

drie (nabij het voormalige chemisch lab) afgerond. In het evaluatierapport is vastgesteld dat voor 

de periode van 1994 - 1999 naar schatting ongeveer 60 % van de oorspronkelijk aanwezige 

olieverontreinigingen (deze hoeveelheid wordt geschat op maximaal100 ton) is verwijderd. 

Daarnaast is voor de bovengenoemde locaties het volgende geconcludeerd: 

Locatie 1 en 2: 

• De ophooglaag is nagenoeg schoon: de bioventilatie heeft goed gewerkt 

• Het in een dwarsdoorsnede van het verontreinigde terrein aangelegde biospargingsysteem 

heeft naar behoren gefunctioneerd. In de diepere lagen van deze dwarsdoorsnede is de 

minerale olieverontreinigingsconcentratie duidelijk afgenomen 

• In het grondwater in de onderliggende tussenzandlaag en het pleistoceen, buiten de 

invloedssfeer van het in-situ saneringssysteem, is op een aantal plaatsen nog steeds een 

minerale olieverontreiniging aangetroffen tot boven de tussenwaarde en/of interventiewaarde 

• De effectiviteit van de aangelegde drijfJaagpompen is niet duidelijk. Enerzijds worden bij de 

bemonstering van deze pompen zeer lage concentraties minerale olie aangetroffen. 

Anderzijds laten bemonsteringen van de peilbuizen en de grondwatermonstersondes in de 

directe omgeving sterk wisselende resultaten zien 

Locatie 3: 

Op deze locatie is in de diepere bodemlaag een olieverontreiniging tot boven de 

interventiewaarde aangetroffen. Ook is een deel van de (diepere) bodem ter plaatse van de 

voormalige eenheid CGI nog tot boven de interventiewaarde met minerale olie verontreinigd. 



In verband met de hoge Waalstanden in februari 1999 zijn verspreid over de locaties een, twee 

en drie ongeveer 50 grondwatermonsters genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van 

minerale olie. Uit deze resultaten is gebleken dat bij grondwatermonsters uit ongeveer 10 

peilbuizen minerale olieconcentraties tot boven de interventiewaarde (= 600 ~g/l) zijn vastgesteld. 

Teneinde te kunnen vaststellen of veranderingen in concentraties waren opgetreden, zijn eind 

maart 1999 (bij dalend Waalpeil) opnieuw bemonsteringen bij de genoemde peilbuizen 

uitgevoerd, waarna deze monsters op de aanwezigheid van minerale olie zijn gecontroleerd. Uit 

deze analyseresultaten bleek dat in 9 van de 10 monsters wederom concentraties tot boven de 

interventiewaarde zaten. Vermoedelijk is als gevolg van de hoge Waalstand de nog in de diepere 

lagen aanwezige olie naar ondiepere lagen gedrukt, waarna een zekere versmering in deze 

ondiepere lagen is opgetreden. De resultaten bevestigen de conclusie uit het evaluatieonderzoek 

van Grondmechanica Delft, namelijk dat in de diepere bodemlagen op een aantal "hotspots" nog 

een aanzienlijke olieverontreiniging aanwezig is. 

Bodemonderzoek en -situatie s/oopterreinen (rap. Nr. 634/0A98/2971/19279/mo) 

Door Heidemij Advies is begin 1998 een orienterend bodemonderzoek uitgevoerd van de 

(sloop)terreinen waarop de voormalige eenheden CGI, G11 en G12 waren gesitueerd. 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is het volgende geconcludeerd: 

Noordelijk sloopterrein (de locatie van de voormalige eenheid CGI): 

• Ter plaatse van de voormalige olietanks is de bovengrond tot circa 3 m-mv (= 3 meter 

beneden maaiveld) tot boven de tussenwaarde verontreinigd met minerale olie. Mogelijk is de 

vaste bodem onder de voormalige beboLlwing verontreinigd tot boven de interventiewaarde 

(dit kon echter vanwege de aanwezigheid van een harde laag in de ondergrond niet nader 

geverifieerd worden) 

• Het grondwater is ter plaatse van de voormalige olietanks op een diepte van circa 8 m-mv tot 

boven de interventiewaarde verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met de 

zware metalen chroom en zink en met vluchtige aromaten 

• Ten noordoosten van de voormalige olietanks is het grondwater op een diepte van circa 

8 m-mv tot boven de interventiewaarde verontreinigd met tetrachlooretheen ('PER') 

Zuidelijke sloopterrein (de locatie van de voormalige eenheden G11 en G12): 

• Ter plaatse van beide voormalige olietanks is de vaste bodem op een diepte van circa 

1-3 m-mv tot boven de interventiewaarde verontreinigd met minerale olie 

• Het grondwater ter plaatse van beide locaties is op een diepte van circa 8 m-mv tot boven de 

interventiewaarde verontreinigd met minerale olie 

• In de zuidoost- en de noordoosthoek van het terrein is de ondergrond tot circa 1,5 m-mv tot 

boven de tussenwaarde verontreinigd met respectievelijk lood en zink 
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Tetrachlooretheen vervuiling 

In verband met de geplande nieuwbouw van een warmtekrachtcentrale op het noordelijke 

terreindeel nabij de Waal (de Gelderland STEG A) is door het toenmalige Heidemij Adviesbureau 

in 1992 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapp. nr. 634/EA92/G089/44171). Hierbij 

werden verontreinigingen van diverse stoffen, waaronder minerale olie en tetrachlooretheen in de 

bodem en het grondwater, tot boven de voormalige B- en C-waarden vastgesteld (hiervoor zijn 

sinds begin 1995 de tussenwaarde en de interventiewaarde in de plaats gekomen). 

In 1994 is voor de aanpak van de tetrachlooretheen vervuiling in het grondwater rondom peilbuis 

OHV 23 door OHV een saneringsplan opgesteld. Oit plan is echter niet uitgevoerd omdat de 

toenmalige sloopwerkzaamheden teveel risico opleverden. 

Tijdens het in februari 1998 door Arcadis Heidemij uitgevoerde orienterend bodemonderzoek van 

de sloopterreinen is vastgesteld dat het grondwater op een diepte van circa 8 m-mv rondom 

peilbuis DHV 23 nog steeds tot boven de interventiewaarde met tetrachlooretheen is 

verontreinigd. (rapp. nr. 634/0A98/2971/19279/mo) 

Bodemverontreiniging nabij ingang ketelhuis G13 

In augustus 1994 is dieselolie gemorst voor de ingang van het ketelhuis van eenheid CG13 

(naast de DeN Ox-lift) ten gevolge van het op onjuiste wijze vullen van een aldaar opgestelde 

mobiele compressor. (archiefcode CG G60.80.51) 

Bodemverontreiniging rondom lekolietank G13 en onder ketelhuis G13 

In januari 1995 is een bodemverontreiniging met mors- en lekolie rondom de lekolietank van 

CG 13 en onder de betonnen vloer van het ketelhuis van G 13 geconstateerd. Deze mors- en 

lekolie is afkomstig uit openingen van leidingdoorvoeringen en van de lekolietank ten gevolge van 

overJopen. (archiefcode CG G60.80.51) 

Bodemverontreiniging voormalig Nijva-terrein 

In opdracht van Nacco Materials Handling B.V. heeft Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in de 

periode september 1995 - maart 1996 een nader bodemonderzoek uitgevoerd naar bodem- en 

grondwaterverontreiniging op en in de directe omgeving van het voormalige bedrijfsterrein van de 

firma Nijva aan de Nijverheidsweg 19 te Nijmegen. Aansluitend is voor de vastgestelde 

bodemverontreinigingen een saneringsplan opgesteld. Directe aanleiding voor het nader 

bodemonderzoek vormde de mogelijke aankoop van het terrein door Nacco Materials 

Handling BV Uit de onderzoeksresultaten blijkt onder meer dat een verontreiniging van zowel 

het ondiepe als het diepere grondwater met trichlooretheen (om en nabij de tussenwaarde) zich 

heeft verspreid tot een deel van het terrein van CG. (rapp. nr. 10078-82270). 



Overige activiteiten 

In het kader van monitoring van de bodem- en grondwaterkwaliteit vinden de voJgende activiteiten 

plaats: 

• leder kwartaal wordt een viertel peilbuizen op en rondom het kolenpark-Noord door het 

laboratorium van CG bemonsterd en geanalyseerd op een aantal zware metalen en suJfaten 

• Het grondwater van de (voormalige) bodemasbezinkput van de voormalige eenheden G11 en 

G12 wordt gemiddeld ieder kwartaal bemonsterd en geanalyseerd op het zware metaal As 

• Nog op te nemen: de beschikking van de gemeente Nijmegen, huidig bevoegd gezag met 

betrekking tot het stoppen van de in situreiniging en het aileen gedurende een beperkt aantal 

jaren monitoren van de situatie ( de grond is functioneel gereinigd) 



TAB 11 





Generation 

Electrabel ~ 
tU"m , 20 december 200S 
fr!v.,,,'" , FSel05 ,6000142 

Bodembeheersplan Centrale Gelderland 

Au Ie ur. Ir F .J . Serne 
Atdeling KAM 

~~~,..~ 

~r.(iIt~"~tfI 

Electrabel @ 

Inhouds opgave: 

Inleiding 

2 Opzet NRB-200 1 

3 Bodembeheersplan 

3.1 Inventarfsatie bodemverontrainiglng 

3.2 Bepalfng risico voor de bod em 

3.3 Vastleggen an bewakan van de bodamkwallteit 

4 Inspeclla an onderhoud bodembaschanmende voorzieningen 

4.1 Inspectla 

4.2 Onderhoud 

5 Toelichting 

BiJlagen: 

A Rlslco Inventarfsatie 

B Inspectie van voorzieningen en lTlaatregelen In 2005 

C Actieplan voorzieningen en maatregelen in 2005 

D Onderhouds programma bodembeschenmende voorzieningen 2G05 
E Satus rapport bodemsanering 

.s"d"~~o:!IJI'''v8'' '1i6'' 7 

l.1o!t..rMIaI~iI\'" 

cmn!.GoiI~L'1(II.JrIi 



Electrabel ~ 
BodI ~m beheersO!IIIn P'Qln. 3 vll n 7 

1.lnlelding; 

In hel kader van het inteme milieubeleld van 

bodembeheersplan opgesteld conform de 

Bodembeschenming (NRB -2001). Hiermee wordt 

de Centrale Gelde~and , heelt Electrabel een 

nchtlljnen van de Nederlandse Richtlijn 

invulling gegeven aan maatregel M 18 van het 

Milleuplan Centrale Gelderland 2001-2005. Dit rapport Is ter goedkeuring overlegd aan het College 

van Gedeputeerde Staten, 

In dlt bodembeheersplan zijn aile onderdelen, inventarisatie bodemverontrein iging ( bepaling risieo 

bodem ). de wijze waarop deze inventarisatie wordt vastgelegd en bewaakt en de wijze waarop de 

reeds getroffen en de te treffen bodembeschermende voorzienlngen worden ge'inspecteerd en 

onderhouden aangegeven. 

De kolengeslookle cenlrale Gelderland beslaal reeds sinds 19J4 Na deze dalum zijn er diverse 

eenheden gesloopl en gebouwd. Momenleel is aileen eenheid-13 in gebruik sinds 1981 . 

Deze Installatie is aangelegd volgens de sland der techniek geldend in 1975, 

De rookgas onlzwavelingsinstallatie (ROI) , Stikslofoxide reductie Inslallatie (DeNOx) en Houisiook 

Inslallalie zijn laler loegevoegd. In 2005 heet! een grole revisle plaatsgevonden len behoeve van 

levensduurve~enging . Hiermee moel de cenlrale nog 101 len minsle 2017 voldoen aan de stand der 

lechniek. Verbeleringen zijn uilgevoerd aan: 

De brandslolllucht verhouding ler beperking \8n CO 

De DeNOx-lnslaliatie ler beperl<ing van NOx-uilslool 

De Electroslatische filters ter beperking van slof uilstool 

De ROller beperl<ing van S02 uitsloot en verdere beperl<lng van slof ultslool. 

Hel regel en besluring sysleem ler optimalisatie van hel verbrandingsproces en beperking van 

onvoorziene storingen. 

Omdat de lolale inslallatie uil zeer veel diverse onderdelen bestaat is ervoor gekozen om de deze 

delen Ie clusleren en gelaseerd in detail te beoordelen op polentiale bodembedreig ing, Een 

overzichl hiervan Is gegeven in de risico invenlarisatie (Bijlage A) , 

Gezien de complexiteil en de leeflijd van de inslallatie en hel volconlinubedrijf van eenheid-1 J, Is hel 

praklisch niel mogelijk aile activileilen uitle voeren onder een bodembeschenmingsnivo wal 

overeenkoml mel "velW88rloosbaar rislco". Oil blijkt ook uit de risico invenlarisalie , 

In hel onderhavige rapport zijn achlereenvolgens vastgelegd : 

- De resultalen van hel onderzoek m.b.1. de rislco voor de bodem, (Bijlage A) 

- De Inspeclie van de gelroffen bodembeschermende voorzleningen , (Bijlage 13) 

I~~II,'" 
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- Een aclieplan mel de nog Ie nemen maalregelen, (Bijlage C) 

- Een onderhoudsprogramma I.a.v. de gelroffen bodembeschermende voorzieningen. (Bijlage D) 

- Hel slalus averzichl van de aclivileilen mel belrekking lal bod em sane ring (Bijlage E) 

2. Opzel NRB-201l1 ; 

De basis van de NRB- aanpak berust op hel inventariseren van hel lisico op bodemvervuiling bij 

verschillende calegorie~n polentieel bodembedreigende acliviteiten. Deze zijn opgenomen in label 

I .J \8n bijlage A. 

Aan de hand hiervan is een lolaal-lijsl opgesteld. die per kolom als volgl is opgebouwd: 

JSQIQm;. Toelichting' 

A Voignumrner van de ge'invenlariseerde acliviteilen 

B 

C 

o 
E 

F 

G 

H 

K 

M 

Inslallaliecode volgens hel AKS-sysleem zoals gebru ikl op de cenlrale 

Benaming van de inslallalie cq. aclivilell 

Bijbehorende NRB-2001 calegorie, direct volgend uillabel 1.3 deel A3, 

NRB-2001 hoofdstuk nummer, direcl volgend uil label I,J dee I A3 

Basis score, direcl volgend uit de NRB-2001 (deel AJ) 

Sysleem aanleg, direcl volgend uit de NRS-2001 (deel A4) 

Sysleem Bandachl , direct volgend uit de NRB ·2001 (deel A4) 

Bijzonder operalioneel onderhoud, direcl volgend uil de NRB-2001 (deel A4) 

Wijze van inspeclie , direct volgend uit de NRB-2001 (deel A4) 

Toazichl, direcl volgend uit de NRB-2001 (deel A4) 

Incident management, direcl volgend uit de NRB-2001 (deel A4) 

Huidige score geefl de slatus weer zoals die eind 2005 is aangelroffen. 

3, Bodembeheersplan: 

3.1 Invenla ri salie bodemveronlreinig ing 

In 1991 is de kwalileit van de bodem en grondwaler van hel gehele terrein van de cenlrale 

Gelderland onderzocht middels aen nulonderzoek. De resuitalen van dil onderzoek zijn vaslgelegd 

in hel onderzoeksrapport van Heldemij rapportnummar 634/EA91fF660/43960 van December 1991 , 

Tevens zijn nog diverse (deel)onderzoeken gedaan en loopl nog de bodemsanering aan de 

noordzijde van hellerrein langs de Waal. In 2006 zal aen hemalingsonderzoek uilgevoerd worden , 

Voor een verdere gegevens kan verwezen worden naar het statusrapport bodemsanering centrale 

Gelderland. (zle bijlage E) 

~~" .. 
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3,2 Bepaling risico voor de bodem 

Bij de centrale Gelderland zijn in het verleden diverse bodembeschermende maatregelen genomen, 

Het betreft voomamelijk het vloeistofkerend maken van bepaalde vloeren (werkplaatsen, opslag 

gevaerlijke afvalstoffen enz,). 

Intussen is de "Nederlandse Richtlijn Bodembeschenming bedrijfsmatige activiteiten" 

(NRB-2001) verschenen, 
De NRB behandelt het beleid en de regelgeving op het gebied van preventieve bodembeschenming, 

Via het Stappenplan NRB en het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen ken men komen 

tot de beslissing of, en zo ja welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen een bedrljf 

moet treffen, zulks afhankelijk van de sltuetle, de actlvlteiten en de stoffen blnnen het bedrijf, 

In 200S heefl de centrale Gelderland aan de hand van het Stappenplan NRB en he! Beslismodel 

Bodembescherming Bedrijfsterreinen gecontroleerd of er voldoende en juiste bodem beschermende 

maatregelen zljn getroffen. De resultaten van he! onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. Een 

actieplan Is opges!e/d met nag te nemen maa!regelen, als onderdeel van dit rapport (zle bijlage C) 

3.3 Vastleggen en bewaken van de bodemkwaliteit 

Me! betrekklng tot de bodemkwaliteit zijn er slechts een aantal factoren van belang, namelijk, het 

vastleggen van de hlstorische bodemkwallteit en die acties die een direct effect hebben op die 

bodemkwalitelt. Bij dit laatste aspect kunnen twee actles onderscheiden worden, namelijk graaf

wer1<zaamheden (bewuste bodemactiviteit) en calamlteiten (onbedoelde bodemactlvitelt). 

3.3,1 Archivering gegevens (zie bijlage E) 

Aile gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit van de centrale Gelderland zijn opgeslagen in 

het centraal archief van de locatie. Het be!raft: 

Inventarlserend bodemonderzoek; 

nader bodemonderzoek; 

uitgevoerde saneringen; 

herbemonsterlng van pellbulzen e.d.; 

incidenten en calamiteiten waarbij de bodem (mogelijkerwijs) vervulld is geraakt; 

getroffen maatregelen (bodembeschenmende maa!regelen en ge!roffen maa!regelen na 

incidentenl calamiteiten). 

Van dit archief is een schaduwarchief aanwezig op het hoofdkantoor blj de efdeling KAM (milieu), 

De KAM-co6rdinator van de centrale Gelderland is de beheerder van aile gegevens met betrekking 

tot de bodemkwaliteit van de centrale Gelderland. 

~~"'I"t . 
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3.3.2. Uitvoeren van graafwerkzaamheden 

Alvorens graafwerkzaamheden mogen worden ultgevoerd op het terrein van de centrale, moet 

hlervoor een graafvergunning worden afgegeven, De uitglfte van de graafvergunning gebeurt door 

de terreinbeheerder. De terreinbeheerder bekijk! hierbij o,a. of het terrein veron!reinlgd is en welke 

maa!regelen ar getroffen moe!en worden, De wijze van het uitvoeren van graafwerkzaamheden en 

de ul!glfle van graafvergunningen is geregeld In Electrabel bedrijfsveiligheidsvoorschrift nr. 19. 

3,3,3 Incidentenl calamitei!en 

Indien als gevolg van een incident of een calamiteit de bodem wordt verontreinlgd, moet het 

volgende gebeuren: 

de dienstdoende teamleider word! onmiddeliijk gel'nfonmeerd; 

verspreiding van de veron!reiniging word! zoveel mogelijk voorkoman; 

de teamleider \Oert de gegevens in het Milieu Informatie Systeem; 

de KAM-co6rdlnator wordt gei'nformeerd; 

de provlncle wordt gei'nfonmeerd; 

de bodemverontreinlging wordt zo snel mogelijk ongedaan gemaak! middels sanering. Indlen de 

te saneren grand >25 m' bedraagt, moet alvorens gesaneerd mag worden een beschikking van 

de provincie verkregen worden; 

er wordt een rapport opgemaakt dat in het archief bewaard wordt. 

He! bovenstaande vindt ziJ weerslag In BIMS procedures: 447 en 452. 

4 Inspeclle an ondarhoud bodembeschermende voorzleningen 

4.1 I nspectie 

De getroffen bodembeschermende voorzieningen worden mlnlmaal aan keer per jaar door de KAM

coordinator gei'nspecteerd. Inspectie vindt pleats conform wat is aangegeven in de NRB hoofdstuk 

A5 , De bevindingen van de inspectie worden In een rapport vastgelegd. In he! rapport worden in 

leder geval de volgende zaken gerapporteerd: 

welke voorzieningen zijn gei'nspecteerd; 

de wiJze van de inspectie (vlsueel, monstemame, metingen enz.); 

wie de inspectie heeft uitgevoerd; 

welke middelen bij de inspectie gebruikt zijn; 

de resulta!en van de inspectle; 

welke actles ondemomen moeten worden als gevolg van de inspectia. 

Het rapport wordt bewaard in he! archief. 

El!!c:tr:!lbelNl'derlandnv, 
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4.2 Ondemoud en repara\le 

In een ondemoudsprogramma is overeenl(omsUg hoofdstul\ illS van de NRB ka.v. de getrolfen 

bodembescl1ermende voorzlellingen het vofgende vastgeiegd : 

welke voorzlenlngen onderhouden moeten worden; 

de onderhoudsfrequentie; 

waaruit he! onderhoud beslaal; 

wle het onderhoud ultvoert; 

welke mfddelen da.arvoor "odlg zijn. 

Zedra geconslaleerd is. helzlj door Inspeelle . helzij bl) toeval. da! Iten vocrziening nlet beanlwoordt 

aan d.e geslelda Voo)waardan, wordl de voon:lenlng zo spoedlg mopelijk hersteJd 

De In'pectie planning zal worden opgenomen in hel onderhoud plsMIng systaem. 

5 Toollchtlng: 

Om de leesbaarheld Ie vergrolen, is er veor gekozen dll rapport zo kart mogeliJk Ie houden en de 

relevante gegevens In bijlagen op Ie nemen. 

In di! rapport wardl vtllWezen naar: 

NRB·2001 (Nederianc!se RlehUl)n Bodembescllarming) 

BBB (Beslismodel Bodembescl1ermlng Bedrijf$lerreinen) 

Baslsdocum"nl Belon 

Bedrijfsnoodplen 

Procedure 42: VasUeggen gegevens bodemvertlnlrelrilging (Bims-handboek) 

Geraadpleegde lileratuur: 

Nederlandse RlchIll)n Bodembeschermlng bedrijfsrnatlge acllvllelten ( infoMl1) 

Ferci.,..w:~ ",v. 

Corlt'*Gd:t.II7l1n1.~ 

Electrabel @ 

Generation d,,,,,,, , 031anuari 2006 
""""., : KAMIFSef05.6000f42 

BijlageA Risico inventarisati.e 

Inhoudsopgav9: 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Bepalll19 emisslescore m.b.v. de bodemrisl<»<:hecklisl 

Activl telten en subactivitellen 

Elfectlefgerlchte voorzienlngen en maalregelen 

Bepallng amlsslescore m.b.t. de bodernrisle<> checklist: Doelsle lling 

Scores sn scorereductles bodembescllerrnende vooruenlngen 

bepaling omvangscora 

Conclusle bodemrtsico- analyse 

Plan van aanpak 

r~hoI!I~ft., .... 
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1 Bepallng emlssiescore m.b.v. de bodemrisico-checklist. 

Inlelding. 

Het besiismodel bodembeschermlng bedrijfsterreinen (BBB) is ontwlkkeld opdat bedrijfsleven en 

overheid op basis van gelijke uitgangspunten tot overeenstemming komen over de toe te passen 

bodem beschenmingsstrategie en is bovendien beslissingsondersteunend. 

Bij de opzet van het BBB zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd, waarmee bij de loepassing 

van het model rekening moet worden gehouden: 

Daar waar (het risico op) bodemverontreiniging niet is te voorkomen, wordt er binnen het bodem 

beschenmingsbeleid prlmair naar gestreefd om de omvang zo beperkt mogelijk te houden. Het 

optredende concentratienlveau speel hierbij een secondaire rol; 

Vanui! het bodem beschenmingsbeleid zijn zowel de waleronverzadlgde zone als de 

waterverzadigde zane van belang. 

Het BBB is van toepassing ap ongewenste gebeurtenissen die voorkomen bij de ultvoering van 

'normale' bedrijfsactiviteiten. Daarbij gaat het om structurele emissies, zaals morsingen en lekkages, 

die inherent zijn aan de normale bedrijfsvoering. 

Met het BBB wordt de bodem risicocategorie vastgesteld en als afgeleide daarvan de bodem 

beschermingscategorle. De emissieseore speelt hierbij een belangrijke rol . De emissiescore wordt 
bepaald doar de soort bedrijfsactiviteit en de aanwezlge of geplande bodembeschermende 

voorzieningen en maatregelen. 

Het is de bedoeling om met behulp van (aanvullende) voorzieningen en maatregelen het 

emissierisieo zover te reduceren tol uitelndeliJk de eind-emissiescore 1 Is bereikt. In dal geval Is er 

sprake van een verwaanoosbaar risieo op de bodemverontreiniging (risico -niveau A). 

Bij een emissiescore 2 (risico-niveau B) bestaat de keuze tussen aanvullende maatregelenl 

voorzieningen en monitoring van de bodemkwaliteit om zo tot een lager bodemrislco te komen. 

Indien gekozen wordt voor monitoring, is het restrlsieo niet verwaarloosbaar, maar aanvaardbaar 

(A*). Om na te gaan of Inderdaad het aanvaardbaar rlsico -niveau is bereikt, dient in dat geval de 

omvangscore bepaald te worden uit tabel 1.5. De omvangscore is een maat voor de omvang van de 

bodemverontreiniging die optreedt als gevolg van een emissle en is afhankeiijk van de hoeveelheid 

ge~mitteerde veron!reiniglng, de chemisch -fysische eigenschappen van die verontreiniging en de 

bodemopbouw en geohydrologie. De omvangscare word! gunstig be"fnvloed door de 

maniloringsintensiteit. De bodem risicocategorie wordt dus hoolzakellJk bepaald door de emissie 

score en sommige gevallen door de emissie score en omvangscore.DIt is in tabel 1.1 weergegeven. 
Voor een toelichting op de betekenis van de categorie~n A, A*, B en C zie tabel 1.2 

ElI5::lrflbeI Nederlafld n.v 
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Tabell.1 BodemrisicocategorieDn als lunctle van de elnd ... misslescore en 

Ba.is omvangscore (ontleend aan tabel 1.5) 

Bademrlsico Basis omvangscore 

categorie 
4 3 2 1 

Elndemissle score 

A A A A 

2 B B B A* 

C C C C 

4 C C C C 

5 C C C C 

Tabel 1.2 Bademrisico categorie en bljbehorende strategie 

Verwaarloosbaar nsico 

A op bodem-

verontreiniging van 

enige relevantie 

Aanvaardbaar risico 

A* op bodem 

verontreiniging van 

enige relevantie 

Verhoogd risico op 
B bodem- verontreiniging 

met relevante omvang 

Haag risico op bod em-

C verontreiniging met 

een grote omvang 

Er zi]n geen extra bodembeschenmende voorzieningen noodzakelijk 

anders dan: 

-het binnen andere kaders reeds voorgeschreven nul- en 

eindsituatie onderzoek naar de bodemkwallteit. 

Er zijn geen extra bodembeschermende voorzleningen noodzakelljk 

anders dan: 

-<le monitoring van de bodemkwaliteit, zonodig gevolgd door 

zorgplichtsanering: 

-het binnen andere kaders reeds voorgeschreven nul- en 

eindsitualieonderzoek naar de bodemkwaliteit. 

Er zUn extra bOdembeschenmende voorzieningen en maalregelen 
noodzakeliJk in de vorm van brongerichte voorzieningen en 

maatregelen 

Er zijn extra bodembeschenmende voorzienlngen en maalregelen 

noodzakelijk in de vonm van brongerichte voorzieningen en 

maatregelen 

~~"'''', 
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Tabell.3 Act/viteiten en subactivitelten 

Act/vlteit 

1. opslag bulkvloeistoffen 

2. overslag en Intem 

transport bulkvloeistoffen 

3. opslag en venading stort-

en stukgoed 

4. proceslnstal/alies 

5. overige activiteiten 

subactiviteit 

1.1 ondergrondse of ingeterpte tank 

1.2 bovengronds e lank, verticaal met bodemplaat 

1.3 bovengrondse tank. vri) van de grand opgesteld (vert. I hor.) 

1.4 put I bassin 

2,1 105- en laadplaatsen I vulpunt bovengrondse tank 

2.2 leidingen 

2.3 pompen 

2.4 transport op bedrijfsterreinen in open vaten e.d. 

3.1 opslag stortgoed 

3.2 verlading stortgoed 

3.3 opslag en venading vaste stoffen in embal/age 

(drums, containers etc.) 

3.4 opslag en venading van vloeistoffen In embal/age 

(drums, containers etc.) 

4.1 gesloten proces of bewerking 

4.2 (hal~ )open proces of bewerking 

5_1 riolering 

5.2 calamlteltenopvangtank 

5.3 werkptaats 

5,4 alvaiwaterzulverlng 

Noot: Deze tabells rechtstreeks ontleend aan de NRB-2001 richl/ijn. 
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Tabell.4 Potentleel bodembedreigende stoffen, van toepasslng op CG 

Organische vloeistoffen en waterige oplossingen 01 

1 emulsies van organische stoffen zoals oplosmid-

delen, olie, verven, oplosmiddelen verven. olien, 

vloeibare brandstoffen. 

Waterige oplossingen bevallende (verbindfngen 

2 van) zware metalen ot arseen. 

Bestrijdlngsmiddelen als bedoeld in het Bestrijding 

3 middelen besluit alsmede de werkzame stoffen voor 

bestri)dingsmiddelen. 

Vloeibare en vaste gevaariiJke stoffen en 

4 preparaten die volgens de WMS als zodanig 

moeten worden gekenmerkt, ammoniak 25%, 

alsmede waterige oplossingen daarvan. 

Bewer1<te en onbewerKte vloeibare en pasteuze 

5 agrarische producten 

Dierlilke, ovenge orgamsche en kunstmatlge 

6 meststoften 

7 Wegenzout en peke I 

8 Mineralen: ertsen, steenkool 

9 Zwavel 

10 (jevaarl/jke alvalstoften aTs bedoeld in de EURAL 

Hieronder met name genoemde alvalstoffen: 

11 GFT·alval 

Niet gescheiden vast huishoudelijk afval 

Niet gescheiden bouw- en sloopafval: 

Shredderafval: 

Kolen- en (vlieg) as slib: 

Vliegas: 

Boorspoeling en boorgruls: 

Emailslib. 

smeerolje, dieselolie, afgewerKte 

olie, verfen, oplosmiddelen, 

translormatorolie. 

Alitalwater van de water-

behandelingsinstal/atie 

nog enkele in gebruik bi) de 

tuinlieden 

zoulzuur 30%, natronloog 33% 

zwavelzuur, ammoniak 25% 

chloorbleekloog 15%. TMT 

Scnane biomassa 

kunstmest t.b.v. tuinlieden 

wegenzout 

Steenkool, Vliegas 

n.v.l . 

diverse alvaTstroomnummers 

nvl. 

Mengvrachten 

al/een atval tijdens revisies 

nvl. 

bezink bekkens 

Separate alvoer 

nvl. 

nvl. 

EJect!1lbel Nederiand n,v. 
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2 acllviteit.n en subacllviteiten 

Ais bij een bedrijfsmatige activiteit sprake is van een potentieel risico op bodemverontreiniging, dan 

dient men na te gaan of: 

De activiteit voorkomt in het overzicht van bedrijfsactiviteiten en -subactiviteiten volgens tabel 
1,3, 

De aanwezige stoffen voorkomen op de IIjsten met potentieel bodembedreigende stoffen 

vol gens tabel 1,4. (samenvalting van tabel 3.1,2 volgens NRB-2DDI hoofdstuk 3) 

Indien een bedrijfsactiviteit en een stof In het overzicht C.q. op de lijsten staan, is er sprake van een 

bodembedreigende activitei!. 

Ais er geen sprake Is van een bodembedreigende activiteit, is de NRB niet van toepassing. 

3 EffectJefgerichte voorzienlngen en maatregelen 

Effectgerichte voorzieningen zijn bijvoorbeeld vloeistofdichte vloeren, betonnen bakken en andere 

voorzleningen. Voor het maken van een keuze kan men de volgende teksten raadplegen: 

de BodemRisico-CheckList; 

het NRB-hoofdstuk 'Bodembeschennende voorzleningen en maatregelen algemeen' 

(hoofdstukken 4 en S); 

Met behulp van de BodemRisico-CheckList kan bepaald worden met welk pakket van voorzieningen 

I maatregelen men het verwaarloosbaar risico kan bereiken. De overige teksten worden gebruikt 

voor het beoordelen van de aanwezige voorzieningen en maatregelen c.q. voor het ontwerpen van 

nieuw aan te brengen voorzieningen en maatregelen. 

4 Be paling emisslescore m.b,l de bodemrisico-<:hecklist. 

Doelstelling: 

De belangrijkste doelstelJlng van het bodembeschermingsbeleid is het minimallseren van het 
bodemrisico door enerzijds de kans op lekkages, morsingen en dergelijke zo klein mogelijk te 

maken en anderzijds de opvangvoorzieningen te optimaliseren zodat onverhoopt vrijgekomen 

bodembedreigende stoffen zo min mogelijk de bodem daadwerkelijk bereiken . 

De BRCL richt zich op morsingen en lekkages bij reguliere bedrijfsvoering. Opvangvoorzieningen 

zijn volgen. NRB-2001 hoofdstuk BDS-AS ingedeeld in: 

'voorzieningen categorie l' ,'voorzieningen categorie 2' en 'voorzieningen categorie 3' 

~""",Ii«IIi!In.'I'. 
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Opvangvoorzienlng categorie 1 

Vloeistofdichte voorziening met geldige PBV-verklaring , aangelegd volgens BRL , met 

gecertificeerde materialen .(CUR-44,KIWA,KOMO etc.). 

Opvangvoorziening c8tegorle 2 

Vloeistofdichte voorziening inclusief 100% opvang en I of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer. 

Kasten of kluizen voor opslag van gevaarlljke stoffen, uitgevoerd volgens de daarvoor geldende 

constructie-eisen. 

Opvangvoorzienlng categorie 3 

Vloeistofkerende bovengrondse opvangvoorziening met een capaciteit van tenminste 100% en 

in comblnatie met een spill control-programma, 

Bovengrondse opvang Ilekbak met een capaciteit van minder dan 100% in combinatie met een 

spill control-programma 

Vloeistofkerende verharding in combinatie met een spill control-programma. 

Deze categorie omvat onder andere vloeistofkerende voorzienlngen met voldoende 

opvangcapaclteit. Dergelijke vonnen wei een fysieke barriere tussen de activiteit en de bodem maar 

voldoen niet aan de kwalificatie 'Vloeistof dlcht en bewezen kwaliteJt' . 

Voorbeeld: binnenvloeren van tegels of stelconplaten met nlet geheel afgewerkte naden. 

5 Scores en scorereducties bodembeschBrmende voorzieningen 

Deze activiteit bevat de basis- en eind- emissiescores van de bodembeschennende voorzieningen 

en maatregelen in een vijftal tabellen. Achter elke tabel wordt een toelichting gegeven, die tevens 

als onderoouwing van de scores en scorereducties is, De nummering die wordt aangehouden is 

gelijk aan die in tabel 1.3 

Elke activiteit wordt voorafgeaan door een volgnummer en de bedrijfscode. Dit maakt het 

eenvoudiger om aansluiting te zoeken bij het bestaande onderhoudsschema. 

I~~II"". 
Centl1lleGl!lcil!!rimd, NUrroeQI!!rJ 
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6 Bapaling omvanQscora 

Er wordt onderscheld gemaakt in 4 amvangscores, waarbij omvangscore 1 correspondeert met een 

zeer geringe omvang en omvangscore 4 met een zeer grote omvang van de te verwachten 

bodemverontreiniging. 

De (basis-)omvangscore is gerelateerd aan "Iocatie gebonden" gegevens, zoals: 

de bodemopbouw; 

de stromingssnelheid van het grondwaler; 

de dikte van de onverzadigde zone; 

het bodemchemisch gedrag van de vrijgekomen stof. 

Aan de hand van het locatie type en de mobiliteitsklasse wordt de basis omvangscore vastgesteld. 

Deze is in principe gerelateerd aan de verspreidingsafstand en is daarrnee een maat voor de 

kwetsbaarheid van de andergrond waarop de activitellen plaatsvinden, Op basis van algemene 
verspreidingsberekeningen is hiervoor met betrekking lot niet- verrnijdbare verspreiding voaraisnog 

het volgende grenscrtterium vastgesteld: 

Een eventuele bodemverontreiniging als gevolg van een emissie naar de bodem mag zich binnen 

een periode van 10 jaar niet verder dan 10m (horizontaal) van het emisslepunt hebben verspreld. 

BiJ een eind- omvangscore 1 is het aanvaardbare risicl}- nlveau bereikl. 

Met betrekking tot: 

1 De bronslerkte of de hoeveelheid geemitteerde verontreiniging: 

2 Het locatietype; bodemopbouw en geohydrologie; 

3 Het soorteiijk gewicht van de verontreiniging (dichtheidsslroming); 

4 De mobiliteit van de verontrelniging: 

S De monitoringsintensiteit 

Ad 1. Omdat vanuit bod em bescherrningsbeleid de omvang maatgevend is gesteld voor het 

uiteindeiljk risico is de bronsterkte daarbij ondergeschikt van belang. 

Ad2. Ten aanzien van morsingen en lekkages bij het laden en lossen van alien, wordt 

verwezen naar Bims- procedure 42: Bodemveronlreiniging 

Ad3. Hel soartelijk gewicht van de geemitteerde vloeistol is < 1,02 kg/dmJ en derhaive is de 

kans op dichtheidsslroming niel van loepassing 

Ad4. Mobilileit van de veronlreiniging: Immoblel 

Volgens tabel I.S wordt de basls- omvangscore bepaald , 

AdS. De eind emisslescore "1" blijft behouden wanneer eenmaal per 10 jaer een herhaling. 

bodemonderzoek wordt gehouden. 

~~"'''' 
Centr.JIeGeidert'll'd, NIJff>eg~n 
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Tabel1,5 basi .. omvanQscore per locatietype en mobiliteitsklasse 

Locatietype 2 3 

Polder 3 "2 

Beekdal 3 

3 Opgespoten terrein 4 3 2 

4 zandgebied leem-I 4 3 2 
klei-I veenhoudend 

S zandgebied zonder 4 4 

leeml kleil veen 

6 hooggelegen 4 4 3 

zandgebied 

De (basis-)omvangscore is direct is afgeleid van de plulmlengte met de volgende indeling: 

Omvangscore 1: omvang <10m; 

Omvangscore 2: 10m <omvang <3Sm; 

Omvangscore 3: 35 m <omvang <90m; 

Omvangscore 4: omvang >90m. 

De omvangscore lTlet betrekking tot de genoemde mogelijke bodembedreigende activiteiten vall in 

de categorieen 1,2,3,4, en dient beoordeeld te worden in relatie met label I.S 

r;\IdrJI~~'I'''' 
Centr.JleGelder""~r NIJmegen 
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7 Conclusie bodemrislco- analyse 

Met behulp van de bodemrisico- checklist zijn de eind- emissiescores bepaald conform de tabellen: 

1.3 activileilen en subaclivitelten en 

1.4 potentieel bodembedreigende stoffen 

Vervolgens is de bodem nsicocalegorie als functie van de eind- emissiescore en de bodemrisico 

categorie en de bijbehorende strategie vastgesteld confonm de tabellen: 

1.1 bodemrisico categorie als functie van de eind- emissiescore en 

1.2 bodemrisico categorie en bijbehorende strategie 

Conform de risic(}- analyse (achlerin deze bijlage): 

Beslismodel Bodembeschenming Bedrijfsterreinen kan worden gesteld dat Electrabel locatie 

Centrale Gelder1and valt In de bodemrislco categorie A; "verwaarloosbaar" risico op 

bodemverontreiniging van enige relevantie, met uitzondering van: 

a) Een mogelijk risico voor een bodemverontreiniging door uiUoging steenkolen. 

b) Aanwezige bassins en riool systeem 

c) Calamiteiten tanks 

d) Historisch reeds aanwezige bodemverontreiniglngen. 

Toelichting: 

Deze inslallatiedelen zijn aangelegd conform de geldende eisen op dal momenl, Gelet op de eind 

beoordeling confonm de BRCL, Is er aanleiding lot het maken van een aclieplan met betrekking tot 

de nog te nemen maatregelen, Tevens zijn er nog enkele aclies noodzakelijk met bedrijfsnoodplan. 

(lie Actieplan, bijlage C) 

Inspectie: 

De KAM-coiirdinator Inspecteert minimaal Mnmaal per jaar overeenkomstig het 

"Inspectieprogramma" de getroffen bodembeschermende voorzleningen. 

(lie Inspectie plan, bijlage B) 

Onderhoud en reparatie: 

Het onderhoud en de reparatie ten aanzien van de gelroffen bodembeschermende voorzieningen 

worden in een "Onderhoudsprogramma" vastgelegd, (lie Onderhouds programma, bijlage D) 

~loe6ef\llM"' ... 
Centrale Ge!deraRl, N~~en 
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8 Plan van aanpak 

Oil bodembeheersplan is een eerste stap om Ie komen lot een meer gedifferentieerde aanpak, 

waarbij in detail per installaliedeel ingegaan zal worden op de eindemissiescore en de strategie om 

deze naar "verwaanoosbaar risico' Ie brengen dan wei Ie houden. Een dergelijke gedifferenlieerde 

aanpak is reeds gevolgd voor de beoordeling van het bodemrisico bij opslag en verpompen van 

(bio)olie op de centrale Geldenand in hel kader van hel gedoogverzoek in 2005. 

In een periode van 2 jaar (2006 en 2007) zullen de volgende clusters verder uitgewerkt worden: 

A Terrein voorzieningen zoals riool systeem en (gedeeltelijk) ondergronds bassins en tanks. 

B 

C 

D 

E 

F 

Op- en overslag van drage stoffen , Hierbij gaat het om kolen, bode mas en vliegas. 

Op-en overslag van vloeistoffen in builenopstelling. Hierbij gaat het om bio- olien, 

huisbrandolie, ammonia, natronloog, zoutzuur en zwavelzuur. 

Hulpketelhuis, proces houtstook (hout vermaling), brandbluspompengebouw, 

brandweerkazerne , koelwaterpompengebouw, magazijnen en werkplaatsen. 

Proces afvalwater behandeling (ABI), Ontzwavelings installatie (ROI) en Gipsproductie. 

Proces ketelwalerl condensaat behandellng en diverse regelolie systemen van eenheid 

G13, 

De activiteiten in cluster A zijn reeds uitgewerkt in het actieplan (Bijlage C) 

Hiema volgl een overzicht van alie installatiedelen welke zijn gei'dentificeerd als potentieel bodem 

bedreigend: 

~~f\,", 
Ct:f\111t!eGek!oerlitld,Nljfnegefl 
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Inspectie van voorzieningen en 
maatregelen in 2005 

3 Resultaten sub activitelten 
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Electrabel ~ 
JnSD«tie DJ"" Paa;nll 2 va" 4 

1 Conclusle : 

In dit rapport ,zijn de bevindingen vastgelegd n.a.v. de uitgevoerde inspectie van de 

bodembeschermende lOorzieningen in november 2005. 

T.a,v. de sub- activiteiten "Leidingen en Pompen' (overslag en intern transport bulkchemicalien) en 

de sub- activiteit "Opslag en verlading vloeistoffen in emballage (drums etc)" zijn geen afwijkingen 

met de vigerende regelgeving gecanstateerd. Wei kunnen vraagtekens gezet worden bij de 

ammonia-instaliatie ten behoeve van de ketelwater conditianering. Voaral het vullen en 

lankonderhoud is niet aantoanbaar goed geregeld. Dit komt oak naar voren in het actieplan. 

Ovengens heeft dit vooral belrekking op de exlerne veiligheid en in mindere mate op potentiiHe 

bodemveronlreiniging. 

Ter plaatse van de luchtcompressoren, luchtvaten en regelolie installaties is de vloer smeng. Dit is 

een gevolg van hEit alblazen van de oliedampen. 

Advies: 

Aangezien de geconstateerde afwijkingen I.a.v. luchtcompressoren niet van emstige aard zijn, wordt 

geadviseerd het systeem uit Ie voeren met olieafschelders en oliefilters en deze aetie op te nemen 

in het actie & budgetplan van 2006. Overlge instaliaties met vette aanslag dienen gereinigd te 

worden zodat controle op eventuele lekkages mogelijk is. Ook dienen lekbakken penodiek 

schoongemaakt tel worden en moet erop worden toegezien dat geen poetslappen of vull aanwezig 

is. De volgende inspectie conform het bodembeheersplan uitvoeren in 2006 

21nlalding 

De getroffen bodembeschermende voorzieningen worden minimaal een keer per jaar door de 

milieucoOrdinator ge'inspecteerd. Inspectie vindt plaats conform is aangegeven in de NRB-2001. De 

bevindingen van de inspectie worden in een rapport vastgelegd. In het rapport worden in ieder geval 

de volgende zaken gerapporteerd: 

welke voorzieningen zijn gernspecteerd; 

de wijze van de inspectie (visueel, monstemame, metingen enz.); 

wie de inspectie heeft uitgevoerd; 

welke middelen bij de inspectie gebruikt zijn (destructief, niet destructie!); 

de resultaten van de inspectie; 

welke acties ondernomen moeten worden als gevolg van de inspectie. 

Het rapport wordt bewaard in het archief. (Bodem beheersprogramma) 

!~~~ .. W' 

Cl!n[nll'!!Gelderlllrd.N~~en 
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Het inspectieprogramma bestaat uil twee acties te weten: 

A. Inspecties met betrekking 101 de activileilen uil het slappenplan NRB-200t en 

B. Inspecties bodembeschermende voorzieningen 

AdA: 

De activiteilen cq sub-activiteiten uit het "Stappenplan" worden jaa~ijks aan een inspectie 

onderworpen. tenelnde een mogelijke bodemverontreiniging in de toekomst zoveel mogelijk te 

minimaliseren. 

Ad B: 

Hooldstuk 6: 

Inspectie materialen en vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen 

Hooldstuk 7: 

Inspectie bedrijfsriolering ( niet van toepassing) 

Ad B: Inspectle materialen en vloelstofdichtheld van bodembeschermende 

voorzlenlngen. 

Bij het realiseren van een adequate bodembescherrnende voorzienlng is niet aileen het type 

voorziening. maar oak het materiaal van belang. 

Daamaast spelen de gebruikerselsen. omgevlngslactoren, constructieve mogelijkheden. beheer en 

onderhoudsaspecten. uitvoeringsaengelegenheden en financiele zaken een belangrijke rol. 

Een bodembescherrnende voorzlening kan slechts als vloelslofdichl worden aangemer1<t als deze 

voorzien is van een gel dig PBV-certificaat. 

Inspectie: 

Het Baslsdocument Beton ( tabel 6) geeft een checklist van aandachtspunten bij de globale visuele 

Inspectle van laael- en losplaatsen. opslagruimten. produclopvangvoorzieningen en 

bluswateropvang. 

Deze Inspectie dient eenmaal per jaar te worden uitgevoerd. tenzil de mechanische belasting een 

hogere frequentie noodzakelijk maakt. 

In geval van geconstateerde gebreken dient men de constructie te herstellen op aanwilzing van een 

onafhankelijke deskundige. Indien mogelijk te keuren volgens CUR/PBV-44. 

Voor het ondemoud wordt verwezen naar het "Ondemoudsprogramma. Bijlage D" 

Ela:ltJll*NedlHlllndnII. 

CEnlr1lllc Geidtlrl1lrd, I'IIJmeQl!!n 

Electrabel ~ 
t~ Itb/ll 1I.tDIIr, .. v." 4 

3 Resultaten Sub-actlvltelten: 

In het overzicht dat hierna wordt gepresenteerd zijn de bevindingen opgenomen met betrekking tot 

de volgende sub-activiteiten: 

Opslag buiten van vloeisloffen 

Opslag/Overslag kolen 

Proces hulpketels 

Proces ruw koelwater 

Proces houtstook 

Deelproces demi/CR van eenheid CG-13 

Proces eenheid CG-13 

Proces ROI 

Proces Gips productie 

Proces afvalwater 

Activiteiten werkplaatsen 

T errein voorzieningen 

Verklaring inspectie codes: 

0) Geen afwijkingen 

1) Le iding is beschadigd 

2) Leiding lekkage 

3) Slechte afwatering 

4) Vloer oppervlak beschadigd 

5) Vlekvorrning op vioer 

6) Voegafdichtingen geen hechtende werking 

7) Scheurvorrning 

8) Ontwerplout 

.) Nader overteg met bevoegd gezeg noodzakelijk 

Datum: 08 december 2005 

Inspecleur: H. Bussing ( KAM Coordinator)! F.Seme (Ingenieur milieu) 
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1 Inlelding: 

De resultaten van het onderzoek met betrekking tot de risico voor de bod em geven aanleiding tot 

het nemen van bodembeschermende maatregelen. Zie conclusle "Bodemrisico- analyse" Hiertoe 

zijn aile systemen binnen de inrichting onderverdeeld in clusters. Een afstemming met het 

bedrijfsnoodplan is ten aanzien van de onderstaande activiteiten is noodzakelijk, om zodoende aan 

de eind-emissiescore 1 "verwaarloosbaar bodemrisico· te kunnen valdoen. 

In deze bijlage zijn aile activiteiten opgenomen die op dit momenl geen "verwaarloosbaar risico· 

scoren. Echter een aantal aclivlteiten kunnen met de huidige installatie niet lager scoren als 

aanvaarbaar of zelfs vertJoogd nsico op bodemveronlreiniging. In dil actieplan is cluster A Bassinsl 

ondergronds lanks en riolering systeem verder uitgewerkt. 

2 Maatregelen: 

Periodlek toezicht: 

Aile potentieel bodembedreigende activitelten dienen periodiek ge'lnspecteerd te worden. 

Dit wordt vorm gegeven door hier specifiek aandacht aan te besteden tijdens de Veiligheid 

Observatie Ronden (VOR). 

Bij lekkage of dreigende lekkage of situaties waarbij inspeclie wordt verhinderd (bv. Obstakels. 

stoflvuil) dient direct hierop aclie te worden ondemomen. 

Aan te vullen in procedure 446.2 van het BIMS 

Continu toezicht: 

Aile activileilen met betrekking tot ladenllossen van potentieel bodembedreigende stoffen, 

geschieden onder continu loezicht. (zie risico invenlarisatie, bijlage A) 

Aan te vullen in procedure 446.1 van het 81MS 

Inspectie: 

Aile voorzieningen met betrekking lot polenlieel bodembedreigende actlvileilen dienen minimaal 

eenmaal per Jaar gelhspecteerd te worden door de KAM-{;()Ordinalor, waarbij de bevindingen in een 

verslag worden vaslgelegd, en ondertekend door de planl manager. 

De procedures 446.0 en 446.4 van hel 81MS zullen hler op worden aangepas!. 

Aile organisatorlsche maalregelen uit dil actieplan zullen eind 2006 gereallseerd zijn. 

Els:.tnlbd~n'l 

CUltnlIe.Gelder..m.N~efI 
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Incident management: 

Op diverse plaatsen, te bepalen in overleg tussen de KAM-coordinator en de gebruiker, dienen 

voorzieningen aanwezig te zijn voor het snel en adequaat oplossen van incldentele mors ingen. Dit 

zal worden aangepast in procedure 446.0 van het BIMS. Het bedrijfsnoodplan voorziet in de aanpak 

van calamiteiten. 

Bodem Informatie sysleem: 

Aile gegevens mel betrekking lot de bodemkwalileil. dienen in een centraal toegankelijk systeem 

beschikbaar te zijn. Dit systeem zal levens gebrulkt dienen te worden bij hel afgeven van 

graafvergunningen. Aan Ie vullen in procedure 453 van het 81MS 

3 Voorzienlngen : 

Aile beslaande voorzien ingen dienen een maal per jaar gecontroleerd te worden op functie (voldoet 

de voorziening?) en slaat (verkeerd de voorziening nag in goede staat?) . 

t~~,..'l 

centnlIeGd6erlln.t.HIJ~UI 
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4 Cluslor A: Bassins! ondorgronds lanks on rloloring sysloem: 

De centrale beschikt over diverse bassins en riolering systemen: 

110m Code Benamlng 

01 GO·UG20B1 Neutralisatie bassin demi 

02 GO-UG10Bl Neutralisatie bassin demi 

03 G44·UL8Bl Neutralisatie bassin Luvo 
04 G44UL0981 Verzamelput E·Fillers 

05 G13·NU1181 Siak water bassin 

06 G13·XH5181 Spooll Lekwaterput ROI 

07 G13·UL2181 Aftap bezinkput ROI 

08 G13·UL2281 Hemelwator bezinkput 

09 G13·XE7081 Kalk susp. aanmaak bassin 

10 GI3·XDB5Bl Centrifuge verzamel put 

11 GI3·UL20Bl Schrob put centro gebouw 

12 G13·X8181 Om loop waterput 

13 G13·XH5181 Spoel~ekwater put 

14 G44·UL40Bl Kolenstof atvoerput 

15 G44·UL41Bl Kolenstof afvoerput 

16 G44·UL07Bl Verzamelput asgebouw 

17 G44·UL0782 Tussen put asgebouw 
18 G44·UL4086 8ezinkbekken groot 

19 G44·UL4087 8ezinkbekken groot 

20 G44·UL4088 8ezinkbekken groot 

21 G44·UL41B5 8ezinkbekken klein 

22 G44·UL41B6 8ezinkbekken klein 

23 G44·UL51Bl Lekolietank hulp turbine 

24 G44·UL5081 Lekolietank hoofd turbine 

25 G44·UL·ABI3 Fecalien riool 

26 G44·UL·A811 Vuil water riool 

27 G44·U L·A81 0 Hemelwater systeem 

NRB 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 
1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.1 

1.1 

5.1 

5.1 

5.1 

Belreffonde sloffen 

Water zout oplossing pH range 6·9 

Water zout oplossing pH range 6·9 

Water met vliegas resten 

Water en vliogas 

Water en bodemas 

Kalklgips spoelwater 

Kalklgips spoelwater 

Hemelwater + kolenstof/vliegas 

kalk suspentie 

water/gips mengsel 

water/gips mengsel 

water kolen/vliegas mengsel 

water kolen/vliegas mengsel 

water + kolenstof 

water + kolenstol 

waterlbodemes mengsel 

waterlbodemas mengsel 

spoelwater met kolenl vliegasl gips 

spoelwater met kolenl vliegasl gips 

spoelwater met kolenl vliegasl gips 

spoelwater met kolenl vliegasl gips 

spoelwater met kolenl vliegasl gips 

Calamiteitentank olie 

Calamiteitentank olie 

Fecalien 

Kolenstof. gips en assen 

Kolenstof. gips en assen 

~~"-V_ 

<:etItI1lIeGel6elfllrd,N~megert 
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4.1 Calamllellenlanks: 

De ondergrondse tanks 23 en 24 zijn oorspronkelijk bedoeld als calamiteiten tanks. Aangezien deze 

tanks momenteel als vuile olie opslagtanks gebruikt worden. kunnen zij niet voldoen aan 

eindemissiescore 1. In 2006/2007 zullen deze tanks buiten gebruik gesteld worden en worden 

vervangen door bovengrondse tanks. Tevens za l een plan van aanpak opgesteld worden om 

eventuele bodemverontreiniging te saneren. Door gebruik te maken van bovengrondse tanks. kan 

de eind emissiescore 1 gehaald worden. 

Calamiteitenopvang door middel van bovengrondse tanks (NR8 A:>'I .3) 
~ .... Aaneg Alncae", unoa OUll nspeell. oeZlC/l' ,""cen ~no 

Score uitvoering voor. management score 

upges alo un"ucn"ng en ~ys emen anoel", IVO nCloen 
2 boyan een ollervulbeveiliging opgenomen controle op be\o\laking in management 1 

vloeislofl<erende conronn PGS30 in regulier beschadiging de tank en is aanW"ezig. 
vloer onderhoud en lekkages toezicht 

programma lijdens 
lossen 

Incidentenmanagement (faciliteiten/personeel ed) 

Indien lekkages of morsingen worden opgemerkt worden meteen passende maatregelen genomen 

am het risico op bodemvervuiling te voorkomen. Opruim materiaal met instructies is hiervoor 

beschikbaar. Indien een lekkage optreedt met het risico op bodemvervuiling, zal dlt behandeld 

worden als calamitei!. Hiervan komt een melding in het Milieu InformaUe Systeem en zal een rapport 

opgesteld worden met getroffen maatregelen en aanbevelingen om deze lekkage in de toekomst te 

voorkomen. Hierover zal middels het milieujaarverslag gerapporteerd worden. Voor brandbestrijding 

zijn blusmiddelen in de directe omgeving beschikbaar. 

Inspectie 

De tank en tank voorzieningen worden minimaal een keer per jaar door de KAM·c06rdinator 

ge'inspecteerd. Inspectie vindt plaats conform wat is aangegeven in de NRB hoofdstuk AS. De 

bevindingen van de inspectie worden in een rapport vastgelegd . In het rapport worden in ieder geval 

de volgende zaken gerapporteerd: 

welke installatie onderdelen zijn ge'inspecteerd: 

wie de inspectie heefl uitgevoerd en welke middelen en methodes daarbij zijn gebruikt: 

de resultaten van de inspectie en de daaropvolgende acties. 

Het rapport wordt bewaard in het archief. 

E~trllb@I NeOerl • ...,d n.v, 
CenlfaIeGel:ferl;u'll, Ni)T1egen 
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Onderhoud 

Voor bovengrondse lanks is PGS30 van toepassing. Aangeziell deze lanks In de loop van 

2006/2007 zuilen worden gei'nstaileerd, zal de eerste keuring zal in 2006/2007 plaatsvinden. 

Vervolgens zullen de lanks conform de interne procedures (prevenlier periodiek onderhoud) elke 15 

jaar worden gekeurd vol gens KG 111. Het rapport wordt bewaard in het erchlef. 

Toezicht 

De waehl wordt een alarm gegenereerd wanneer de lank een Ie hoag nivo bereikt. Tijden hel lossen 

van de tank is continu toezicht aanwezig. 

Omdal de cenlrale een cantinu bedrijf voert, is atstemming met groat onderhoud noodzakelijk. De 

eersle inspectie zal plaals vinden lijdens de geplande onderhoud stop in maartlapril·2006, waarna 

corrigerende maalregelen gelroffen kunnen worden. Eind 2007 zal de eindemissiescore 1 bereikl 

zijn. 

4.2 Bedrljfsrlolering: 

Volgens de NRB ·2001 dien! de bedrijfsriolering vloeis!ofdichl Ie zijn uitgevoerd. Dit kan worden 

aangeloond middels keuring volgens GUR/PBV·44. Aangezien het hier am sen beslaande riolering 

gaat welke niet in een walerwingebied of grondwaterbescherming gebied is gesitueerd, kan worden 

volstaan met een aanvaardbaar bodembeschermlngsniveau, mits hel bedrijf beschikt over een 

systeem van bodem Incidentbeheer of risicabeperkend bodemonderzo·ek. Risico beperkend 

anderzoek wordt niet redelijk geachl (A5- 5.2 .2). Om tach tegemaet te komen aan de eisen zoals 

gesteld in de NRB wardl hieronder een plan van aanpak gepresenleerd wat een maximale reduclie 

in poten!ieel bodemrisico oplevert. 

Het riaolsysteem is conform de huidige beschikbare gegevens gesplilst in eell hemelwater systeem, 

vuil water riool en fecalian riool. 

G44·UL-AB13 FecaMn riool 

Het fecaliennool mondt uit op het gemeente riool. Aangezien fecalian niet beschouwd kunnen 

worden als bodembedreigend, wordt een verdere analyse hier buiten beschoLiwing gelaten. 

G44-UL-AB11 Vuil waler riool 

Het vuilwater riool is bedoeld om spoelwater te transporteren naar de bezinkbekkens. Hiervandaan 

wordt het spoelwater via het koelwater uitiaatkanaal geloosd op de Waal. Dil spoelwater is afkomstig 

van de schrobputten. centrale drainage goten en terrelnvoorzieningen ten behoeve van 
vliegasverlading en bevat kolenstof, vliegas gips en bode mas resten. AI het vuilwater wordt door 

mid del van pompen naar de bezinkbekkens gepompt. Het vuilwaternool kan op deze manier 

gesplltst worden in twee delen namelijk drukloze leidingen en leidingen onder druk. In 2006 zal 

gecontroleerd worden 01 er geen onbedoelde verbindingen bestaan met andere rioolsystemen. 

Ele::lnlbel NedeNlnd " Y. 
~nt",le Ge'derlilrd, NlJmeQef'l 
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Vuil walerriool pers/eidingen: 

Vanaf 2006 zullen de persleidingen jaarlijks op dichtheid worden gecontroleerd door middel van 

afpersen. 

Ondergrondse riolaring persleidingen (NRB A:>-5.1) 
cBSIS Aanog A.naaem unaemoaa nspee"e oellem "aon ema 
Score uitvoerinlJ voar: management score 

"Talen verolncr.ngen "YSfl!l1 en a persen n.v,l noaen 
4 ondergronclse opgenomen in management 1 

Isidingen reguHer IS aanvvezlQ. 
onderhoud 
programma 

--- _ . - - - --

Op deze manier kan gesleld worden dal een eindemissiescore 1 bereikl wardl vaar de 

persleidingen . 

\luil walerrioolleidingen onder vrij verval: 

De vuil water riooileidingen onder vrij verval zijn relalief kort. Het betreft hier leidingen die diverse 

goten doen afstromen naar buffer bassins. Vanuil deze bassins wordl hel waler naar de 

bezinkbekkens gepompt. In 2006 zullen deze leidingen visueel inwendig gei'nspecteerd worden. 

Ondergrondse vuil water nolering vrij verval (NRB A:>-5.1) ..,. ameg ano-at:;n ae nspa e oezr InCf e- I:lno 
Score uitvoerinn voar: management score 

""""'" e 'lBT'OTn mgen sue e noo n v .. eo 
betonnen riool inspectie management 

buizen IS aanwezlg. 

Voor deze leiding"n kan op dit moment aileen eindemissiescore 2 gehaald worden . In 2006 wordt 

een plan van aanpak gemaakt am deze goten/leidingen te laten voldoen aan eindemissiescore 1. 

G44·UL-AB10 Heme/waler sysleem 

Oak dit waler kan resten vliegas, gips en kolenstol bevatten. Voor dit systeem wordt dan oak een 

zelfde aanpak gekolen als \Oar het vuilwatersysteem. Praktisch aile leidingen lopen hier onder vrij 

verval naar het rioolgemaal. Hiervandaan word! het water direct in het koelwateruitiaatkanaal 

gepompt. 

Ondergrondse I,ernelwater riolering vrij verval (NRB A3·5.1) 
8;)Sl, Aanog Aanoaen uncemouo nspectle 
Score uilvaering vaor. 

Mramrn-cr • vertllncmgeq v sue e noD 
4 betannen riool inspectie 

buizen 

I cezlent 

n,v, 

",,,oem J to.,o 
management score 

,Maen I 
management 2 

IS aanwezig 

E~lnlb@JNedl!r1and n.v. 

CentnlleGelderl1lrd. NIJmegen 
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Voor deze leidingen kan op dil momenl aileen eindemissiescore 2 gehaald worden. In 2006 wordl 

een plan van aanpak gemaakl am deze leidingsyslemen Ie lalen voldoen aan eindemissiescore 1. 

Een onderdeel van dit plan is een studie naar hel a!koppelen van die delen waar het risico bestaat 

dat vliegas of kolenslot in het hemelwaler systeem verontreinigen. Deze delen zullen dan omgeleid 

worden naar het vuilwater riool. De uilvoering van dil plan van aanpak zal slarien in 2007. 

Hel aanleggen van een kompteel nieuw rioolsysleem volgens CUR/PBV-51 zou een inveslering 

vergen in de ordegrote van : 

Aanleg van 3500 m nieuwe riool 0200 inclusief kolken en controleputten 

Sloop van bestaand riool: 

Sliistand van inslallatie 18.000.-- Eurolh gedurende 5 dagen 

1.000.000.- Euro 

1.000.000.-- Euro 

2.160.000. -- E uro 

De slilsland kosten ziJn berekend als winstderving en inkoopkoslen op de markt 

4.3 Bassins: 

Aile bassins zijn uitgevoerd als betonnen opvangvoorzieningen. Aileen de bezink bekkens zijn aan 

de bovenzijde open en kunnen dus inregenen. Aangezien het am reeds beslaande voorzieningen 

gaal is lekdetectie achteraf moeilijk uitvoerbaar. De enige optie is dan am deze bassins onder keur 

Ie brengen. Op deze wijze bliJven er twee slrategleen over am een eindemissiescore 1 Ie bereiken. 

Opslag in put/bassin met lekdetectle(NRB A3-1.4) 
BaSIS Aan eg llando,,'" UtTdo OUd 
Score uitvoering voar: 

tletonnen emelWa er reguller 
4 bassins met onderhoud 

lekdetectie prQ9ramma 

Opslag in put/bassin vloeistofdicht (NRB A3-1.4) 
~"SlS' an eg anaacn uMeroua 
Score uitvoering voar: 

oars 0 Menielwaler regu IBr 
4 dichte onderhoud 

betonnen programma 
bassins mel 

PBV 
certificaat 

nlpeCfi8 oezlChl 

e.,eeCl!S VlSUoe 

nJpectl6 oeZlChl 

lOU""''' . vIsuee 

noaeo ",nO 

management score 

iJQ1rtanen en 

personae I 1 

noaen ~'nd 

management score 

'"''IQ'emene 
zorg 1 

Eis:lf11beiNerlertllndov, 
Cenlnllc Gelderlllnd , N~meqe<t 
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BassinsOl-02: 

De neutralisatie bassins 01-02 zijn een onderdeel van de demiwaler bereiding. HierbiJ wordt door 

middel van nalronloog en zoulzuur drinkwaler onlkalkt . Hierdoor kunnen de bassins aileen een 

kalkzout oplossing bevaUen hetgeen niel als bodembedreigend wordt gezien. Er is geen 

mogelijkheid dal andere polenlieel bodembedreigende stoffen in het bassin kunnen komen. De 

inhoud van de bassins wordl gereguleerd op een pH van 6-9. Binnen deze range wordt het water via 

het hemelwater sysleem geloosd op de Waal. 

Bassin 03: 

Dit bassin beval waswaler met natronloog resten wat vrijkomt bij het reinigen van de lucht 

voorwarmer. Aangezlen deze luchtvoorwarmer kan vervuilen mel vliegasreslen mag worden 

aangenomen dat er relatief grote vervuiling met vliegasreslen In het waswater voorkomen. Het 

neulralisalle bassin 03 zal gei'nspecleerd worden in 2006. Aangezien dit bassin deel uitmaakt van 

de procesinstallatie van G13. kan deze inspectie aileen uilgevoerd worden lijdens slilstand van de 

installalie in week 12/13 van 2006. Naar aanleiding van eEze inspeclie zal een plan van aanpak 

geschreven worden am dil bassin onder CUR/PBV-44 Ie brengen dan wei am een sysleem mel 

lekdelectie aan Ie brengen. Dit plan van aanpak zal in 2007 worden uitgevoerd. 

Bassins 04-17: 

Aile bassins zijn uitgevoerd als betonnen opvangvoorzieningen. Aangezien het am reeds beslaande 

voorzieningen gaat is lekdetectie achteraf moeiliJk uitvoerbaar. De enlge optie is dan am deze 

bassins onder keur te brengen. De bassins 04-\7 zullen in de periode 2007 gei'nspecteerd worden . 

Naar aanleiding van deze inspeclie zal vervolgens een actieplan opgesteld worden wat eind 2007 

uitgevoerd zal worden. 

Bassins 18-22: 

De bezink bekkens 18-22 zullen gernspecteerd worden in 2006. Hierbij wordt telkens 1 bassin buiten 

werking gesteld. Bij deze inspectie moet tevens blijken of de bassins aan CUR/PBV-44 kunnen 

voldoen. Kleine reparaties worden direcl uitgevoerd. Indien niel kan worden voldaan aan CUR-44 

wordt een plan van aanpak opgesteld voor nadere stappen. De te realiseren eindscore 1 is dan oak 

voorwaardelijk. 

Ops/ag in put/bassin (NRB A3-1.4) 
an ac nspe Ie oez.cn 
voar. 

Vlsuee 

belonnen programma 
bassins 

lncoen eJn 

management :score 

1gemene 

zorg 

n.~~ .... . 
CMII,.. .. ~'-M. Hi'T"O." 



5 Planning: 

l!!m Code EI!lD!l!llng 

01 GO-UG20B1 Neutralisatie bassin demi 

02 GO-UG10Bl Neutralisatie bassin deml 

03 G44-UL8Bl Neutralisatie bassin Luvo 

04 G44UL09Bl Verzamelput E-Filters 

05 GI3-NUllBl Siak water bassin 

06 G13-XH51B1 Spoell Lekwaterput ROI 

07 GI3-UL21Bl Aftap bezinkput ROI 

08 GI3-UL22Bl Hemelwater bezlnkput 

09 GI3-XE70Bl Kalk susp, aanmaek bessin 

10 G13-XD85Bl Centrifuge verzamel put 

11 G13-UL20B1 Schrob put centr. gebouw 

12 G13-XB1B1 Om loop waterput 

13 G13-XHS1B1 Spoel~ekwater put 

14 G44-UL40B1 Kolenstol afvoerput 

15 G44-UL41Bl Kolenstol afvoerput 

16 G44-UL07Bl Verzamelput asgebouw 

17 G44-UL07B2 Tussen put asgebouw 

18 G44-UL40B6 Bezinkbekken grool 

19 G44-UL40B7 Bezinkbekken groot 

20 G44-UL40B8 Bezinkbekken groot 

21 G44-UL41BS Bezinkbekken klein 

22 G44-UL41B6 Bezinkbekken klein 

23 G44-ULS1Bl Lekolielank hulp lurbine 

24 G44-ULSOB1 Lekoiietank hoold lurbine 

25 G44-UL-AB13 Fecaiiiin riool 

26a G44-UL-ABll Vuil waler riool persleidingen 

26b G44-UL-ABll Vuil waler riool vrij verval 

27 G44-UL-AB10 Hemelwaler systeem 
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Actiepfan P'ginlJ 1l v,n 11 

Bedrijlsnoodplan is aangepasl en officieel vaslgelegd op : 

Datum: 

Paraal: (regiomanager zu id) 

Naam: 

SIMS procedures ~Ijn aangepasU loegevoegd en officieel vaslgelegd op: 

Datum: 

Paraal: (regiomanager zuid ) 

Naam: 

Planning uilvoering voorzieningen is officieel vaslgelegd op : 

Dalum: 

Paraal: (regiomanager zuid) 

Naam: 

ElEtrabel Neder1lnd n .... 

Centrllie GelcmMrd, NijlTll!9erl 



Vig Q2iJ.J.a..I!.ll 
Nr. VID"lstoU.n B.n.m~g 
2 GJ1·PE5 lO&"L .. d punt + Iosleldlng 
5 GJI-PE6 Lor.lLlld purl .. 1e,leldlng 
10 G1J.UH1BI AmanllopRg4l<Jli, 

Vlg~ 

Nr.~ 

" G30 

24 G,J 

S.nwnlng 
Kolin opRg 2 mill 

Nood vool1lld kolen 

NRB-2001 
Cllegorle' hoordnU1c 

LoalLlIl;ld punl 2 I 
LoliLaed punt 21 
Opllalil' 13 

Huldlgl Aktl.pl.n BodembtaeMmende 
..,ou~ 1fIUl' . "I.n.~ voonJIIUIIIA" 

DtJbbell oVlrvulbeVe~lglng lIanbnrngen en onn + IftlP Vlrw deren 
Dub~ie oveNuibeve.'glfl9 alnbrengefl en on" + Ibp verw~deren 

OV.rvutlevellglng lo.p .... n .. lenkonderhaud of v.rplullf1n1 vlrwljderen. 

Nleuw. ..... 
-;-

1 

NRS-2001 Huldlg' AlrtlepilP BodImt.Khe"",rd. NIe""". 
Cllegorte' hoofdstuk mubegelen en voorzllnlngln t«H 

0,*19 J 1 31 HU!d~ ~e lItull!e" rHd. vltgund. reppcrtlge t>tmon.~ mlken In ]lIertjkl 2 
IVlkJeJ1ln Tlvlnl dl1l lNgi Iy.teem ocnlg)~l1In op goed. wer1tlng 

OpsIlg 31 41 Huldige .ltuetlell l1Iedlvetgwnd, grondWlllrblmonc.r1ng 10epeIMn In 
jllllrli/lcllvilueren 

25 G13 Tl1Inaportb.nd noodvoo~enlng OVel'llg 32 

Btn...mQ 
LO~~ ~d_1 tWo 

Vlg~ 

Nr'~'!!!l! "' ....... 
SO G7C--~1 \.crc.,'Ii(HOO 
el G24-PM3 LOI.'.ng 
91 G24-US381 Ludltvlt 
91 G34-PM5 Loullng 

Imam"'; --145 GO-UG2091 Neutralkltiebneln 
148 GO-UG10al Neuhllalll bellin 

Vig fI2£!! 
Nr. [t!n1'rIt!a:l~ h"vnr,v 
1154 GU-Vi..ee, ~ .. ,. ....... ~-. 
1157 G44ULOCIB1 VerzlmelputE-Fln.T1I 

Vl. 

Nr. 1!1!!i1!~£! 1Iko"lmino 
193 Gl~XUMlCl -'" 1ge G13-XH7081 ArtiptenkROI 
191 G1J..XH$IB1 Spoell Lek¥l-.t8fl)tl1 ROI 
196 GlJ-Ul218t Aftap bez\rlkput ROI 

VIQ~ 

Nr. fwtpgIJSIt' tkmm!ep 
201 G1"~' ~'tt:mmtlIPIoII: 
202 Gl3-Ul20at Sc;hrob put e»nIT. g.bouw 

203 GI3-XB191 OmtOQp ...... terpu1 
204 GI3-XH.51BI Spoeli1lkWll.rput 

V1Q I'rl1<n 
Nr. AM·";'}r Dc.~~ 
223 (l1~G9G81 ·w.:ltvw1a""-' 1* 

Vig lmIl.o 
Nr. !8rrl!!!!1~a &t~k\1II' 

2151 <lo"-UUiHB ullOA ... ,.. 
262 G44-ULS081 Lekollelllnkhoordlurbin. 

263 G44-UL40Bl KoIlnwtoflfvoerpul 
2154 G44-Ul4l181 Kolenslorltvoerpul 
265 G414-UL07B1 V.rzemelput Ilgebouw 

266 G44-UlO762 Tunen put eSQtlbolnV 

267 G44-UUOee e.zIrokbeldlengroo1 
268 CJ44-UL40B1 Bllzlr*beld<engroot 
269 G44-UL40B8 Blllnlc~kk.ngrool 

270 G44--UL., as Bezlnkbekkenkleln 
271 O .... UL41B15 Bezlnkbek!<ln klein 
272 G44-UUAB11 VuIi'NI'ernllllrriYler 
273 G44-UL TolielpLStllln 

27 .. G44-UVABt3 Arvalwlllerglmllnllr100l 

NRB·2001 

c..~~ / hcMlrdU"" 
-;;;;:;; 

NRB.:oo1 
e.i,;c.lI t bI:tofdsbl\ 
&i. . ~ 

Lollliid punt " Leldlnglrnllport '2 
Lollllldpunt " 
NRB·lEOO1 

e.1t;Ofil- '''oofd.I.t~ 
t..ecr'.p' ..... n to ..... , '.' ...... .. 
NRB-1OO1 

C.1~ ' tloofdt1Ull 
81 .... '" Sa_In " 
NRB-2001 
Cal"9O'f1c I tH)ofchM 
~*"/bUln 2.' """., 1.2 
Ba .. 1" 1.' ao_ .. 
NRB·lE001 

e.t~cdI' /'IoOfih'"'' 
61" '4 
BlSlln I. 
Belllin 14 
Be_lfI 1.4 

.n tirtMn'Ad,n 

Hu1d1ge AJnI.ptl" 8odem"OlKMmenOi 
IN:atrftl'''~lf:tt~l''IOI-n 

Tlnkultvolr.n mel Ilkbekofol\edldlll!l vtolrlnc1, 101IJI1'11II 
Kanirol."noplll1Wl;rlghlkllwlrklngoRellflcl1elder 
TenkulNoeflnrnetllkbakofolledlchlev!oerlncl,loepllllJ 

Huldlg. Aktll!lpl1n Bod.mbllehlfT)lndll 

IItOte ,......1'l!IItIm.l't~nI"IrI" 
2----:-~tl~~~.vtC.,CUI!l~lf\l'IDOd-fjAn 

Huldl"e _. VIII lie/len 01 dt oplalfllng dndWlrkeljk bodembedrer~1'!d II In ovlrleg plln 
"'nu"p«km~BG 

'-------vIlir;~nifoi~"'04U(hir'~CJa(j~roll)(l ... 
Vulllerlln of d. oploltlng dudwemtlJk bodembedr.lgllId II 

Huldlg. Aktlepll" BocI.mb .. ctllmendl 
maw.gtim 1ft \'OCItI1~nog..r\ 

Huldl"e 

~r,II~"."~' 'IlOertufi'''''lK)fIOOdli'h 
V .. lllelien of de opo"f'ICI dal~.rk.UJk bocHImblGrwiglnd II 
vaftlwllen of de oploHing du6.Yef\:e:lp! bodernbed,.tgend II 
Vletll.lI~n 01 de oploHlrog dlldwlo~ell,Ic bodlmbe~relgend II 

\" •• .II!tf\f1'l Of·.O.tMgOII~rlq~ ~l~~NI ~. 
VI'IIstlll.n of de oploMlng dllldwerktlllJk bodembedrelgend I. 
Veststelilln of d. oplotsjng dlldwlrktllljk bodembedreigend II 
V .. t • .oln of d. OptOlting dal~tlr'I!;e!IJk bodllmbedf"liglnd II. 

NRB·2001 Huldlg. 

e.feooN' hooItbtull: 
81.w. ,... I!r.r:d ~.ult;:eltI'I 

N~B·Z001 Huldlg. Aklleplln Bodembelcn.mend. 

Cllevarh. , JI.oAfihwlif M:OI'. ,.1"'1:1"'''" 'lip VOOCIralltllnQll"l 
ni'lil , I l ...... ""'I.~ fII~tIjW',. .. IItIt1ilii3~M.t,.tiIIU~-"-. 
Tlnk 1.1 'T1fIII:.'tNt:r,.~.tII._"IlIll"'''.n.r;.unp!'''.n 

i 8I_ln 
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Be_In ...... 
Blain 
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Generation 

Electrabel ~ 
•• tum ,08 december 2005 
,.,,,"'., , KAM/FSe/05.6000/42 

Bijlage D Onderhouds programma 

bodembeschermende voorzieningen. 

Inhoudsopgave: 

2 
3 

4 

Inleiding 

Onderhoud belon 

Onderhoud keramisch maleriaal 

Reparalie en ondertlOud van beslaande constructies 

l*1'~IttdiI:r'.",.., ,,, .... 
Ce1trllle Geklerland r N~rT'IeQen 



Electrabel ~ 
Ondemoudspro~rl'Jmmll PlIg{nfj 2 v"n 3 

1 Inloidlng: 

Verwijzend naar het inspectieprogramma (Bijlage A) zljn voor Centrale Gelderland van belang de 

materialen: 

A. 

B. 

Cementgebonden afdichtingen (beton) en 

Keramische afdichtingen (Tegelvloeren) 

2 Onderhoud beton: 

In wezen is beton een onderhoudsarm materiaal. Er zijn echter verschillende zwakke plekken in een 

betonconstructle die qua onderhoud relatief vee I aandacht vergen, namelijk: 

voegvullingen; 

boorgaten en doorvoeringen; 

scheuren~ 

Belangrijk is dat er geen ongelljkmatige zettingen optreden. Tijdig herstel van scheuren, boorgaten 

en vervanging van voegvullingen Is noodzakelijk. 

Na de herstelwerkzaamheden moet een nleuwe beoordeling van de vloeistofdichtheid van de 
constructie volgen, tenzij de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf volgens 

de wettelijke voorschriften. 

Indien de voorziening in beton op een Juiste wijze is ontworpen, uilgevoerd, gebruikt en 

onderhouden, zal de vloeistofdichtheid van de constructie afdoende gewaarborgd blijven, waardoor 

de vloeistol indringing tot een minimum beperkt blijlt. Oil is echter onvoldoende om gegarandeerd 

vloeistofdicht te zijn! Hiervoor is een CUR/PBV-44 certificeat benodigd. 

Voor het verkrijgen van dit CUR/PBV-44 certificaat dient de vloer periodiek gekeurd te worden door 

een daartoe geautoriseerd persoon en bedrijf. 

30nderhoud keramlsch matorla.l: 

Van onderhoud van het keramisch materiaal op zichzelf is geen sprake. WeI is een zorgvuldig 

beheer noodzakelijk. Dit bestaat sr vooral ull te waarborgen dat geen werkzaamheden of incidenten 

plaatsvinden die de beschermende laag aantasten, zoals boringen en doorvoeringen. 

De toegepaste keramische materialen in de demineralisatie- installatie en condensaatreinigings

installatie op de locatle zijn zo gesitueerd dat bij een eventuele lekkage geen direct contact met de 

bodem optreed\. 

~(iIIfOt~ ""..., 
(inlrajeGeJderllrnd,Nijl'T'legen 

Electrabel @ 
Ondemcudsprogrl'lmmI'J Pl'lginlJ 3 v"n 3 

4 Roparatio on ondorhoud van bostaaodo constructies: 

Indien bij inspectie Is gebleken dat de constructie haar bodembeschermende functie niet kan 

waarborgen. zullen onderhoud- of herstelmaatregelen moeten worden getroffen. Deze 

werkzaamheden bestaan uit het repareren van beschadigde constructie oppervlakken en het 

herstellen van scheuren. Ook het aanbrengen van een nieuwe beschermlaag vall hieronder. 

Als de afdichtfunctie van de voegvullingmassa niet afdoende is, moet de gehele voegvulling worden 

verwijderd door middel van wegsnijden van de hechtvlakken. Daama moeten de vlakken worden 

schoongeslepen en gereinigd. Vervolgens moet er een rugvullingmassa worden aangebracht om 

driepuntshechting te voorkomen. Bij het daarna opnieuw aanbrengen van de voegvullingmassa, 

inclusief de primer, moet zorg gedragen worden voor cje juiste randvoorwaarden. Criteria hiervoor 

zijn de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid, de temperatuur van de hechtvlakken en het 

vochtpercentage van de hechtvlakken. Dit moet worden algestemd op de aanbrengingsvoorwaarden 

van de leverancier van de voegvullingsmassa. 

Boorgeten In de constructie moeten worden algedichl. Van belang is dat de afdichting wordt 

gerealiseerd met een krimparme martel, opdat scheurvorming beperkt blijft. De uitgeharde mortel 

moet qua sterkte en vloeistofdichtheid overeenkomen met die van de rest van de constructie. 

EIed:rabelNeo:ierlandnY 
~nlIeGelder\llnd.N~f1"It!qen 



Geneation 

Bijlage E 

Electrabel ~ 
<fotum : 08 december 20Q5 
_toll." : KAMIFSe105.6000/42 

Status rapport bodemsanering 

ICtI:t'~~,.~ 

C-U"'~."~ 

1. 

2. 

a, 

,. 

Tltelrapport 
lndikaUef ondenoek. 
kolenopsl,gplaats CPON Nijrnegen 
Publlc.~.cllltum 

199().O+QO 
Auteur 
TAlJW Infra Consull B. V. 
Rapp.rt./proJaclnr. 
3136949 
Archla'c.·do CO 
GSO.80:51 

ntol rapport 
MtlJeuhygiBnlsch onderzoek 
walerbodem Inlaathaven EPON 
centrale NIJmegen 
Publlcalled.tum 
1991-05-28 
Aulour 
TilUW Infra Cons'Ult B.V. 
Rlpport-;'projoclil r. 
3166123 
AffI1I.fc:ode CG 
G60.80~1 

Tftoll1lpPOI1 
M}lhtuh)'ilonl.&eh andenook 
watetbgdem ~ofltw&larinlll-iotklilllla~t 
EPeN C""lra!O N~me~.n 
.PubUC:IUod.,um 
199'-06-12 
AutQur 
Ta"" Inf ... Con.ult BN. 
Rapporl..[proJectnr. 
3f71'40 
Archl.'c.da CG 
G44.vC 

11101 ~ppon 
Inwnlar1alJe bodnmkw:tl jlall 
Conll'llio Goldorlilod NIJmogen 
publ lcatlddltum 
1991.12-00 
AUU!I'Ut 

H.Id.m~ Ad".'bu",ou 
R<o pport../p roJ",',r. 
634i£J\91 !F&6O{43960 
At1:h le1co-re CG 

1060.50.61 iG60.II<.63 
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Aohtorgrond (redan Qndo".ook) 
Indlc:atier bQdemonderzook (voormallgo) k9leno~slag~l.als 
I.b.V. (voo~enom.n) bouw opslegloods en kanloorgebouw. 
Conclu,.res 
De grond en hel grondwalof zlJn nlet geh •• 1 vrlJ van 
verontrelniglngen volgens do rtchllljnen van de (yoormallgo) 
Leldl'll •. d Bod~.anerlng. Er zijn echler ge.n mllteuhyglenlsche 
belemmer1nsen t a v. de vODrge"omeh be$1:emming 'Iastge$teld. 
Vrogenfopmerklngen 

Achtargrond (Aldan ondorrQok) 
H~t Y"~l!iltllJten '!Jan do "iiu'd en 
CQf1C,nlnllio v,gn .VGntlJ~C 
VlIroojr<>lnlglngo. In MI ho"onslib. 

AchtllrgrQnd (rodan onderzoak) 
He' 'Ir.IIstiie.llcn \Ian do a~ud en 
canc:onlr .. U. van awntUCIla 
fJeJC'lltrelnioTrn!l8n In hel s6b 
~v,m. demplng van het lea.nul. 

A.htorgr.nd (reden onde".".") 
E:erste inventartsatte kwaU1eit vasle bodem en gro-ndwater 
In het k~der van Ben goed., mlUeuzorg. 
Concl~.loa 

Op lerrelngedeeKen rond het (yoormallge) chemioch lab 
(k>katlenumrnor 17), de (voormQfige) oll.lanks (nummer31), 
d. (voormalige) put mel waler·oll. mang.al (nummor 39), 
d. (voormallgo) IIchte olletanks (nummer B) en de (voonnelige) 
tw:llrll!l aliel.ilnh (tlumml!:r 9) Is un s,ter1(t vorolllrcrlnlging van de 
'bodem liu'I'Qaloond mil voomamolijk mlne-rala olie. 
Bij ~8 zware ollet.nKlov.~ooptank (nummers 61/62) is In d. 
bov,,"grond (0-0,5 m·mv) een ster1<e veronlreinlglng •• ng.loon~ 
met de zware metalen lood, koper en %in1<. 
Hel grondw.ter ler plutoe van bovenganoemde terrelngedeelten 
is met nlime verontrelnigd rnet mlne,rale olle en ~romatel1. 
Vl1IganJopm.rk11igen 
Asn de hand van- de resullabm van dit Inventariserend 
onderzoek zljndl""rse nadere (bodem)onderzoeken 
uitgevoe!'d en na~en~ sanaringsmaatregalen gatroffen. 

l~~fI.", 

ClW\l!JrCGIt'~N"~~ 



5. TRelrapport 
IndlcaUet bodemonderzoek t b.v. 
nieuwbouw DeNox-lnstallatie 
Publlc.tled.tum 
1992-03-12 
Auteur 
Heidemlj Adviesbureau 
Ropport-iprojKtnr_ 
S34/EA921A934/43960 
Arehlefcoda CG 
G60.80.51 

6. Tftal rapport 
(Aanvullond) bod om- en 
grondwaleronderzoek ter plaatsa van 
de yoormallQ8 BulldozarparSr:l8 
Publlcltledatum 
1992-04-15 
Auteur 
Heldemlj Advlesbureau 
Rapport·/proJectnr. 
634/EA921B517143960 
Archlefcode CG 
GSO.eO_51 

7_ nol .. pport 
Vooronderzoek sanering lerreln 
Cenlrsls Gald.Mand (CG-II) 10 
NiJmegen 
Publlcatled.tum 
1-sep-1992 
AlJteur 
Grondmechanica Delft 
Rlpport-iproJectnr. 
CO-327S10/54 
Archlafcode CG 
G44ZK 

8. TRelrupport 
Verkennend bodemonderzoek 
Lokatle Gelderland Stag A ta 
Nijmegen 
Publlcatledatum 
dec-92 
Auteur 
Heidemij Advtesbureau 
Ropport.projoctnr. 
6341EA921G089/44171 
Archlefcode CG 
G44_Z0 IGSO.80,51 
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AchtergrDnd (reden andarzoek) 
Onderzoek ultgevoerd I 'II.m. nieuwbouw DeNox·lnstallatie 
Conelu_le. 
Uit. de anaiyseresulaten bliJkt da! de bodem en het grondwaler 
slechts licht vsronlrelnlgd zijn (een lichte over schriJdlng van de 
(voormalige) A-waarden) met zink dan wei c:hroom. 
Nader onderzoek is verder nlel noodzakelljk. 

Achtergrond (reden onderzoekj 
Onderzoek ultgevoerd I v.m. nieuwe beslemming lerrein 
Con.:lusllll8 
De analysarasuleten gaven geen aanleldlng tot verdar 
onderzoek: de bodem en het grondwater zlJn slechts 
IIcht verontrelnigd 

Achtergrond (reden onderzoek) 
Onderzoek uitgevoerd (b.v. hel vsrzllmelen 
van aile voor Ben saneringsontwerp 
benodigde Informalle. 

Achtergrond (redan onderzoek) 
Hel vaststellen van de mllleuhyglenilSche kwallte~ van de 
vasle bodem en het grondwater I.v.m. de geplande nleuwbouw 
van de GeldeMond Slog A (GSA) 
Conclual.1 
Op de in het anderzoek onder3chelden terrelngedeelten 
zUn verontralnlglngen vln divel1le sloffen tot boven de 
(voormalige) B en C-waardan vastgeate'd Nablj peilbuis 
DHV 23 is aen concenlratie van tetrachlooretheen (PER) 
tol bovan de C-waarde (Iegenwoordlg Inlervenliewaarde 
genoemd) vestgesteld 

ElE1rabelfWedertlll'dn v 

CentnlleGeilferlard·NlJmeoe<l 

9. nol rapport 
Aanvullend grondwateronderzoek 
naar de liggin~1 van de A-contour, 
EPON Centrale Gelderland Ie 
Nljmegen 
Publlcatled.tum 
1-jan-1993 
Auteur 
Groncfmechanica Delft 
Rapport-Iprojectnr. 
CO-333940109 
ArchlBfcode CG 
G44.Z0 

10. Tltel rapport 
Verkennend bodemonderzoek 
nieuwbouwlocatle ammonia·opslag 
Publicatledatum 
f.b-93 
Auteur 
Heldemlj Advlosbureau 
Rlpport-Iprojectnr. 
S34IEA93/A981117471 
Archlefcode CG 
GSO_SO_51 IGSO_B4_53 

11. Tftelntpport 
Aanvullend onderzoek Iocaties 
·omgeving HBO-Ianks 
-omgevlng gebouwan 
Publlc.tled.tum 
1-mrt-1993 
Auteur 
Grandmechanica Delft 
Rapport·lproJectnr. 
CO-336270/2E; 
Archlefcode CG 
G44.ZK 

12. Tnel rapport 
Risico--evaluatie en 
sanerlng30llderzoek 
bademverontrftiniging Centrale 
Publ lClitledltum 
1-mM-1993 
Auteur 
Grondmechanlca Delft 
R.pport·/proJtctnr. 
CO-338200/36 
Arc:hlef~ode CG 
G44.Z0 
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Achtergrond (reden onderzoek) 
Nadere vaststelling A-contour HSO· 
vervuillng aan de Wa .. lzljde t b v. 
het sanering3onderzoek. 

Achtergrond (reden onderzoak) 
Hel vaststellen van de milieuhyglenlsche kwalite~ van de 
vasta badem en het grondwater t b v. de geplande nieuwbouw 
van de ammonla~opslag 
Conclu91es 
Van de onderzochte locatle is aen beperkte omvang van 
de vasta bodem sterk tot matlg verantreinigd met 
mlnerale olie Het grondwater ter plaatse Is niet 
verontreinigd Door Heidemij Is aanbevolen geen verder onderzoek 
Ie verrichten en de veronlrelnigde grand te ontgraven. 

Achtergrond (reden onder.z.oek) 
VaslstelQng aard en omvang van de 
veronlreinlging rondom 2 voormalige HaD
tank3 en een aantal bedrijfsgebouwen, 
waarander het vaormallg chemlsch lab. 

Achlergrond (reden ondo",oekj 
Het inzicht geven in bodemsanerings
maatregelen die vaor de vel'V\.lilde localles 
het meest in aanmerking kamen. 

l~boIf~I'\'" 

Ctmtr1tleGelderlllnd. HUmeqtto 



13. nel rapport 
Beheerssysteem EPON (deelrapport) 
Publlcatledatum 
1-mrt-1993 
Auteur 
Grondmechanicli Delft 
Rapport-iproJectnr. 
CO-33B200/42 
Archlefc:ode CG 
G44Z0 

14. nel rapport 
Sanertngsontwerp 
bodemverontreintging Centrale 
Publlcatledatum 
t-mrt-1993 
Auteur 
Grondmechanica Delft 
Rapport-Iproje.tnr. 
CO·33B200150 
Archlefcode CG 
G60.BO.51 

15 nolrapport 
Grondonderzoek gedempt 
koelwaterlnlaatkanaal 
Publlcatledatum 
09-mrt-93 
Auteur 
TAUW Infra Consult B.V. 
R"pport-iproJectnr. 
B3259579.001lCJO 
Archlefcoda CG 
GSO BO.51 

16. THelrapport 
Aanvullend onderzoek veer 
verkennend bodemonderzoek localie 
Gelder1and Stag A te Nijmegen 
Publicatledatum 
1S-apr-93 
Auteur 
Haldemij Advlesbureau 
Rlpport-lproj •• tnr. 
B341EA93IC402l44355 
Archlefcode CO 
G60.BO.51 
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Ac.htergrond (reden onderzoek) 
Het ver1<rijgen van inzlehl in de m.b.v. 

het beheerssysteem te onltrekken 

grondwaterdebieten, 

Achtergrond (reden onderzoek) 
8eschrijving VBn hel sanerlngssysteem, 

Achtargrond (redan ondarzotk) 
Het vaststellen van de kwalnei1 van de bodemlaag waarln de 

voormalige slibbodem Is gelegBn 
Conclusles 
De bodemlaag waann de voormallge slibbodem Is gelegBn 
Is nlet geheel vriJ van verontrBlnlgingen. Voor een aantal 

componenten (cadmium, koper en PAK) worden de 
(voormallge) A-waarden overschreden, maar oversehriJdlngen 
van de (voormallge) B-waarden 21Jn nlet vastgesteld. 

VragenJopmerklngen 
Verden, aeUes zljn niet (meer) nodlg. 

Achtergrond (redan onderzoek) 
Onderzoek op de aanwezlgheld van minerale olie In de vaste 
bcdem cnder de te bouwen gebouwen ven de 5leg A 
Conclu.la. 
Incldentsells In de bovengrond (0-2 m-mv) een verhoglngen Lo,v 
de (voormiJlIge) A-waarde met mlnerale olle geconslaleerd, 

~btoI~"v_ 
~"·lIleGetderlllrd. N~meqen 

17. THelropport 
Verkennend bodemonderzoek 

Nljverheidsweg 19 ta Nijmegen 
Publlcatledatum 
1·aug-1993 
Auteur 
Willems Milieuk, bodemonderzoek 
Rlpport-/proJectnr, 
1414.0011A01 

1 B. nel "'pport 
EvaluaUe van de vasle 
bodemsanering Centrale Geldertand, 
locaUe ammonla-opslag 
publlcatledatum 

okt-93 
Auteur 
Heidemij Adviesbureau 
Rapport-/proJectnr. 
S34IEA931G070117B11 
Archlefcode CG 
G60.80,51 

19. ntol rapport 
Programma ven elsen Ian behoeve 
van het bodemsanertngssysteem 
EPON te Nijmegen 
publlcatledatum 
1-ok1-1993 
Auteur 
Grondmechanlca Deifl. 

R.pport-/proJectnr. 
CO-344BB0/31 
Archlefcode CG 
GSO BO.51 

20. Tltel rapport 
Blodegradatie-experimenten In 
kolcmmsn op verontreinigde grond 
afkomstig van de Centre Ie 
Gelde~and Ie Nljmegen (eindrapport) 
Publlc.tledatum 
1.oIct-1993 
Auteur 
Grondmaehanlca Dsl" 
Rapport-lprojectnr. 
CO-344920/B 
Archlefcode CG 
GSO.BO.51 

-
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Achtergrond (reden onderzoek) 
Rapport niet In bezit van EPON. 

Achtl'rgrond ,redan onderzoek) 
Verrieht onderzoek I.v m de ungsvoerde vaste bod em
sanering (ontgraving) van de geconstateerde vervulling op de 
loeaUe van de gaplande nieuwbouw van de ammonia-opslag 
Conclu8185 
Na de sallering (on lgraving) is lokaal (nablJ ondergrondse 
Isidlngen) aen zaer beper1<.te verontreiniging aehtergebleven 
Deze verontreiniging vormt echter geen Tisieo voor de 
volksgazondheid . 

Achtergrond (redan onderloekl 

8eschrijving randvoorwaarden van hel 
saneringssysleem 

Achlergrond Ireden onderzoek) 
Hat onderzoeken van blodegradatle d,m,v. 

kolomexperimenten tar verkriJglng van 
Inzieht in de saneringsduur, de rest
concentralies en het ultlooggedrag van de 
reslcomponenten biJ toepassing van 

biovenlilatle. 

EII!I::~belNederillnd" v. 

C!!ntl<lleGelderl!lf~. NIJmeqen 



21. THel rapport 
SaneringsonderzoeK locatle 
NIJmegen nabij "peHbuis DHV 23" 
Plfbllcatledatlfm 
.1Jlll<bIl.Z,II 

Auteur 
Heidemlj Advles 
Rapport-/proJectnr. 
634IEA94IB106144443 
Archllfcode CG 
G60.80.51 

22. Tn., ra pport 
AanvuUend grondwateronderzoek 
NIJverheidsweg 19 le NiJmegen 
Publlcatladatum 
1·m.~1994 

Auteur 
GP Mllieu-adviezen 
Rlpport-IproJeclnr. 
1069-011R01 

23. T,I., nlpport 
Formuller ter vastlegglng van 
mUleuklachten en -calamitetten, 
betreffende:opgetreden lekkage 
dieselolie door onjuist vullen van 
moblele compressor VOQr In gang 
ketelhuls 
Publlcltledatum 
24-aug-94 
Auteur 
G. van EUeswijk, CG 
Rapport-/proJectnr. 

Archlefcode CG 
GSO.60 51 
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Achtargrond (reden onderzoak) 
8eschriJving sanerlngsonderzoek voor het gmndwater en de 
vasle bodem nablJ de localie van pellbuls DHV 23 Doal van 
de sanering is het verwljderen van de vaste bodem- en 

grondwaterverontreiniging met telrachlooretheen nabij 
peilbuis DHV 23 
Conclulles 
De verontreiniglng in de vasta bodem Is gering. Ten aanzien 
van het grondwatar geldt det ter plaatse van pellbuls DHV 23 
tot een dlepta van 10 m-mv tetrachlooralheen tot boyan de 
(voormalige) C-waarde is aangeloond In hel onderzoek is 
aangenomen dat de verontreiniglng rondom pellbuis DHV 23 
cirkelvormlg Is, waarblJ da straal van de cirkei 40 m bedraagt. 
Vragenlopmerklngen 
De huidlge situaUe van de vasta bod em en hat grondwaler 
nabij peilbuls DHV 231s nlet goed bekend. Tvr bepaling 
van de omvang, ernst en saneringsurgantle van de veMJlling. 
is het wanselijk aen meer gedelalileerd, nader onderzoek ull 

Ie (Iaten) uitvoeren Een dergelijk onderzoek Is echter uit 
I'lccrdo van ell!! ~b l11el (direct) verplicht< 

Achtergrond (reden onderzoek) 
Rapport nlet In bezll van EPON. 

Achtergrond (redan onderzoekl 
Melding lekkage van dleselolie voor de ingan9 van het ketelhuis 
(naast de DeNox-lift) t,g.v. het onjulst vullen van de hier 
opgeslelde mobiele compressor 
Concluslea 

De precleze omvang van de varontrelniglng 1:1 nlet bekend. 
Waerschljnlijk zijn lenmlnste enkele Ilentallenlilers gemorsle 
dleselolie in de grond gelopen 
Vl1Igen/opmerklngen 
Aanbevolen wordt om op de betreffende 10ca:le een 
orlenterend onderzoek uit Ie (Iaten) voeren tenelnde een 
eersle indlcaile kan worden verkregen van dE! omvang van 
de vervulling. Tot een dergelijk anderzoek kal'l uit hoarde VBn 
de Wbb echler niet worden verplicht. 

~·.-.elIMdet~f\"" . 
centT1lleGelderlill"l:!, NIJmeIll!f1 

24. Titel rapport 

Formuli"r 'Ir VB.I.Uttggin" van 
mllieuklachten en -
calamiteiten,betreffende:meldlng 
bodemverontreiniging met lek- en 
morsolie rondlJm lekolielank G13 en 
onder de betonnen vloer van het 
ketelhuls van G 13 
Publlcatledatum 
27-jan·95 
Autaur 
K. Koutstaal, GG 
Rapport-/proJectnr. 

Archlefcode CG 
GSa 80 51 

25. Tn., rapport 
Verkennend bodemonderzoek EPON
lokatie SprenQenweq/Sluisweq 
PlIbllcltledatum 
mrt·96 
Auteur 
Tauw Milieu by 

Rapport-/proJectnr. 
R3465994 H01 
Archlefcode CG 
G60 95 09 

26. Tnel .. pport 
Nader bodemlmderzoek en 
saneringsplBn voormalig 
bedrljfslerrein van de firma Nijva Ban 
de Nljverheidsweg 19 te NiJmegen 
Publlcatled8tum 
rnei-96 
Auteur 
Oranjewoud 8 .V. 
Rapport-lproJectnr. 
10078·62270 
Archlefcode CG 
G44 ZK IG60 ao 51 
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Achtergrond (reden onderzoekl 
Melding bodemverontreiniging met mars- en lekolie rondom de 

lekalielank van G13 en onder de befonnen vloer van het 
kelelhuis G13. De mors- en lekolie is a1l<omstjg ult opening en 
van leidingdoorvoeringen en van de lekolietank t 9 v, overlopen 

Concluslea 
De precieze omvang van de verontreiniging is niel bekend. 
Wei zljn enkele grondmonsters geanalyseerd. Uit de resultaten 
blijkt dal de bodem plaatseliJk sterk verontreinigd is met 
minerale alien (er zijn concentraties van 2500 - 10 000 mg/kg ds 
gemelen). 
Vragen/opmerklngen 
Aanbevolen word! om in ieder geval na amovering van G 13 een 
nader onderzoek uit te (Iaten) voeren, Gezlen de aard en 

concentralles van de vervuiling dient rekening Ie worden 
gehouden met sane ring. 

Achtergrond (reden onderzoek) 
Vaststellen van de algemene bodemkwaliteit i v m. 
verkoop van de lecalle aan de Sprengenweg/Sluisweg aan 
"De Klok" (i,v.m_ voorgenomen nieuwbauwactivileiten) 
Conclusles 
Uit de onderzoeksresullaten blijkt dal er geen 
milieuhygienische bezwaren zijn legen de voorgenomen 
herinrichllng van de locaUe. 

Vragen/opmerklngen 
De betreffende locatie is inmiddels verkochl aan De Klok. 

Achtergrond (reden onderzoek) 
Uitvoering nader bodemonderzoek op en in de directs 

omgeving van het voormallge bedrijfsterrein van de firma 
Nijva i v m. de (magelijke) aankoop van het lerrein door 

Nacco Matenals Handling 8 V. 
Conclusles 
Uit de onderzoeksresullaten blijkt dal een verontreiniging 
van zowel hel ondiepe als hel diepers grondwaler met 
Irichlooretheen (am en nabij de lussenwaarde) zich heeft 
verspreid lot een deel van hel terrein van CG , De 
huidige verontreinigingssituatie op hel CG-Ierrein is niet bekend. 
Vragenfopmerklngen 

Na l1et onderzoek. is ap hel terreln mel saneren geslart 
(d.m v pump & Ireal) Ter conlrole van de vQortgang van de 
sanering wordt onder meer een aantal peilbuizen bij de 
SprengenwegfSluisweg geanalyseerd De analyseresullalen 
dienen in het bezil te zijn van de provincje~ Voor zover 
bekend bezil EPON niel over deze gegevens. Daarnaast Is 

hel zeerwenselijk de huldlge veronlreinlgingss~uatie op l1et 
CG-terrein vast Ie (Iaten) slellen (l.v.m. een eventuele 
aa n sp ra ke Ii] kh eid sst e lling). 

EN5:tlClbelNedl"riamlny 
~~1doG'",",.~ 



27. Tltel rapport 
Grondwaterbemonstering december 
1996 Centrele Gelderiand 
publlcatledatum 
1-jan-1997 
Auteur 
Grondmechanlca Delft 
Rapport·/proJectnr. 
CO-366470127 
Archlefcode CG 
G60.80.51 

28. T~el rapport 
Evaluelie van de bodemsanering 
door mlddel van bioventilering van de 
bodem bil de Centrale Gelderland 
publlcatledltum 
1-ju.1997 
Auteur 
Grondmechanica Delft 
Rapport-lproJectnr. 
CO-365150172 
Archlefcode CG 
G44.Z0 

29. Tttall'1lpport 
Biosparging voor sana ring van 
bodem-verontreln;glngen op het 
EPON-telTeln Ie Nijmegen, 
Publlcatledatum 
1-aug-1997 

Auteur 
Grondmechanlca Del"' 
Rapport-/projactnr. 
BMS-PR6B140 
Archlefcode CG 
G44.Z0 

30. THel rapport 
Toepaeslng van biosparglng op het 
terreln van EPON te NIJmegen. nolitla 

len behoeve van de beslullvormlng 
Publlcltled.tum 

1-nov-1997 
Auteur 
Grondmechanica Detft 
Rapport-lproJectnr. 
CO-37626018 
Archlefcode CG 
G60.BO.51 
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Achtergrond (reden onderzoek) 
Uitvoering bemonsteringsronde van het 
grondwater op hat terrein van Centrale 
Gelderland. 

Achtergrond (reden onderzoek) 
Rapportage van de voortgeng van de 
sanerlng In 1996. 

Achtergrond (reden onderzoek) 
Eindrapportage ontwlkkelingsproJect 
biosparging op het telTeln van Centrale 
Gelderland. 

Achtergrond (reden onderzoekl 
Rapportage t.b,v. ondersteunlng VBn de 

beeluilvorming I,a,v. de uitvoerlng van 

blosparglng op de gehele sanerlngslocalle 
van Centrale Getderland, Inc luster een 

omschriJvlng van het systeem, 
bedrijfsvoerlngsaspeclen en een kosten-
schalling, 

Ele:tnlbel Nederland n.v, 
OlntrllleGekh:.l!lrd, N~meven 

31. T~.I rapport 
Voortgang van de bodemsanerlng 
door mlddel van blodegradaUe blj de 
Centrale Gelderland In 1997 
Publlcatled.tum 
1-fab-1998 
Auteur 
Grondmechanica Deln 
R.ppol1-/projectnr. 
CO-37264011B 
Archlefcode CG 
GBO,BO,51 

32. T~.I .. pport 
Orlenterend bodemonderzoek EPON 
Centrale Nijmegen 
Publlcatledatum 
20-mrt·9B 
Auteur 
Arcadis HeldemiJ Advies 
Rapport-lprojectnr. 
63410A9B129711192791mo 
Archlefcode CO 
G44 ZK IGBO.BO.51 

-
Electrabel ~ 

Achtargrond (reden onderzoek) 
Rapportege van de voortgang van de 
sanering In 1997. 

Achtargrond (reden onderzoek) 
I.v.m de toekomsUge bestemming als bedrijfstelTein Is een 

orlenterend bodemonderzoek van lowel de noordeliJke 
slcoplocatie (vocrmalige situering van CGI) als de luidelljke 
slooplccstie (de vocrmalige situaring van de eenheden G11 
en G12) uitgevoerd, Het veldanderzaek heert In februari 1998 
plaatsgevanden, 
Conclusles 
Op het noardeliJke sloopterreln Is ter plaatse van de 
voarmalige olietanks (Iocatienummer 31) de bovengrond tat 
3 m·mv en het grandwaler op een filtardiepte van 6,9·8,8 rn-mv 
tot boyan de interventlewaarde veronlreinlgd met minerale olle, 
Daarnaast Is hel grandwater utt het ondiepe filter (7.1~B,1 m-mv) 
van peilbuis DHV-23 tot boven de intervenliewaarde 
veranlreinlgd met letrachlooretheen (PER). 
Op hel luidelijke slaaplerrein Is ter plaalse van de voarmalige 
olietanks (rondom de peilbulzen SOB en 512) lowel de bovengrond 
van 1-3 m-mv als hel grandwater (op 7-9 m-mv) tot boven de 
Interventiewaarde verontreinigd met minerale olie , In de luidoost· 
en noordooslhoek van dit terrein Is de ondergrond tat 1,5 m·mv 
tot boven de tussenwaarde verantreinlgd met load en zlnk resp, 
met link 
Vragen/opmerklngen 
Ter vaststelling van de huldlge veronlreinigingsslluatle met 
telrachlaoretheen random peilbuis DHV 23 en de 
de saneringsurgentie is hat wenselijk Ben meer gedetailleerd, 
nader onderzoek ult Ie (Iaten) vaeren, 

~~n't 

~le.f".eIdaWd. ~1I'I 
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1. Inleiding 

In grate lijnen kunnen in het emissiemeet· en registratiesysteem de votgende bewerkingstappen 
onderscheiden worden: 

1. Monsterneming 

2. Analyse 
3. Transport meetsignalen 
4. Verwerking meetsignalen 

5. Rapportage 
6. Kwalileitsborging 
7. Externe metingen 

In het navolgende worden voor de Centrale Gelderland deze bewerkingstappen besproken. 

, 
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2. Monsterneming 

2.1 Identificatie bronnen, emissiepunten en parameters 
Op het terrein van de centrale Gelderland zijn een aantal emissiebronnen (naar de lucht) aan te 

wijzen: allereerst de schoorsteen van de hoofdeenheid (CG13) en die van de hulpketel (G34) en de 

snelstartketel (GSSK). Verder zal er sprake zijn van stofemissie uit de houtmaalinstallatie, de 

diverse silo's en de buitenopslag van kolen (het kolenpark). De emissie uit de schoorstenen wordt 

gerapporteerd in het milieujaarverslag (MJV). Van de overige, niet aan verbranding gerelateerde en 

diffuse stofemissies, wordt geen jaarvracht bepaald en deze worden niet gekwantificeerd in het 
MJV. Van deze emissiebronnen is het lastig om de jaarvracht te bepalen en uiteindelijk dragen ze 

weinig bij aan de totale jaarvracht stof van de installatie. 

Tabel 1 Overzicht emissiebronnen centrale Gelderland 

Bron Component 
(MJV lijst) 

Wijze van bepalen 

-C-G-1-3 --- ---C::-6' ;~~;;;e'. bi';;;;.:;;;c:;j-- Berekenen-------

S02 Continumeting 
NOx Continumeting 
CO Continumeting 
Stot Continumeting 
HCI Continumeting 
HF Continumeting 
N20 Oude meting 
PAK's Jaarlijks meten 
CxHy Continumeting 
Metalen BVA Halfjaarlijks meten 
Se Geen opgave 
Zn Oude meting 

~--------Co;-----------8erekenen-------

Hulpketel 

Snelstartketel 

S02 
NOx 

S02 
NOx 

Berekenen 
Halfjaarlijks meten 

Berekenen 
Halfjaarlijks meten 

Met meegenomen in het MJV: -------- --------.-.-

HoutinstaWaUe---Stor- Jaarlijks meten 
Kalksilo Stot --------Jaarlijks meten 
Vliegas silo-;;-- --stOt---- - --- Jaarlijks meten-----

TaikSieen-Siio's Sto( Jaarlijks meten 

Kolenpark -s toT---------------------
------------------------------------
Bij 'Metalen BVA' wordt bedoeld de zware metalen uit het BVA: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, en 
V, en daarnaast Cd + TI en Hg. In het milieujaarverslag wordt ook nog gevraagd naar Se en Zn 

maar deze elementen worden niet bepaald. Voor Zn wordt een oude meting uit 2000 gebruikt. 

2.2 CG13 
De productie-eenheid CG13 is zo gebouwd dat direct na uitlaat ketel de rookgasstroom in tweeen 
gesplitst wordt, te weten rookgasstroom 10 en 20. Voor beide stromen geldt dat de rookgassen 

achtereenvolgend geleid worden door een katalytische denitrificatie installatie (DeN Ox), een 

LUchtVOorverwarmer (LUVO), een elektrostatisch filter (E-filter), een RookgasVentilator (RV) en 

een RookgasOntzwavelingslnstaliatie (ROI). 
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Met betrekking tot de rookgasontzwaveling is lijn 10 uitgevoerd met ROI 40 en lijn 20 met ROI 50, 

waarbij de in- en uitgaande rookgassen van ROI 50 door een GAsVOorverwarmer (GAVO) geleid 

worden. 

Na de beide ROl's worden de rookgasstromen samengevoegd in een schoorsteen van waaruit de 

gereinigde rookgassen naar de lucht geemitteerd worden. 

Voor beide rookgasstromen is na de ROI een installatie geplaatst voor het continu meten van de 

emissieconcentratie van NO en N02 , 802 , O2, CxHy, HCI, HF, stot en vocht. De meting ingeval van 
ROI 50 is na de GAVO aangebracht zodat de rookgaslekkage van de vuile naar de schone kant van 

de GAVO wordt meegemeten. 

Voor de bepaling van de CO-emissieconcentratie bevindt zich een online-meting na het E-filter van 

beide rookgasstromen. Oak de 02-concentratie (en stofconcentratie) wordt hier gemeten. 

De NOx, 802 en O2 worden ook nog gemeten in beide rookgaskanalen direct na de DeN Ox. 

Direct achter ROI-40 en achter ROI-50, maar voor de GAVO, is een S02-meting aangebracht 

(procesmeting). 
Indien door een storing van (een van) de ROl's de omloopkleppen naar de schoorsteen 

(gedeeltelijk) openen wordt de emissie voor NOx en S02 bepaald aan de hand van de ook nog 
aanwezige meting na DeN Ox. Indien er zich een storing voordoet aan de emissiemeetapparatuur na 

de ROI wordt de emissie van NOx bepaald met de meting na DeNOx. De emissie van 802 wordt in 

deze situatie bepaald aan de hand van de procesmetingen voor 802 aan de wasvatuitlaat, 

gecorrigeerd voor het GA VO lek. 
In tabel2 is een overzicht gegeven van aile metingen per rookgasstroom. 

De metingen na ROI bestaan uit vijt apparaten: Opsis AR 600 (DOA8-UV), Opsis AR 650 (DOAS

FTIR), Opsis 02000 (02), M+A Thermo-FID MK (FID) en Dr. Foedisch PFM 97 ED (stof). 

De Opsis apparaten zijn gemonteerd op de zogenaamde "Fast loop" rookgasleiding. Dat is een 

deelstroom rookgas die met een ventilator uit het grote rookgaskanaal wordt gezogen. 

De FID is direct gemonteerd in het rookgaskanaal (aparte rookgasextractie). 

Ook de stofmeting heeft een aparte aansluiting op het rookgaskanaal. De rookgassen worden 
geconditioneerd door verwarmde lucht van 120 DC in een bekende verhouding toe te voegen. De 

reden voor verdunning is om de (over)verzadiging van de rookgassen te verminderen zodat het stot 
gemeten kan worden. Seide hoeveelheden (rookgas en verdunningslucht) worden gemeten. De 

gemeten stotconcentratie wordt daarmee gecorrigeerd. 
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Tabel 2 Overzicht emissiemetingen rookgasstroom 10 en 20 

Meetplaats Component Monster Codering 

Rookgasstroom 10 Rookgasstroom 20 

'Na DeNOx------NO- -

S02 

lijnmeting.i ri-Sitti-------------G13XFffOQ010 G13XR20Q010 

lijnmeting. in-situ G13XR10Q012 G13XR20Q012 

O2 puntmeting, in-situ G13NR100001 G13NR20Q001 

O2 puntmeting, in-situ G13NRt00002 G13NR200002 
Na E-filter -------(:0------- lijnmeting, in-situ 

puntmeting, in-situ 

------G13NR16Qo::-:08~-G:="1":":3c:-:NR26Q008 

T G13NR10T005 G13NR20T005 

O2 puntmeting, in-situ 

lijnmeting, in-situ 
G13NR100007 G13NR20Q007 

stof 
G13NR100005 

--Na" ROI -----Stof-------Puntmeting~-extractTef---- ----G13NR 100011 

S02 puntmeting, extractief G13NR10Q012 
NO puntmeting, extractief G13NR10Q013 
N02 puntmeting, extractief G13NR10Q014 
O2 puntmeting, extractief G13NR100015 
Vocht puntmeting, extractief G13NR100016 
HF puntmeting, extractief G13NR100017 

HCI puntmeting, extractief G13NR100018 
CxHy puntmeting, extractief G13NR100019 
S02 lijnmeting, in-situ G13NR400002 

G13NR20Q005 

G13NR20Q011-

G13NR200012 
G13NR200013 
G13NR20Q014 
G13NR20Q015 

G13NR20Q016 
G13NR200017 
G 13NR2000 18 
G13NR200019 
G 13NR5000022 

Voor aile bovengenoemde meetinstrumenten geldt dat deze de concentratie direct in "nat" rookgas 

bepalen. Van rookgasconditionering middels koeling is derhalve geen sprake. 

In tabel 2 is aileen de temperatuurmeting opgenomen die wordt gehanteerd v~~r correctie van CO. 

De temperatuurmeting van de overige correcties worden intern uitgevoerd; deze is niet apart 

gecodeerd. 

De NO-, S02- en Ormeting na DeNOx, de CO en O2 meting na het E-filter en de (separate) S02 meting 

na ROl40 en na ROI 50 (voor GAVO) meten direct in het rookgaskanaal. 

Het monitoringssysteem na de ROI's is uitgevoerd als een puntmeting in een relatief groot meetvlak. 

Hierbij wordt niet voldaan aan de eis conform ISO 10396, ISO 10780 en EN 13284. Echter, middels 

een kalibratiemeting (KBN-2) en de jaarlijkse controles (JC) hierop conform NEN-EN 14181 

(inclusief een meetvlakbeoordeling) wordt aan de verwachte meetonnauwkeurigheid voldaan. 

Door de extractieve monstername komt het rookgas in contact met het probe-materiaal en/of 

filtermateriaal. Afhankelijk van het meetsysteem bestaat dit materiaal uit roestvaststaal 316 of 

Hastelloy C of inerte keramische filters. Het is bekend dat bovengenoemde materialen geen invloed 

uitoefenen op het resultaat van de metingen. 

2.3 Hulpketel (G34) 

De taak van de hulpketel is in eerste instantie om startwarmte op te wekken voor de hoofdeenheid. 

Tijdens de start moeten grote delen van de installatie (DeNOx, accu) voorverwarmd worden voordat 

vuur in de hoofdketel genomen kan worden. Daarnaast verzorgt de hulpketel de warmtelevering aan 

de Waalbandijkbedrijven tijdens stilstand van de hoofdeenheid. Deze ketel staat dus het grootste 

dee I van het jaar buiten bedrijf. 

2 Bij ROI-50 voor GAVO 
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De hulpketel kan op aardgas of op huisbrandolie (HBO, diesel) gestookt worden. Door de 

verbranding van deze brandstoffen is sprake van emissie van CO2 en NOx, en in het laatste geval 

ook van S02. De emissie van CO2 en S02 worden berekend uit de stookwaarde, de samenstelling 

en de hoeveelheid brandstof. De brandstofsamenstelling en de stookwaarde worden aangeleverd 

door de leverancier van de brandstof. De NOx-emissie wordt bepaald aan de hand van een kental. 

Dit kental wordt twee maal per jaar vastgesteld bij maximale belasting van de ketel, het punt waar 

ook de NOx-emissie het hoogste is. Dit leidt in principe tot een (Iichte) overschatting van de emissie, 
maar op de emissie van de totale installatie is de fout zeer gering. 

2.4 Snelstartketel (GSSK) 
De taak van de snelstartketel is om continuHeit van de stoomlevering aan de Waalbandijkbedrijven 

te waarborgen. Deze ketel wordt tijdens bedrijf van de hoofdeenheid warm en op druk gehouden 
door restwarmte van CG13. Hierdoor is de starttijd zeer kort (15 minuten) waardoor uitval van de 

hoofdeenheid zo min mogelijk invloed heeft op de bedrijfsvoering van de stoomafnemers. De 

efficiency en de uitstoot van de hu!pketel is beter, zodat tijdens langere stop-perioden van de 
hoofdeenheid de hulpketel de stoomlevering overneemt van de GSSK. Tijdens starten van de 

hoofdeenheid is de hulpketel nodig, zodat dan de GSSK weer in de stoomlevering voorziet. Hierdoor 
maakt de GSSK zeer weinig uren per jaar (minder dan 500) . 

De snelstartketel kan op aardgas of op huisbrandolie (HBO, diesel) gestookt worden. Door de 

verbranding van deze brandstoffen is sprake van emissie van CO2 en NOx, en in het laatste geval 

ook van S02. De emissie van CO2 en S02 worden berekend uit de stookwaarde, de samenstelling 

en de hoeveelheid brandstof. De brandstofsamenstelling en de stookwaarde worden aangeleverd 
door de leverancier van de brandstof. De NOx-emissie wordt bepaald aan de hand van een kental. 

Dit kental wordt twee maal per jaar vastgesteld bij maximale belasting van de ketel, het punt waar 
ook de NOx-emissie het hoogste is. Dit leidt in principe tot een (Iichte) overschatting van de emissie, 

maar op de emissie van de totale installatie is de fout zeer gering. 
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Figuur 1 Overzicht emissiemetingen CG13; de voor de emissie gebruikte metingen zijn vet en onderstreept weergegeven 
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3. Analyse 

Voor beide rookgasstromen worden op vergelijkbare meetlocaties binnen de installatie identieke 

meetsystemen toegepast. 

3.1 Na de DeNOx 
De analyse van de NO- en S02-concentratie na de DeNOx wordt uitgevoerd met behulp van de Sick 

GM-30. Dit meetsysteem werkt volgens het principe van absorptie van ultra violet licht. Voor zuurstof 

na de DeNOx is het meetprincipe Zirkonium Oxide. 

3.2 Na het E-filter 
De CO-emissieconcentratiemeting vindt plaats na het E-filter. De meting geschiedt met behulp van 

het Sick GM-910 meetsysteem. Het meetsysteem is gebaseerd op absorptie van infra rood licht. De 
meting wordt als lijnmeting uitgevoerd. Oak de hier geplaatste 02-meting is volgens het meetprincipe 

Zirkonium Oxide. 
Tevens wordt het stofgehalte gemeten middels lichtadsorptie. Deze data zijn aileen van toepassing 
indien sprake is van een afwijkende processituatie (namelijk geheel of gedeeltelijk openstaan van de 

omloopkleppen waardoor de rookgassen niet meer door de ROI worden geleid). 

3.3 Na de ROI 
De analyse van de emissieconcentratie na de ROI wordt uitgevoerd met behulp van het OPSIS 

system 400. Het meetprincipe voor de componenten NO, N02, S02 is DOAS-UV (OPSIS AR 600). 

Het meetprincipe voor HF, HCI en H20 is DOAS-FTIR (OPSIS AR 650) . Het meetprincipe voor CxHy 
is FlO (Flame Ionization Detection). Voor zuurstof is het meetprincipe Zirkonium Oxide. Het 

meetprincipe van de stofmeting is Tribo-elektrisch (Iadingsoverdracht door botsing). 

Direct achter ROI-40 en achter ROI-50, maar voor de GAVO, is een SOrmeting aangebracht 
(procesmeting). De meting wordt als lijnmeting uitgevoerd met behulp van Sick GM-31. De 

analysetechniek is ultraviolet absorptie. 
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In tabel 3 is voor genoemde componenten weergegeven welk type meetinstrument met bijbehorend 
meetbereik en meeteenheid toegepast wordt. 
Het meetbereik is zodanig gekozen dat de kans erg klein is dat de concentratie boven het 
meetbereik uitkomt. Daarnaast geldt voor het meetprincipe van de OPSIS 600 en 650 dat de 
meetnauwkeurigheid niet afhankelijk is van het gekozen meetbereik. De nauwkeurigheid wordt hier 
gehaald uit de lengte van het meetpad (aantal deeltjes in het 'zichl' van de analyser). Hiermee is 
rekening gehouden met de keuze van de lengte (2 m) van de zogenaamde Fast loop. 

Tabel 3 Overzicht opgestelde meetinstrumenten ten behoeve van emissieregistratie 

Meetplaats Component 

Na DeNOx N03 

S023 

Meetinstrument 

Sick GM-30 
Sick GM-30 

Meetprincipe 

Ultra violet absorptie 
Ultra violet absorptie 

MeetbereikZ 

0-800 mg/m3 

o - 3000 mg/m3 

O2 

- t:fa- E-filte- r---C-=O--
Rosemount 1FT 3000 Zirkonium 0 - 10 vol.% 

SickGM-910 -----:I-nf=-ra-r-oo-do-a""'"bso-rptie--- o-.:-1"ocfo- p-pm(\i)---

T Rodax FeCo-koppel 0 - 200 ·C 
O2 Rosemount 1FT 3000 Zirkonium 0 - 10 vol. % 
stot Sick OMD-41 lichtadsorptie 0 - 140 mg/m3 

-;;faR6I---S~------Dr. FoedisChPFM 97EO -- Tribo-elektrTSc-h - ------O-=.- :;O-Omg/Nm3 -

S02 OPSIS AR 600 
NO OPSIS AR 600 
N02 

O2 

Vocht 
HF 
HCI 
CxHy 
S02 

OPSISAR 600 
OPSIS 02000 
OPSIS AR 650 
OPSIS AR 650 
OPSISAR650 

M+A Thermo-FID MK 
Sick GM-31 

DOAS-UV 0 - 600 mg/Nm3 

DOAS-UV 0 - 800 mg/Nm3 

DOAS-UV 0 - 20 mg/Nm3 

Zirkonium 0 - 22 vol. % 
DOAS-FTIR 0 - 50 \/01. % 
DOAS-FTIR 0 - 40 mg/Nm3 

DOAS-FTIR 0 - 50 mg/Nm3 

FID 0 - 30 mg/Nm3 

Ultra violet absorptie 0 - 800 mg/Nm 3 

--- ".-------------- -----------------------

2 Nm3 = Volume gecorrigeerd naar normale druk en temperatuur (273, 15K en 1,013 bar) 
m3 = Volume bij actuele (bedrijfs-)omstandigheden 
3 Gecompenseerd voor temperatuur 
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4. Transport meetsignalen 

De meetinstrumenten meten de concentratie zoals weergegeven in tabel 3. Deze concentratie wordt 
in het instrument omgezet naar een uitgangsignaal 4 - 20 mA. Deze signalen worden naar de 
procescomputer (Siemens TXP) nabij de wacht gezonden. De stroomsignalen worden door deze 
procescomputer in eerste instantie teruggerekend naar de originele concentratiesignalen (mg/m3

, 

mg/Nm3
, ppm(V) en vol.%). Daarna vindt de betreffende omrekening plaats naar genormaliseerde 

omstandigheden (namelijk droge basis, 6 vol. % O2 , standaard temperatuur en druk). Deze 
berekeningen worden elke 30 seconden door de procescomputer uitgevoerd. 

Aile gemeten en berekende data worden elke 60 seconden opgeslagen in het PI-database systeem 
vanuit de procescomputer. Deze gegevens in PI blijven op z'n rninst bewaard tot na de definitieve 
uitbedrijf name van de eenheid, voor zover daar niet de verplichting op rust voor een bewaartermijn 
van 10 jaar. De uiteindelijke rapportages worden vanuit het P! systeem gemaakt. 
Bij een storing van PI of de dataoverdracht naar PI worden de data nog wei in de procescomputer 
opgeslagen; de procescomputer is redundant uitgevoerd en bij een storing in de dataverwerking 
hiervan zal de eenheid (automatisch) uit bedrijf gaan. 
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5. Verwerking meetsignalen 

De omrekening van gemeten emissies naar emissies bij standaardcondities vindt plaats in de 

procescomputer (Siemens TXP). AI deze data wordt opgeslagen in deze procescomputer. De 
procescomputer is dubbel uitgevoerd, en bedrijf voeren zonder een van beide 
procescomputersytemen is niet mogelijk. Om de toegankelijkheid van de data te verhogen worden 
aile meetwaarden ook overgedragen en opgeslagen in het PI-database systeem. Het PI systeem 
vormt de basis voor de emissieregistratie en rapportage. 

De volgende bewerkingen vinden plaats: 

• Omrekening van volume- naar massaconcentratie (indien nodig) 

• Correctie naar normale temperatuur en druk (indien nodig) 

• Omrekening van nat naar droog 

• Omrekening naar 6 vol. % O2 

• Toepassing KBN-2 kalibratiefactoren (NEN-EN 14181) 
Deze berekeningen worden in de procescomputer uitgevoerd, indien de correctie niet door het 

meettoestel is toegepast. 

Tijdens normale bedrijfsvoering worden aile rookgassen door de ROI geleid en zijn de 
omloopkleppen die de rookgassen om de ROI heen kunnen leiden gesloten. In 
uitzonderingsgevallen kan bij een storing tijdelijk een of beide omloopkleppen (gedeeltelijk) geopend 
zijn. In dat geval is het normale meetsysteem niet altijd volledig te gebruiken voor een juiste 
berekening van de emissies, en worden andere metingen gebruikt. 
Ook indien de normale meting gestoord is wordt ofwel automatisch ofwel handmatig een berekening 
uitgevoerd van de emissies met behulp van de elders geplaatste meetsystemen. 

Hieronder wordt per component aangegeven hoe het meetresultaat wordt omgerekend naar 
genormaliseerde waarden, en hoe wordt omgegaan met storingen. 
In de bijlage van dit document zijn de computerrekenbladen opgenomen waarin per component is 
aangegeven hoe omrekeningen plaatsvinden. 

5.1 Vocht 
Vocht wordt gemeten in vol. % en behoeft niet omgerekend te worden. 

Wanneer de meting geen vochtgehalte kan reproduceren (bijvoorbeeld door een storing) wordt een 
vochtgehalte gehanteerd van 11,3 vol. % voor metingen na ROI-40 en 10,3 vol. % voor metingen na 
ROI-50 zijnde het gemiddelde van de metingen van Tauw, KEMA en de Provincie tussen 2002 en 

2005. 

5.2 Zuurstof 
Zuurstof wordt na de ROI gemeten met de OPSIS 02000. Zuurstof wordt "nat" gemeten en wordt 
daarom voor vocht gecorrigeerd. Deze correctie vindt plaats door de procescomputer. 
Wanneer de meting geen zuurstofgehalte kan reproduceren (bijvoorbeeld door een storing) wordt 
als benadering van de werkelijke zuurstofconcentratie het zuurstofgehalte van de meting na de ROI 
van de andere rookgasstraat gebruikt. 
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5.3 NO en NOx 
Na de ROI wordt zowel NO als N02 gemeten. Om de emissie uit te drukken in NOx (als N02) wordt 

NO omgerekend naar N02 en opgeteld bij de gemeten concentratie N02 . De OPSIS voert intern een 

correctie uit voor druk en temperatuur. De overige correcties vinden plaats door de procescomputer. 

In het geval de meting na de ROI gestoord is of (een gedeelte van) het rookgas wordt na het E-filter 

direct via de schoorsteen geemitteerd (via de zogenoemde omloopklep) wordt de NOx-emissie 

berekend op basis van de NO-meting na de DeN Ox. 

5.4 S02 
S02 wordt na de ROI gemeten met de OPSIS. De OPSIS voert intern een correctie uit voor de 

gemeten druk en temperatuur. De waarde van S02 wordt door de procescomputer gecorrigeerd voor 

vocht en zuurstof. Wanneer de omloopklep (gedeeltelijk) geopend is, wordt de emissie mede 

berekend aan de hand van de S02 metingen na de DeN Ox. Deze berekeningen vinden automatisch 

plaats in de procescomputer en het PI systeem. 

In het geval de meting na de ROI defect is, wordt handmatig een herberekening uitgevoerd aan de 

hand van een tweede S02 meting aan de wasvatuitlaat. De emissie van ROI-50 wordt dan nog 

gecorrigeerd worden voor het (nog door meting definitief te bepalen) GAVO-Iek. 

5.5 CO 
CO wordt gemeten na het E-filter. De uitgang van het meetsysteem is ppm. Voor de omrekening 

naar mg/m3 wordt een factor van 1,26 (molvolumieke massa van CO) toegepast. De CO

concentratie wordt gemeten bij heersende druk en temperatuur. De gemeten concentratie wordt 

gecorrigeerd naar normale temperatuur; de correctie naar normale druk wordt verwaarloosd. De fout 

is hiermee maximaal4,5 %, zonder correctie vanuit de KBN-2 kalibratiefactoren. De correctie vanuit 

de KBN-2 functies vindt plaats tijdens vollast situatie, waarbij de onderdruk in het systeem het 

grootst is. Bij lage belasting van de ketel is de onderdruk minder hoog. Eventuele CO emissie die 

dan plaatsvindt wordt overgecorrigeerd , waardoor er dus sprake is van een overschatting. Voor de 

correctie van vocht wordt een vaste waarde van 7,5 % gehanteerd (afgeleid uit eerder gedane 

rookgasemissiemetingen: "Emissiemeet- en registratiesysteem van de koleneenheid Centrale 

Gelderland-eenheid 13", KEMA, 1 april 2000). 

De omrekening naar een concentratie bij een zuurstofpercentage van 6 vol. % wordt uitgevoerd met 

behulp van de zuurstofmeting na het E-filter. 

5.6 CxHy 
Met een FID (Flame Ionisation Detector) wordt de concentratie totaal koolwaterstoffen (CxHy) 

gemeten. De OPSIS, waar de FID zijn data aan overdraagt, voert geen correctie uit op de gemeten 

waarde. Door de procescomputer wordt daarom de gemeten concentratie gecorrigeerd voor 

temperatuur en vocht en wordt omgerekend naar een zuurstofgehalte van 6 vol. %. De druk 

correctie wordt verwaarloosd (in het rookgaskanaal heerst een overdruk van enkele millibars). 

Bij uitval van het meetsysteem is er geen andere methode om de CxHy emissie te bepalen. 

5.7 Slot 
De stofconcentratie wordt Tribo-elektrisch gemeten met de Dr. Foedisch PFM 97 ED. Het rookgas 

wordt geconditioneerd door te verdunnen met verwarmde gefilterde buitenlucht. Aangezien een 

stofmeter in ieder geval met parallelmetingen moet worden gekalibreerd is correctie voor deze hoge 
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temperatuur en verdunning bij gelijkblijvende omstandigheden niet noodzakelijk. Er wordt 

aangenomen dat ook de druk in het systeem niet afwijkt van de situatie tijdens kalibreren en hier 

wordt dus ook niet voor gecorrigeerd. De drukvariaties in het systeem zijn kleiner dan 0,3 %, het 

optreden van gering afwijkende drukverschillen bij het kalibreren en tijdens bedrijf hebben een te 

verwaarlozen invloed op het meetresultaat. 

Het uitgangssignaal wordt in de procescomputer gecorrigeerd voor vocht en omgerekend naar 6 vol. 

% zuurstof. Bij uitval van het meetsysteem is er geen andere methode om de stofemissie te 

bepalen. 

In het geval de omloopkleppen van de ROI (gedeeltelijk) open staan en de rookgassen gedeeltelijk 

buiten de ROI om gaan, wordt de stofemissie mede bepaald aan de hand van de stofmetingen na 

het E-filter. 

5.8 Hel en HF 
De HCI- en HF-emissieconcentratie wordt bepaald met de OPSIS. De concentraties worden in het 
meetsysteem gecorrigeerd voor temperatuur en druk. De resultaten van de meting worden in de 

procescomputer gecorrigeerd voor vocht en worden omgerekend naar 6 voL % zuurstof. 

Bij uitval van het meetsysteem is er geen andere methode om de emissie van HF en HCI te 

bepalen. 

5.9 Rookgasdebietsberekening 
In de rookgaskanalen van de RO/ na de opjaagventilatoren zijn rookgasdebietsmetingen geplaatst. 

Vanwege de lay-out van de kana/en kan niet gemeten worden volgens de voorgeschreven normen, 
waardoor een voldoende nauwkeurigheid niet gegarandeerd is. Het rookgasdebiet wordt daarom 
berekend volgens de DIN 1942 norm, aangezien de brandstofhoeveelheid wei nauwkeurig bekend 

is. Deze berekening is een onderdeel van de totale warmteverbruiksberekening van de eenheid, die 
elke 5 minuten plaatsvindt. 

Aan de hand van de gemeten stroomproductie van de ketel, alsmede de gemeten en berekende 
verliezen wordt de toegevoerde hoevee/heid brandstof bepaald. Aan de hand van de door 
geaccrediteerde Iaboratoria (ISO 17025) gemeten stookwaarde, vochtgehalte en as-percentage van 

de brandstof kan volgens DIN 1942 de rookgasproductie per kg brandstof berekend worden. 

Tijdens normale bedrijfssituaties, wanneer de omloopkleppen van de ROI altijd gesloten zijn, wordt 
de verde ling van de rookgassen over de beide ROI's bepaald aan de hand van de 

rookgasdebietsmetingen in de ROr. De hoeveelheden worden steeds even redig herleid naar de 
vOlgens DIN 1942 berekende totale rookgashoeveelheid. 

Op de rookgasdebietsmetingen vindt een (handmatig ingevoerde) vaste correctie plaats, waardoor 
deze bij benadering gelijk zijn aan de via DIN 1942 berekende hoeveelheden. 

Tijdens elke rekencyclus wordt het verschi/ bepaald tussen de debietsmeting met de vaste correctie 

en de debietsmeting die gecorrigeerd is aan de hand van de hierboven beschreven automatische 
correctie. Indien het verschil groter wordt dan 10 % kan dat inhouden dat een of beide 

rookgasdebietsmetingen niet meer juist meten. Er wordt dan een alarm afgegeven waarop de 

metingen gecontroleerd worden. 
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In storingssituaties kunnen de omloopkleppen van een of beide ROI's (gedeeltelijk) geopend zijn. 

Situatie een omloopklep open 
Het totale rookgasdebiet van de ketel wordt volgens DIN 1942 berekend. De hoeveelheden 
rookgassen die door de nog volledig in bedrijf staande ROI gaan, en die eventueel nog door de ROI 
waarvan de omloopklep is geopend gaan, worden bepaald volgens de gecorrigeerde debietmeting 
(volgens de vaste correctie). Het verschil tussen de volgens de DIN 1942 berekende hoeveelheid en 
de gecorrigeerde gemeten hoeveelheden wordt geacht door de omloopklep te gaan. 

Situatie beide omloopkleppen open 
De hoeveelheid rookgas per ketelhelft wordt bepaald door het totale rookgasdebiet volgens DIN 
1942 te vermenigvuldigen met het rookgasaandeel per kant. Het rookgasaandeel per kant komt 
voort uit de positie van de schoepen van de rookgasventilatoren ten opzichte van elkaar die 
evenredig zijn met het rookgasdebiet per ventilator. 
De hoeveelheid rookgas door de omloopklep per kant is de hoeveelheid rookgas volgens DIN 1942 
en rool<gasaandeel minus de gemeten hoeveelheid (met vaste correctie) door de ROI aan de 
betreffende kant. De reden hiervoor is het feit dat het daadwerkelijke openen van de omloopkleppen 
nog niet betekent dat er rookgassen worden geemitteerd die niet gereinigd zijn door de ROI. De 
regeling van de opjaagventilator van de ROI is namelijk zodanig dat het drukverschil over de 
omloopkleppen kleiner dan 3 mbar is. 

Indien een rookgashoeveelheidsmeting uitvalt, dan wordt de rookgashoeveelheid berekend uit het 
gemeten (totale) verbrandingsluchtdebiet. Het aandeel van de uitgevallen 
rookgashoeveelheidsmeting in het totale rookgasdebiet wordt bepaald aan de hand van de 
verhouding van de schoepstandverstelling van de corresponderende rookgasventilator (aan de 
keteluitlaat) en de rookgasventilator in het andere rookgaskanaal. 
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6. Maatregelen om fouten te voorkomen 

In principe wordt er vanuit gegaan dat de emissie meting altijd juist aanwijst. Er zijn echter een 
aantal duidelijke situaties te definieren waarbij dit niet het geval kan zijn; met name: 

6.1 Geen goed signaal van de meetinrichting naar de procescomputer 
Indien de procescomputer detecteert dat het meetsignaal meer dan 10% buiten zijn bereik komt 
(naar boven en naar onderen) wordt de meting afgeschakeld en een alarm gegenereerd naar de 
wacht. De meting die defect is blijft op de presentatieschermen herkenbaar als zijnde niet in orde. 
Ook bij een draadbreuk tussen de meetinrichting en de procescomputer zal de meting meer dan 
10% buiten zijn bereik komen, en afgeschakeld worden. 

6.2 Ketel niet in bedrijf 
Indien er geen vuur in de ketel zit is de eenheid niet in bedrijf. De meting kan dan echter wei kleine 
restwaarden blijven aangeven. Het regelsysteem van de ketel detecteert wanneer vuur aanwezig is 
in de ketel. Is dat niet het geval, dan wordt de berekende meetwaarde (gecorrigeerd voor O2 en 
vocht) op nul geschakeld. Hiervoor wordt (binaire) meetwaarde G13NY03C1 03 ("vuur in ketel") 
gebruikt. 

6.3 O2 gehalte in rookgas tijdens starten en stoppen van de eenheid 
Tijdens het starten en het stoppen van de eenheid wordt weinig brandstof verstookt, echter met een 
zeer grote luchtovermaat en dus hoge 02-waarden. Het komt dan voor dat de breuk in de rekenregel 
voor correctie naar standaard O2 (6%), zijnde: (21 %-6%)/(21 %-(02 gemeten .. vochtcorrectie)), zeer 
groot wordt. De emissies worden daarmee ook naar astronomisch hoge waarden 'gecorrigeerd'. Om 
dat te voorkomen is de gemeten O2 voor deze rekenregel begrensd op 12,5%. Het gaat hierbij om 
de volgende waarden: 

G13NR10Q915_CLC (02=G13NR10Q015_ERW) 
G13NR20Q915_CLC (02=G13NR20Q015_ERW) 
G13NR10Q907 _CLC (02=G13NR10Q007 _ERW) 
G13NR20Q907 _CLC (02=G13NR20Q007 _ERW) 

Tijdens norma Ie, en zelfs ook sterk afwijkende bedrijfssituaties wordt deze 12,5% nooit gehaald. 
Deze aanpassing heeft aileen invloed op vrij korte perioden tijdens starten en stoppen. Omdat dan 
het rookgasdebiet klein is zijn de vrachten die met deze aanpassing gemoeid zijn ook zeer klein. 

De kans dat met in acht neming van de genoemde maatregelen verkeerde meetgegevens 
opgeslagen worden is klein . Indien hiervan toch nog sprake is moet per geval beoordeeld worden 
waarom bepaalde data niet goed zouden zijn, en op welke wijze deze gecorrigeerd moeten worden. 
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7. Rapportage 

In het PI-systeem worden berekend en opgeslagen: 

• De gewogen gemiddeJde concentratie over 5, 10 en 30 minuten 

• De gewogen gemiddelde concentratie over 24 uur 

• De emissievrachten per dag 

• De emissie per GJ brandstof per dag 

7.1 Berekening gewogen gemiddelden 
Elke 5 minuten wordt het rekenkundig gemiddelde bepaald van de afgelopen 5 meetwaarden die 

vastgelegd zijn in de PI database. De waarde wordt vermenigvuldigd met het totale rookgasdebiet in 

deze 5 minuten. De uitkomst is de vracht in 5 minuten. 
De gewogen emissieconcentratie over 10 min en over 30 minuten wordt berekend door de vracht 

over de laatste 10 minuten resp. laatste 30 minuten te sommeren, en dat te delen door het totale 

rookgasdebiet in deze 10 resp. 30 minuten. 

7.2 Berekening gewogen gemiddelde concentratie over 24 uur 
Het gewogen daggemiddelde wordt bepaald door de berekende vracht per dag te delen door het 

totale rookgasdebiet op die dag. 

7.3 Berekening emissievracht per dag 
De vracht wordt berekend door aile berekende 5 minuten vrachten te sommeren. 

7.4 Berekening emissie per GJ brandstof per dag 
De emissie per GJ brandstof wordt berekend door de vracht per dag te delen door de hoeveelheid 
toegevoerde brandstof op die dag in GJ . Deze brandstof wordt bepaald met behulp van het 

warmteverbruiksprogramma, dat aan de hand van de (gemeten) ketelstroomproductie en de 

(bekende) ketelverliezen volgens de DIN 1942 norm de brandstof berekend. 

De rapportage geschiedt rechtstreeks vanuit het PI-systeem en maakt gebruik van de eerder in PI 

opgeslagen gemeten en berekende waarden. 
De berekening staat per te meten stof beschreven in bijlage 2, waarbij ook de coderingen waaronder 

de gemeten of berekende waarden worden opgeslagen, benoemd zijn. 

Naast de berekende waarden wordt eveneens de ruwe meetdata aJsmede de intern gemeten 
temperaturen en drukken apart opgeslagen in de computer van het OPSIS meetsysteem. Aile data 

uitgezonderd de intern gemeten druk en temperatuur wordt opgeslagen in de procescomputer en in 

het PI-systeem. 

7.5 Omgaan met extern gemeten parameters waaruit intern de vracht berekend wordt 
De jaarvracht wordt uiteindelijk berekend uit de gemeten emissie en het berekende rookgasdebiet. 

Periodiek vinden ook metingen plaats uitgevoerd door externe instanties, bijvoorbeeld de provincie. 

De meetresultaten van de emissies zouden anders kunnen zijn dan het eigen bedrijfsmeetsysteem 

aangeeft. 
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Omdat er in principe van uitgegaan wordt dat het eigen meetsysteem goed functioneert, zolang aan 
aile in dit document genoemde punten voldaan wordt, zal in eerste instantie contact opgenomen 
worden met de desbetreffende meetinstantie om een analyse te doen op de eigen meting. 
Verder zal onderzocht worden of zich wellicht in de bedrijfsvoering of het productieproces of bij de 
meetinstallatie zich uitzonderlijke situaties of storingen hebben voorgedaan. Daar wordt een rapport 
van gemaakt waarin de situaties benoemd zijn en de resultaten van het onderzoek in vermeld staan. 
In de installatie is geen meetplaats beschikbaar waar het rookgasdebiet volgens de geldende 
normen gemeten kan worden. De berekening volgens DIN 1942 is in aile gevallen nauwkeuriger dan 
een meting van het debiet, omdat de brandstoftoevoer aan de ketel nauwkeurig kan worden 
bepaald. Bij een afwijking in het gemeten rookgasdebiet zal derhalve niets ondernomen worden. 

7.6 Rapportage MJV 
In bijlage 12.4 is een overzicht opgenomen van aile parameters die nodig zijn om het (getalsmatig 
dee I van het) milieujaarverslag correct in te kunnen vullen. 

7.7 Omgaan met detectie- en rapportagegrenzen 
Detectie- of rapportagegrenzen spelen aileen een rol bij parameters die aileen periodiek worden 
vastgesteld. Online-metingen geven, ook als ze niets detecteren, altijd een waarde. De 
componenten waar het hier om gaat, dus luchtemissies waar in het MJV naar gevraagd wordt en die 
aileen periodiek bepaald worden, zijn PAK's en metalen. Hiernaast worden ook dioxinen en furanen 
(peDD/F) aileen periodiek bepaald maar daar wordt in het getalsmatig deel van het MJV niet naar 
gevraagd. 
Indien er meerdere deelmetingen zijn gedaan waarvan er minstens een onder de rapportagegrens 
ligt, dan is het opgegeven resultaat "kleiner dan" het rekenkundig gemiddelde van de deelmetingen 
(c.q. rapportagegrens). 
In het getalsmatig deel van het MJV kan helaas geen "kleiner dan" opgegeven worden. In het 
verleden hebben we ervoor gekozen om dan maar de desbetreffende waarde zonder '<' toevoeging 
in te vullen, maar in de praktijk is gebleken dat dit vee I vragen oproept aangezien het lijkt alsof er 
daadwerkelijk een emissie gemeten is. Daarom wordt in deze gevallen in het getalsmatig deel 'nul' 
ingevuld; in de lopende tekst zal de "kleiner dan" waarden opgenomen worden. 
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8. 8eoordeling en validatie van de meetwaarden 

8.1 Criteria onjuiste meetdata 
Reden om data af te keuren, of handmatig aan te vullen zijn: 

Negatieve meetwaarden 

Geen meetwaarden (meetapparaat) 

Geen data in de PI-database (dataverwerkingsprobleem) 

Afwijkende meetwaarden 

o Brongegevens afwijkend (meetapparaat) 

o Brondata goed, berekende waarde afwijkend (omrekening) 

8.1.1 Negatieve meetwaarden 
Negatieve meetwaarden hoeven niet onjuist te zijn en komen vaak voor wanneer een apparaat een 

parameter meet die tussen daadwerkelijk nul en de detectiegrens ligt. Negatieve vrachten bestaan 

echter niet en worden vervangen door nul-waarden. Meet het apparaat een negatieve waarde die 

groter is dan 10% van het meetbereik dan alarmeert de procescomputer (zie 6.1). In dit geval is de 

meetinrichting of de verbinding tussen de meetinrichting en de procescomputer defect, en wordt 

gehandeld zoals in geval van een storing in de meetinrichting. 

8.1.2 Geen meetwaarden 
Ais het meetapparaat afschakelt of afgeschakeld wordt door de procescomputer (8.1.1 en 6.1) komt 

in de database geen nieuwe waarde en blijft de laatste waarde staan. 

Ais de data overdracht tussen de procescomputer en de PI database gestoord is blijft ook de laatste 

waarde staan. Omdat in dit geval wei goede gegevens beschikbaar zijn worden deze data achteraf 

handmatig met behulp van een Excel spreadsheet uit de procescomputer gehaald in ge'importeerd 

in PI. 

8.1.3 Afwijkende meetwaarden 
Afwijkende meetwaarden zijn waarden waarvan overduidelijk is dat ze niet correct zijn, bijvoorbeeld 

omdat ze fysisch gezien niet kunnen, of vanuit ervaring. Een voorbeeld hiervan is een dagvracht die 

een factor 1000 groter is dan normaal, of een meting die sterk afwijkt van een vergelijkbare meting 

(bijvoorbeeld de S02-emissiemeting en de S02-procesmeting). In het eerste geval kan de oorzaak 

zijn een verkeerde berekening in de procescomputer of PI ten gevolge van foutieve invoerdata uit 

het proces. De emissie wordt dan opnieuw berekend in een spreadsheet, die op dezelfde manier is 

opgebouwd als de berekening in de procescomputer, en de uitkosten worden ge'importeerd in PI. 

In het tweede geval wordt de meting zo snel mogelijk gerepareerd en wordt indien nodig gerekend 

met vervangende waarden zoals beschreven in hoofdstuk 5. 

8.2 Vafidatie 
Bij het valideren wordt gekeken of de data plausibel zijn, en indien dat het geval is worden deze 

gevalideerd. De validatie vindt plaats aan de hand van de in paragraaf 7.1.1 tim paragraaf 7.1.3 

genoemde richtlijnen. Indien een datareeks gewijzigd wordt, moet altijd de reden van correctie 

opgegeven worden, en deze reden wordt als log-file opgeslagen. De validatie vindt plaats in PI. 

Na de validatie kan de definitieve berekening voor de rapportage plaatsvinden. 
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9. Kwaliteitsborging van de meetsystemen 

9.1 Periodieke controle en onderhoud 
9.1.1 Wekelijkse systemcheck 
Een keer per week, gelijk verdeeld over de werkdagen, voert een medewerker van de afdeling 
procesbeheer op de OPSIS analysers model 600 (NO, N02 en S02) en de analysers model 650 ( 
HCI, H20 en HF) een zogenaamde systemcheck uit 
Deze systemcheck houdt in dat het apparaat zichzelf controleert. Het apparaat voert tests uit om na 
te gaan of de mechanische delen in het meetsysteem nog steeds binnen de van te voren 
gedefinieerde grenzen functioneren. Indien dat het geval is wordt door het systeem een OK 

gegeven. 
Is dat niet het geval wordt (intern) de EMRA afdeling gewaarschuwd, die contact opneemt met de 
leverancier. Deze moet het probleem op afstand, of ter plaatse te verhelpen. 
Het overschrijden van de controleparameters heeft niet direct tot gevolg dat de meting uitvalt of 
verkeerd gaat aanwijzen. Er is nog een zekere marge waarin de meting nog goed functioneert. 

Het resultaat van de systemcheck en eventuele acties die genomen zijn na het constateren van een 
niet goed doorlopen systemcheck, worden genoteerd in een logboek. Dit logboek ligt bij de 
medewerker procesbeheer. De procedure is beschreven in een werkinstructie. 

De volgende parameters worden tijdens de systemcheck gecontroleerd: 

Opsis analyser model 600: 
Wheel speed 
P1 Trig accuracy 
P2 Trig index 
P3 Zero order width 
P4 Zero order position 
P5 Analog offset 

De controles P1 Um P5 hebben te maken met het wiel dat het spectrum projecteert en de positie van 
de tralie die het licht breekt 

Opsis analyser model 650: 
P1 Scanner counts 
P2 Counter value (x) 
P3 Counter value (y) 
P4 Position adjust 
P5 Optical alignment 

Deze controles hebben te maken met de instellingen van het mechanische systeem (P1), de splitter 
(P2, P3) en de optische weg (P4, P5). 

9.1.2 Alarmering naar de bedieningswacht 
De lichtbron van de Opsis wordt continu op intensiteit bewaakt. Onderschrijdt de bron een bepaalde 
intensiteit, dan wordt de bediening van de eenheid gealarmeerd. 
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De OPSIS analyser model 600, model 650, de O2 meting en de stofmonitor zijn elk voorzien van 
verzamelalarm, dat ook naar de bedieningswacht geleid wordt. 

De stofmeting voert elke 12 uur een spoelcyclus uit en elke 4 uur een interne zero/span controle. 
Het systeem corrigeert zichzelf aan de hand van de resultaten van deze zero/span controle. Indien 
deze correctie niet (goed) verloopt, of de beide sensoren wijken te veel van elkaar af, dan wordt een 
storingsmelding gegeven. 

De CO meting is voorzien van een automatische zero/span controle, die elke 2 uur plaatsvindt. 
Indien deze controle niet goed verloopt, wordt een storingsmelding afgegeven. 

Het eventueel afwijken van de meetinstrumenten wordt op deze wijze opgemerkt voordat sprake is 
van een significante foutwijzing van de metingen. 

9.1.3 Preventief onderhoud 
Driemaandelijks, zesmaandelijks en jaarlijks voert de onderhoudsdienst van Electrabel klein 
routinematig onderhoud uit aan de meetinrichting. Deze werkzaamheden zijn beschreven in het SAP 
onderhoudssysteem. De voorgeschreven werkzaamheden worden vanuit dit systeem automatisch 
gemeld voor uitvoering. De rapportages vinden in hetzelfde systeem plaats. De PO-plannummers en 
posities staan vermeld in SIMS, procedure paragraaf 451 . 

Met de leverancier van het meetsysteem is een onderhoudscontract afgesloten. Het 
onderhoudscontract voorziet in een storingsdienst en het preventief onderhoud aan het 
meetsysteem. Het preventief onderhoud houdt in: het schoonmaken van het systeem (lenzen, 
filters), het inspecteren van met name genoemde componenten, het vervangen van filters en de 
zero/span controles. 
Het uitvoeren van het preventief onderhoud door de leverancier wordt bewaakt vanuit SAP. Hierin 
staan ook de diverse taken beschreven. De PO-plannummers en posities staan vermeld in SIMS 
procedure paragraaf 451 . 
Aile werkzaamheden die aan het systeem verricht worden vermeld in het logboek, voor elk systeem 
apart. Deze logboeken liggen bij de meetinrichting. 
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9.2 Kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181 
9.2.1 KBN-1 
Van aile meetapparaten, behalve de CO meting, is de geschiktheid voor onze toepassing door de 
fabrikanten getoetst volgens KBN-1 (NEN-EN 14956). 

9.2.2 KBN-2 en JC 
Na installatie van de meetsystemen is in oktober 2005 de eerste KBN-2 (kalibratie-) procedure 
uitgevoerd. Voorafgaand hieraan wordt het meetsysteem door middel van de functionele test 
gecontroleerd en wordt onder andere de lineariteit getoetst. De uit KBN-2 volgende 
kafibratiefactoren worden vanaf 1 januari 2006 toegepast op de meetwaarden. Uit het Besluit 
Verbranden Afval (BVA) voigt dat deze procedure na drie jaar moet worden herhaald. 
In de jaren dat geen KBN-2 wordt uitgevoerd vindt een JC Uaarfijkse controle) plaats. Dit behelst een 
functionele test met een uitgebreide lineariteitstoets en een aantal parallelle metingen om vast te 
stellen of de kalibratiefactoren nog voldoen. 
De uitvoering geschiedt door een gecertificeerde meetinstantie. Om de uitvoering te borgen wordt 
deze taak automatisch gemeld vanuit het SAP onderhoudssysteem. De PO-plannummers en 
posities staan vermeld in BIMS procedure paragraaf 451. 

9.2.3 KBN-3 
De KBN-3 procedure bestaat, conform hoofdstuk 7 van de norm, uit een tweetal onderdelen: 

• wekelijkse controle op de geldigheid van de kalibratierange (hoofdstuk 6.5) 
• controle van de drift door regelmatige nul- en span-metingen 

• aan de hand hiervan bijhouden van controlekaarten 

Het doel van de KBN-3 procedure is het toetsen en borgen van de kwaliteit van het meetsysteem, 
zodanig dat de geschiktheid hiervan, vastgesteld in de KBN-1 procedure (NEN-EN 14956), geldig 
blijft. 
Omdat goed onderhoud altijd deel uitmaakt van een systeem om de kwaliteit van een meting te 
borgen, en omdat de nul- en spanmetingen meestal uitgevoerd worden in het kader van het 
periodieke onderhoud, wordt het onderhoudsschema vaak in verband gebracht met de KBN-3 
procedure. Formeel gezien is het onderhoudsplan echter geen onderdeel van deze procedure en 
bestaat de KBN-3 aileen uit nul- en spanmetingen (en de uitwerking daarvan) en de controle van de 
geldigheid van de kalibratierange. 
Daar waar het onmogelijk is om nul- en spanmetingen te doen, bijvoorbeeld bij een stofmeting, 
wordt weI vaak het onderhoud aangehaald als alternatieve kwaliteitsborging. 

9.2.3.1 Controle kalibratierange 
Voor de controle van de geldigheid van de kalibratierange is een Excel-file ontwikkeld. Deze haalt 
automatisch bij opening de relevante gegevens uit de PI-database en controleert of nog steeds aan 
de criteria wordt voldaan. Als een meting te lang buiten de kalibratierange heeft gemeten wordt dat 
vanzelf duidelijk aangegeven. Hierdoor is deze controle gereduceerd tot het open en van een Excel
file. 
Deze actie wordt conform NEN-EN 14181 wekelijks op maandag uitgevoerd door de medewerker 
procesbeheer of zijn vervanger. Dit wordt afgetekend op een lijst. Indien het Excel-sheet aangeeft 
dat een meting te veel buiten de kalibratierange meet dan wordt dit doorgegeven aan de afdeling 
KAM. De KAM coordinator draagt zorg voor de verdere afwikkeling van deze melding en regelt dat 
binnen zes maanden na melding de KBN-2 procedure voor deze parameter wordt overgedaan. 
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Voor HCI en HF (beide kant 10) is geen geldige kalibratierange berekend uit de KBN-2 

parallelmetingen omdat de meetgegevens lager waren dan 10% van de emissiegrenswaarde. Er is 
gekozen voor een geldige kalibratierange van 10% van de emissiegrenswaarde (nieuwe 
vergunning) plus 10%. 
Voor CxHy (beide kanten) en HCI (kant 20) is geen geldige kalibratierange berekend omdat de 
meetwaarden tijdens de KBN-2 onder de detectiegrens lag en. Hier is gekozen voor een geldige 
kalibratierange van de gehanteerde detectiegrens plus 10%. 

Bijzonderheden: 
Volgens de ~orm mag niet meer dan 40% van het aantal metingen per week buiten de 
kalibratierange vallen. In de berekening in Excel wordt echter uitgegaan van het tijdpercentage dat 
de meting buiten bereik is. Dit is geen significante afwijking van de norm omdat het meetsysteem 
iedere 60 seconden een waarde wegschrijft. Vanwege dit vaste registratieinterval is er geen verschil 
tussen het aantalpercentage van de metingen en het tijdpercentage. 

9.2.3.2 Zero/span controle Opsis 600 en Opsis 650 
Een zero/span controle bij de apsis 600 en 650 is aileen mogelijk door het systeem uit bedrijf te 
nemen en de optische elementen over te zetten op een kalibratiebank. Na aldus een zero-uitlezing 
te doen is het vervolgens mogelijk om kalibratiegassen te meten in doorstroomde cuvetten met een 
bekende weglengte. Hiermee is het ook mogelijk om de lineariteit te controleren, omdat met een 
aantal cuvetten met verschillende weglengte aan de analyser verschillende "concentraties" 
aangeboden kunnen worden met een enkel kalibratiegas. 
De fabrikant raadt een zero/span controleinterval aan van zes maanden. Dat het meetsysteem over 
deze tijd stabiel is wordt door de fabrikant onderbouwd met een TOV-rapport. De Provincie 
Gelderland, in overleg met VROM inspectie, zou graag zien dat we die stabiliteit aantonen met 
metingen aan ons eigen apparaat. Hierom is besloten om vanaf de JC Oaarlijkse controle in de 
context van NEN-EN 14181) van 2006 (gepland voor het vierde kwartaal) iedere twee maanden een 
zero/span meting te doen op de relevante parameters van de apsis (NO, N02, S02, HCI, en HF). 
Hierbij zal iedere keer pas na zes maanden gejusteerd worden, zodat de stabiliteit over die periode 
makkelijk aangetoond kan worden middels een controlekaart. Na elf metingen (ongeveer anderhalf 
jaar) kan statistisch significant aangetoond worden of de meting inderdaad zes maanden lang 
stabiel is. Indien dat inderdaad aangetoond wordt gaat de frequentie van de zero/span controle 
terug naar eens per zes maanden. 

9.2.3.3 Zero/span controle Dr Foedisch stofmonitor 
Een zero/span meting bij een stofmeter is niet eenvoudig aangezien er geen kalibratiegas bestaat 
voor stof. De Dr Foedisch PFM 97 ED heeft in plaats hiervan een voorziening voor een 
elektronische nul en spanmeting. Hierbij wordt geregistreerd wat de meting aangeeft als er geen 
spanning op de elektroden staat (interne nUl) en wanneer een referentiespanning op de meet
elektroden wordt gezet (span of reference meting). Het apparaat voert deze controle automatisch 
iedere vier uur uit. Daarnaast wordt het nulpunt iedere twaalf uur gecontroleerd door schone 
buitenlucht door de sensor te blazen. In beide gevallen justeert het apparaat zichzelf bij (overmatige) 

afwijkingen. 
Om het apparaat te volgen worden de resultaten van een zero/ref meting en een spoel-meting per 
week bijgehouden in een controlekaart. 
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9.2.3.4 Zero/spancontrole M+A FlO 
Bij de CxHy meting (FID) is een 'normale' zero en span meting mogelijk. Hiervoor wordt een 

kalibratiegas met een bekende concentratie methaan gebruikt. De fabrikant van dit systeem raadt 

een frequentie van een keer per kwartaal aan. In eerste instantie zal deze meting echter 

meegenomen worden in het controleschema van de apsis (eens per twee maanden) en zal bij 

beoordeling van de apsis, nadat voldoende ervaring is opgedaan ook besloten worden of de 

zero/span metingen van de FID terug kunnen naar de geadviseerde frequentie. 

9.2.3.5 Zero/spancontrole Zuurstofmonitor 02000 
Ook bij de zuurstofmeting is een normale zero en span meting mogelijk. Hierbij is de buitenlucht het 

referentie spang as, en wordt voor zerogas een kalibratiegas gebruikt van 2% O2 in stikstof. Dit is 

omdat de toegepaste zirkoniumoxide meetcellen niet bestand zijn tegen lagere 

zuurstofconcentraties. De fabrikant van dit systeem raadt een frequentie van een keer per kwartaal 

aan. In eerste instantie zal deze meting echter meegenomen worden in het controleschema van de 

apsis (eens per twee maanden) en zal bi; beoordeling van de apsis, nadat voldoende ervaring is 

opgedaan ook besloten worden of de zero/span metingen van de zuurstofmeting terug kunnen naar 

de geadviseerde frequentie. 

9.2.3.6 Controle vochtmeting (onderdeel Opsis 650) 
Ook de vochtmeting kan net als de stofmeting niet met referentiegas gecontroleerd worden. De 

enige mogelijkheid bestaat uit manuele parallelmetingen. De kwaliteit van deze meting zal daarom 

geborgd worden door controle aan de hand van de vochtmeting van de halfjaarlijkse (externe) 

meting (zie H 10). 

Afwijkingen in het gemeten vochtgehalte hebben geen grote invloed op de uiteindeli;ke 

emissieconcentratie. Een afwi;king van 10% vertaalt zich in een fout in de emissieconcentratie van 

ongeveer 1 %. Verder is het vochtgehalte van de rookgassen vrij constant en bekend (10 a 11 % 

voL). am deze redenen wordt deze parameter niet uitgebreider gevolgd. 
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10. Externe metingen overig 

In het kader van de wetgeving worden periodiek metingen uitgevoerd door een externe, conform 
(NEN-EN) ISO/lEG 17025 geaccrediteerde meetinstantie tijdens nominale belasting van de eenheid. 
De frequentie van deze metingen is gebaseerd op het BVA (Besluit Verbranden Afval) en eventuele 
andere voorschriften uit (concept) vergunningen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen 
met de frequentie van de periodieke metingen. De metingen worden uitgevoerd volgens de 
geldende (Europese) meetnormen. Wanneer normen wijzigen zijn gecertificeerde meetinstanties 
verplicht binnen een jaar na invoering van de gewijzigde norm deze norm te implementeren. 

Tabel 4 Overzicht periodieke metingen 

Type metingen 

Halfjaarlijkse meting en 

Jaarlijkse metingen 

Componenten Meetnorm 

Stof NEN-EN 13284-1 
Zware metalen NEN-EN 14385 
Kwik NEN-EN 13211 
HCI NEN-EN 1911 
HF NEN 2819 
PCDD/F NEN-EN 1948 
PAK (VRoM"':-f6-) -------NVN~28~-

Stof: houtinstallatie 
Slof: kaJksiio 

NEN-EN 13284-1 
NEN-EN 13284-1 

Slof: vliegas silo's NEN-EN 13284-1 
Stof: kalksteen silo's NEN-EN 13284-1 

Frequentie 

2 xl1 jaar 

'-~:-:-:- --------_. 
1 xi 1 jaar 

P arallelmeiingen conform de 
NEN-EN 14181 (KBN-2 of QAL2)~ 

NO en N02--------NE-N::TSo10849/NEN-EN14ig-2'---:rXi3Jaar----

O2 NEN-ISO 12039/NEN-EN 147895 

CO NEN-ISO 12039 
CxHy 
S02 
Stof 
Vocht 
HCI 
HF 

NEN-EN 13526 
ISO 7934/NEN-EN14791 5 

NEN-EN 13284-1 
NEN-EN 14790 
NEN-EN 1911 
NEN 2819 

- Jaarlijkse-cOntroleconformde------"No en N02 -NEN-IS010849INEN-EN14792'-1keer per jaar---' 

NEN-EN 14181 (JC of AST)4 O2 

-----------

CO 
CxHy 
S02 
Stof 
Vocht 
HCI 
HF 

---------------

NEN-ISO 12039/NEN-EN 147895 m.u.v. hetjaar 
NEN-ISO 12039 
NEN-EN 13526 
ISO 7934/NEN-EN14791 5 

NEN-EN 13284-1 
NEN-EN 14790 
NEN-EN 1911 
NEN 2819 

waarin de 
parallelmetingen 
worden uitgevoerd 

- ------------------,----------
De meetduur van de halfjaarlijkse metingen is 2,5 uur en de meting wordt in drievoud uitgevoerd. 

4 Wordt voorafgegaan door funclionele testen conform NEN-EN 14181 
5 Deze norm zal uiterlijk december 2006 worden gehanteerd door het externe rneetbureau 
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11. Meetvlakbeschrijving 

Op vier plaatsen worden metingen verricht die relevant zijn voor de jaaremissie van centrale 
Gelderland: na de E-filters (component CO), na ROI-40 en na ROI-50 (overige parameters). De 
twee meetplaatsen na de E-filters zijn equivalent, de meetplaatsen na de rookgasontzwaveling zijn, 
door de andere opbouw van de beide rookgasstraten, significant verschillend. 

Koolmonoxide wordt gemeten in de diagonaal van het verticale leidinggedeelte na de E-filters, direct 
na het bijeenkomen van de twee rookgasstromen van de twee E-frlterhelften, en na de bocht van 
horizontaal naar verticaal. Het meetvlak voldoet niet aan de in de ISO 10780 opgenomen 
aanbeveling ten aanzien van de minimale afstand vanaf een verstoring (5x hydraulische diameter). 

Het meetvlak na ROI-40 bevindt zich in het horizontale leidinggedeelte in een verbreding 
(verstoring) enkele meters voor de ROI uitlaatklep naar de schoorsteen. De afmetingen van het 
rookgaskanaal zijn 4,20 x 6,90 meter. Het meetvlak voldoet niet aan de in de ISO 10780 
opgenomen aanbeve/ing ten aanzien van de minima/e afstand vanaf een verstoring. 

Het meetvlak na ROI-50 bevindt zich in het horizontale leidinggedeelte circa 2 meter na een 
verstoring (bocht) en na de GAVO en enkele meters voor de ROI uitlaatklep naar de schoorsteen. 
De afmetingen van het rookgaskanaal zijn hier 4,03 x 6,20 meter. Het meetv/ak voldoet niet aan de 
in de ISO 10780 opgenomen aanbeveling ten aanzien van de minimale afstand vanaf een 
verstoring. 

Hoewel de meetvlakken niet voldoen aan hetgeen gesteld wordt in ISO 10780 ten aanzien van de 
minimale afstond tot een verstoring, is in de centrale verder geen punt te vinden dat hier wei aan 
zou voldoen. Door Tauw (project 4432184) zijn in december 2005 metingen verricht op de 
meetvlakken na ROI ter beoordeling van de geschiktheid hiervan voor emissiemetingen 
(meetvlakbeoordeling conform ontwerpnorm prEN 15259:2005). Hieruit is gebleken dat gesteld mag 
worden dat de meetvlakken homogeen zijn voor de componenten NOx, S02, O2, CO en CxHy. 
Hieruit kan worden afgeleid dat de meetvlakken ook voor de andere componenten homogeen zijn. 
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12. Bijlagen 

12.1 Berekening emissie in de procescomputer en PI 
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Gl3XR200010_B01 mglNrn3, l'iliiii: NO erntq.ie uil keteJ K20 

G13NR2OO5ICI1_ClC III 

Gl3NR100001~[RW ,. 

G13NR.2OQOO, ... BOI ,.. 
02 vocwlullo tOO, ft.'" _'TOe 
OZVDOI'luYolOO 

1?~ICQil,-~~iC4.l01~W",C(J'II J,'~CU;:: • ~ CilJrr jJtO"W1_CLC" (h~jA$iiI.cI..C i .• Q:dlljR$Cl!Sl;t~CI,..Ci: • tQU.jR!IJfO),_cill .. Gl:s;;JR!3kiCn aQj 'I (01:wuc0l(i&SLcu; ·00~Q)'"'&t, 

G13HR10Q913_IM-iL 

G13XR1OOOIO_SUIoI 

OCttb1* tubrle e~ No.1;: 

@,.".ii1&i9I:tJ'Ii;:::;;:eaUKilliiilJ.,..I~"~OI~_PPEnQUllC1lnftlO'ttft,.,.anoft!t~~ .nrIfIft 
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GI3NR10Q913_SUM ~rn3, dr~ 02 

G13NR10CK113_WHl m;mm3. dr6"402 -""-NR1CJ11V.4'_BlS XVl1 R0I4Il nieI dicht 

NR20VD41_6LS.xvl' ROI50 ""tdkk 

NOI emiAie 101;1.11 

Nale.mia.ltkltali 



5<)2 

De 502 wordt geeo~(d woor 'fOCtc en zu.n;lof 

G1JNR100012_ClC mg/Nm3, dr, 45'11002 502 1tmis6.ie Litlaal ROI40 Gl3NR1OOO11_ClC mglNm3, dr, 6%02 

GllNR10001Z_BOl mglNml MeUog S02emiKole uittiroilf ROI 40 GI3NR1DOOI2_BOl motNm3, rvI 

GllNA100015_801 '" meting 02 kant 10 VOOf ~I--. GI3NR2O:101S_001 ~ 

GI3NA1000,S_ERW 'JIo 02 .... nf 10 of verv.lngVIde ,,"nld, 02 bflt 20 GllNR20001S_ERW " 
G13NR10091 5_ Cl C 111 

G13NR1000145_BOl " 

G13NR10001S_ ERW "JI. 

G13NR10091ELClC 
G13NR100912_ClC mg/Nm3. dr, 45%02 

De-klw.e(l'li," biill~~~" 

[:OIT 02 voor KhoorKIeen!tlnt 10 

melklg voettvODrKhooraee1'\ klnt 10 

vochlkaI1l10o!vuviilng.el'l(ltV1lC1e_arde 

COl'1\1oc:h1VOO15Choo~kanl'O 

502 emlU.ie lotill~ 

fmlMie Rot 40keer RG ,,-~ ... rnluie ROt ~bW .IlGdrt!.I~OOOt""' •• "" 

GI3t~fU(lQglS_ClC '(I 
G13NR2000l\!U~O' " 
Gl3NR2000H5_ERW "II. 

G13NR200916_ClC 1/1 

802 emiaste UII~I ROI 50 

M~ing 502 emiMie uiliaill ROI 50 
mWnt en Uri 20 ,,_ ld\oontHn 

02 kant 20d YerYSTI(Ieodl _de 02 hnt 10 

alIT 02 voor $Choo"'~ bnI 20 
metng YOCtt VOOf' "ttlor1i1&en IQrc 20 
"CK:hI k.ril20 orvervangendl v~w _tide 

tolT vocht "oor Khoofloleen kial'l\ 20 

tG'~'il=t"tfO')I;CQ.axO" Gi:SAA.CIDOt,_CtD • tGOflii0FC6i Gte:· CliltFli!l;."UI)J.Q.Cn • IG'lI'R:1O:Xtt~_CJl.~ • fG"IJflIBOf&nJit .d.Si'iiC$:F0i5diiCm I t Ql)l'IA"SFCio(ctC .wl:llffl:.QfW,_QC! 

soz inlaal meting efl bl!nI!!~lInlng : 

1:lHfOOClU11 ~W. HftX'QOOIG('.(h ~HRIOOOOt5CO' 

'~IR2OQOO1 .. QO" Ql"W1I-fGDNR»X01 t:RW·ItQD/,tClO-1~)I 
G UXJt.,;qn OL Cic...xc:YC11 • GllIlR2CICQOt _Q • I t(Oit,Q.). "..Al) 

t»CR1OOOU £'fW-_O~J 001 ..... 01~ ICJQgI:f Ii01 

.. 
llJL.C.u"hm,, ;m ........ RaLtO,a.. 

~Ua2!W«§ 

!URlOOOUCR:3) • Gt»JR-'OOOI'.QC ---1!:""",,,"w.(iII6oareMoo~.vrad1lt\oQrROI40 .... lCIIfOOI.bIef 

.~~ 
IH;t2(:I,)(X~Jtl, . G'f.-lt/JUOOO'7,.Ct:C 

fl!P""gt1mnjrtdjebl 

~.w.:d'JI*- • ..,...,ncl to "detl~ 
HRJCOot21iA3l . 0lA2ClQD11 a.C"~amSR31 .. XR2O:» C\~\S81-1 

~~~~ 
I!.m:M.. fllOi.t(llftt RO OctolMt . .. "...., ROI 50"-1 AG cktII.I Wed oc.or 1ilICI!c- 0IWIc 

I"R teoot7:iRAl, .. :(NA:~0Q01? <ll.C'll.RtCgIDl.tUD.1 • .NR2OQOI' .. ~I~ )'HR-1Df1il:r2$ttD1 

~-.~~~-............. 
lEtttI"'IIOI.obCltAG ddJ.t . If1tIIN"JtOI:.o,,"-IAOId~~dDoOlItJtlO 61* 

omloopklr:ppen 

G'JNR'0VS4,_ BLS XVI ROI 010 niel ddt 

G''3t1R2OII941.-BlS XV, R04 50 rod didt 

IHAlCOOI'2:>R., · .fHR;'IOOOU ctC"H-ft,tQF"~i$It:)l" JUI\OOD11 ClC"'f~I~IM11 "H!!!!X?0f3.Q.C"~!irFQ)'lRlJ1 • ;cJISI)QC»I' CU:"'~lSR'Il/NJt'Of'SIO:ISIt01 
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Gl::utFUOQOl a_Clc.XQ Gl3N"I\ ,OOOli DOl ·G1J~\0Q9'~_ClC ~.G1SfQUDQIH!LClC · "G1j,~R:"D I OO'1IiO! ' 11l)t21l) ' I 

G'3HRIOQII~ etc !II (7";.6 )1<2' ' 101:)t1R1OCOI5 ERW'G1:t.HRIOQ01~ cu:r 

IGI3URtOOOI' CtCJI(O O.N140aU18, GI~10001 f11 ClC-XOOl IlhNT40. W 

~~I. __ • I' • tw><II1lIfl<OQO' 6_£RW 1 , 
GtJN+QOIlij I JiJ~CU:,JliQ<CllNR20001lil .. otJl - G13 !D09'5I_Cl.O •. (j1- JO .. (ll.G -HCHlN TOO , o:lI.)Yl13J . , 

Ot)NRIDOOIO_ClC 

G l ~RIOOOli_601 

G13N11IDOjlI6_BOI 
OJlNillOOO'5 .. DfW 

mgltlln.).O'.lI"Ol 

mon~"". "lf\. 

" " Gl:stlRIOQi'5 .. CLC u. 
GI)NR1000103~(l1 

G1)t~RIQCHI6 .. ERW #fl 
C,1HRtOO',,_CLC HI 
(';'lU1UOOt19_SVY ff'lQhfm.\ ell wen 

Qer4'tK.1't(I1I c..HylfPQ",;r.v:an~ ROr~ 
Ot~ ..... t' lY'iAIflYIlnR0I 40h 
011 bHd:ande 4!~il"'.lIn ROt !to fI 

O .. ttWoct~enQllilQ 
I'JIoth ~Hy YOCM IICtIoOnitl.efI Ur\I ,~ 

...... UrtQO~ ~ 'OY'OQl' ~tHf1 
0) I(lnl 10 at \otN.IIhOtndt- 'Ww-d111 0:2 \J(f\ 20 

e.orTO''VWW1~1i .. ~IO 
~yIild'cYf:#tUllllntil.en~ 10 

"gdJt ~ 10 Of Yf.NMOBntk Vtil .• ~de 

~QIT .,DdC~.oot .. d)OOt'tit4ICftbm 10 
C • ..,."...~tot..,; 

G:'3Nfnooou~ CLC 
G1314R2C10CUg ClC 

Gl3Nmooo,,_o..C rfOINm3. * , 0l402 
Gf3tJR20QCUt_ BOI ~ ~ 

Gt:.11\1R7OOO1S-_BO' '" 
GI31~':5_eR\V " 
G\lr~\6_Q.O HI 
G\"m20001~_DOl ,. 
G':Jmt20C10' 6_ERV'i ~ 
Gl31lR?OO&16_a.c: HI 

C,IoHVv,* Wll«lCiNtI!ft~?O 

~tlnO OtJi)tWIlCt :.dICCI"DII!I~ katJl ('0 

~ 02 ~ aoWOOl ~hoIn.Illlf1 
021c:anl1O~ytlV~~'J:iJI'l:k02br!'10 
",,1 Olvw ~Iub Iwnt 20 

l'IIIIIcw.vvotf1'¥OIII'~ltMunt :lO 
"OtJltk,,",20cI't'MI~t ... ass,..,NtOc 

COlT voch1 \IGOr echoorsleen kant 20 
(bu-t:m vMk 0&0&16) 

Ot&Dt1b II~ OtI~o~.ppM" 
E:Jwu't FtOi "'" iI.c.- RG dttHl • IJQW~ ROIl 50 Utt RO ddJi., OI'dufd ~ IQbJf Clebid 

101ilUR,0Q91' .. SlJ'Llt' f( (j"tlR1DOO18'_ClC • (Gl31iHo&UFOCh CUi .. G1\JHH::&OOl_CLC)) 

RGvr:m unortlf 'II:D"'lff 
RG .. rn, NT20JttltGlOer 

• f mltl j;QOQOll_CI.C • (atJliR5OF0Jl ... a.C • G IYlR52PGO,_ClCm I (G13NR'O;:CO'_Cl.C iG131iRSCFOO,_CLC j I 

PI 

32 



r 
u.CJ {bef ... m ... '" oeoauu 
I)t He/. .... l:Itilft ~1fUt\cl nMJ ""000 ~ ~ 01 

G,:!Hfl1 IO '«.C.-- H/XIIflCOG1 t-0Q01U-.£ijWI» .&. 
G1;]"'SUOQO\8_Cl CJOG'lNFiu:rQOUI eo, "GI'3NR-IOQ91~_a.O , .... G1 100i18_C(C·' 

G1'lNR,OOO IS £RW ... C1ltUUCQCns DOt.rw. HIUOOO15Cot 

GJ~I""ClC~ (l1lOIII!0C>GIl'iI<2OCI01~ JI 
G'»IFCI'OOO\a~Q..(:j(OoGl:.\1nt2000"_8Q1 "GI:3NRlOQ'UI' Q..C ~ 3NR200i1't.. ~ ., 

G,13NR1000IS ... CLC 
GI3NAlOOO18_DCI 

G1;,pt'.AIOOO1~J301 

G1L'UR10001~_ERw 
G l lNR tOO"I~_a.C 

G,,, RHXlOIG .. 9Dt 

a l')1o(Rl000I" ... E~ 
G l :,.KR100Ql&_CLC 

GllNR ' OOl",_$UM 

0. IgtSlfc. «-,,~. tw, Q*WOtIlR OfI'~t:ppm iii;: 

m~"I'. 00, 6~ 0> "O¥OOr~lrtftllnll0 

~rn'. f)1I\, rnwtIngttclio'OOi wJ'IOQr'\;llC'CftltJ!inllg 

" rntUrIu~Irr;IlIN'O""POt~tetn 
II 02k1n'110ofveNll'l'Q(lllOrwO'd.. 02 b1frl20 
III aan 02V1JoOt .t(bClO"$U;~ f!;:IrIl'O 

mctlI'ID~¥DCIt~t.lMu.n:t'O 

II ¥OChI ...... t t GdlfetVllnQende- W'IrdJr: ... ~dt: 

1/1 C9" ¥<IttII,,;root tdIoorue.-n tent 10 

"""'''''''''$\00' ttQ cmalot teeM! 

Oe.b«rtll .. nde.mWt!<nnROUOs: G13NR100Q1! ClC 
0ebd'r1W.lde~'VMROI50Js. C llH1UOQOl! ClC 

EJftuJr AOI "0111,", RG dltbiei · e~tI Rot !to).HfRGdt!tMetOtdCGlddOorlolDll. det.wt 

GI3NR20001fLCLC 
G:13UR200011!i_OOl 
GT)NR2'OOO1et .. OOt 
GllHRltOO1!_I!RVI 

Gl'>NR2OQ'15_ClC 
G'3NIt2OOO15 .. bOl 
51","""""'5"",,,,, 
GllNR2OOtll_CLC 

mNNm3 ..... 1I02 

1'rlO'I'4m'. M 

" .. 
'" 
II 
1/1 

140 YOOI' Ic:booraeen llWll20 
fl'leWlQHCi¥COll'.lChDofttHn\.IrII),O 

fT'Itano02t..wwt?OYoor~~ 

02 UnI20of\tCfYlltIgIJIldc '*IIaIdt. 02 1IMi1 '0 
con ~\lQO'~.n karI:;:O 
f?W1iI\f't'OCht"f00f1liChhcR18n "-1l2O 
~ J(WIt ;(0 oI"ln'lC';mde "" •• tlW)wdt 

(;OI'I'f'OCfIS~~tacn~?O 

@ 'lNR1009 111_WMrXCII Gl3f4'UOQQULClC " lGllNJUCF-OOI_CLC " G'lHA~I .. OQ1" • {"G1:JN;UOOUUt. OLe • (G13N;ft!IOH)OI Q..C .G1~r,zFOO1 .. Clc.'n II GI~lIoFOOLf;l(j ooG1)Nk~OOI_ClC) 

De bertkcnde .rnjst"ic ROI 50 til mntoopklcppnn galoh;n is' lG.llHR7000'" etC 

Pc bJrckrode genjdrte!dc Cd..., rrQr;r.jr yan btidt ROI'61 .. , 
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HE 

G'JHRiOOOI6 ERW .. • CI:lHRJCIQOJB OO1 .... 'W'ioCoII __ OI rl3,~ 

GJ3HIlj _aLe "011(1 ,~, ._13fN1l~ 

Gl-'1.-tlqo.' $ c.t.e.. :21 ~ rJ J ". 'C.)NR'OOO15 [RW'Gl~Rloa91e etC) 

1G1M-IRl000n ClC)(O 0 .'U401!WO. Gt'idi,ooon at-;(oo! .b: NT-4OtLl18 

ritltlRXJQ018 ERW_ O')fR:OOOtS" 001 .... ~w ... 7.'W. 
GI~IQl: ~. I'(t lDO:,Gtll )~ 

G'3l'IRIOOO17_CLC Plg.'f'lnO. dr, 8% 02 
G'!\t~iUOOOlf_o.ol mgt'Nm)9~ 
G13t't1R'tOOOtS_901 .... 

C.1lMHOOO1S ... Eff¥Y '" 
G1.l~'OQJt~ .. CLC In 
G1YlRl0001GJlO1 ,.. 

G'''''!I ' OOO'6J'RW ,. 
o.IlUR1OQ\ne._ClC ,It 
Gl:m~Hx:nll1_SUt.4 moh4ml. ell Ci% 02 

I-IFvOOl IliChoorst&en kant 10 
me1inlJ HF VDOf Sithoome.", kan110 
rnetir1Jl 02 kaoll0 't(OD( ed!ol)fSteen 

02 klWrt 10 orvervangtndllW8ll'de 02 kaI1t20 
COIf 02 WOOl schp~"" kanl10 
meting voc:htvoortiChhorsteen ~ 10 
vDCht k&lntl0 ofvlfV~vaae w_tte 
eon- vO!;ntVOQI' sdlOCHSteen kant 10 

HF erm:aletotallll 

De ~ekende elriAiavWl Rot 40 hi: G13NR1IXlDll ClC 
De ber~kende e1'nit$i~ van Rot 5D il5 : Gl3NR2DODt7 CLC 

De totaIe 4!lmi~ btl geslalen DmliJCplcleppen is: 
ef~ ROf cd il,ew ~G dl.Ml 4 ~ rtQ. WNti RG.DdwlPIiOdIO (lear I~ cJebiet 

C;:lNfI2000)7_Q.C ~tm3 • .,. WOl 
GIJ:!IIUOOOt7_80\ ~. nftt 

CI)tlR:lOOOU_Bol 

01 :iNR:morll ~utR\" 
GI:mIaDOQIS_Q.C 111 

Gl1J'HUOOoU5 .. 901 IJ, 

GI3NR?OOo16_E~ 'it 
Gl)fllUO<Hlll5_ClC III 

HF YOot ~Cltn bnc 20 
mt'Jno-HF- \'001 u:hDcntttn kAnI 10 

"'riI'lo 02 bra;oo"OOI' KhocIn:;,~ 

0' r-..nt 20 ~ "'It'NWQtI'CIC "".'111. 02 ~ ," 
CIOn 02:<,00t ICbOOf1;It ......... 20 

mflling 'IOCNV'OOI Khhcnt~ ~20 
V(I(t""1In120of "",~"."'-~ 
qnvocftl.Wlor-lIC~"'ht20 

1G'llNR lOOln1_SUM.xCU GIJHR1OOOI1_ ClC • tGl3NitC(»oO;U, ClC • GJ3NR~1.F.Dcn ct.e n • t GtlNlU()QOll_CLC • (Gl~5QFQO'_ClC GI3. ... R5ZFOO'_C1Q) Ie G\-3NRCOfOG\_C4.C oiGUNRW"DOi ... Cl..C) 

PI 

Ot but\rnd. Pmwe Rot .0 t\ I GI~~'UOQO'7 C1.C 
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12.2 Tabel vervangende waarden 

Vcrvanoino van mOf.twaardo-n' 

emlssie code vervancen door 

G'3,NR'OQO"_BO' Er is geen vervangende meting voor stol beschikbaar. In het geyal een s10tmeting ultvah, kan alieen 
Stor G13,NR200011 BD1 geen desgewenst de slof emissie van de andere slraat gerapporteerd worden. 

Indien de S02 meting wegvatt, zal de S02 emissie van deze straat geen waarde meer geven, de berekening 
ver100pt verder ook niet. Over de storingsperiOde is een handmalige berekening mogelijk van de desbelreffende 

G13,NR1000'2_BO' G'3 NR400002_B01 51mat. Nadal de resultalen hiervan in de PI-<tatabase zijn ingevoerd is volgens de gebruike~jke rekenregels een 
Zwaveldioxide G'3.NR200012 B01 G 13 NRSOQ002 BO, complete herberekening mogelijk. 

G13 NR10Q013_B01 
G13.NR20Q013_B01 
G13,NR1000'4_B01 G'3.xR10Q010_B01 

Stikstofdioxide G13.NR2000'4 B01 G13.XR200010_BO' Bij storing van van een meting word! volgens de Jl!:kenregels Qvergegaan op de andere meting en . 

G13.NR10 ooo8_B01 Er is geen vervangende meting voor CO beschikbaar~ In het geval een COmeling uitvatl, kan aileen 
Koolmonoxicle G13"NR20Q008 B01 geen desgewensl de CO emissie van de andere stn~aL gernpporteerd worden. 

G13,NR10Q01S_B01 G13.NR20Q01S_ B01 
G13.NR200015_B01 G13 NR10a015_BOl 
G13 ,NR10Q007_B01 G13.NR20Q007_ BO' 
G13,NR20Q007_B01 G13.NR10QOO7_B01 
G1 3,NR1 00001_B01 G13 NR20aOO'_B01 

luurslof G13,NR20000'_B01 G13 NR100001_BOt Indien de waarde van een slraat uitvatt wordt de corresponderende waarde van de andere 51rnal genomen. 

G13 NR100016_B01 
Vachl G13,NR2000'6_B01 13,6% 7.3% jndien de vochlme1ing uiNa" word! cen vaste vervangeooe waarde genomen. 

G13.NR10Q017 B01 Er is geen vervange-nde meting beschikbaar voor HF. In het geval een meting uitvatt kan aileen desgewenst de 
Walersfoffluoride G13.NR20a017:S01 geen emissie van de andere straat gerapporteerd worden. 

G13.NR1OOO111-B01 Er is geen vervangende meting beschikbaar voor Hel In het geval cen meting uit\laft kan aileen desgewens1 de 
Waters1ofChloride G13.NR20Q01I1-B01 geen emis5ie van de andere 51mal gerapporteerd worden. 

G13,NR10Q019_B01 Er is geen vervangende meting beschikbaar voor CxHy. In het geval een meting uitvan kan aileen de.sgewenst 
Koomalerstof G13.NR20QO'9_BOl geeo de emissie van de andere straal gerapporteen1 worden 

Als vervangende waarne wotdt aangehouden het talale luch1debiet van de ketel vennenigvuldigt met de factor 
O,BO. Deze 1ac;:!or is de verhouding drogelucht naar droog rookgas bfj 6% 02 berekend volgens DIN 1942. Deze 
waarde wordt vennenigvuk1igt mel het rookgasaandeel van de slraat waarvan de meting gesloonf is . Het 

G13 NR40FOO1_B01 rookgasaandeel is de vertlouding zoals vaslgelegd mel de stand van de inlaatrege~ng van de 
Rookgasdebiel G13,NRSOFOO1_801 rookQasvenlilatoren 

Rookgasdebiet G13 NRS2Rl01_ B01 oeen Waarde wordt op nul gezet ats opjaagvenlilalor NT4DDOO1 of NTSOD001 is uit bedrijf. 
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12.3 

Stof 

Berekening emissierapportagewaatdeh 
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GI:'UR10'J'D01t _'6UM RGl WI E-I=l\.l Nfj: ln.'}OCOCO _""' . .. ""02 
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12.4 Parameters voor rapportage MJV 
De volgende parameters zijn nodig om het (getalsmatig deel van het) milieujaarverslag correct in te 

kunnen vu/len: 

CG13: 
Aigemeen: 

Bedrijtsduur (h) 

Geleverde elektriciteit (MWh) 
Geleverde warmte Waalbandijk (T J) 

Steenkool 

o Verbruik (ton) 
o Stookwaarde (GJ/ton) 

o Zwavelgehalte (gew. %) 

Biomassa 

o Verbruik (ton) 
o Stookwaarde (GJ/ton ) 
o Zwavelgehalte (gew. %) 

• HBO 
o Verbruik (ton) 

o Stookwaarde (GJ/ton) 
o Zwavelgehalte (gew. %) 

Procesemissies: 

Gipshoeveelheid (ton) 

CO2 emissie als gevolg van kalksteen (kg) 

Luchtemissies: 
Gemiddelde NOx concentratie (mg/Nm3

) 

Gemiddelde S02 concentratie (mg/Nm3
) 

Vracht 

NOx (kg) 
S02 (kg) 
CO2 totaal (kg) 

CO (kg) 
Fijn stot (< 1 OlJm) (kg) 

Chloriden (kg) 
Fluoriden (kg) 

N:zO (kg) 
PAK's (10 van VROM) (kg) 
Totaal VOS (kg) 

NMVOS (niet-methaan VOS) (kg) 

Antimoon (kg) 
Arseen (kg) 

Cadmium (kg) 

Chroom (kg) 

Koper (kg) 

Eilldrobol Nod.alUld 
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Kwik (kg) 

Lood (kg) 
Nikkel (kg) 

Selenium (kg) 

Vanadium (kg) 

• Zink (kg) 

Water: 

Hoeveelheden 

o Ingenomen oppervlaktewater (m3
) 

o Ingenomen grondwater (m3
) 

o Ingenomen leidingwater (m3
) 

o Geloosd op rijkswater (m3
) 

o Geloosd op riool (m3
) 

o Doorverkocht (Ieidingwater, stoom) (m3
) 

o Water in (bij)product (m3
) 

Vracht 

N-Kj Stikstof Kjeldahl (kg) 

N-NOa Stikstof nitraat (kg) 
Totaal stikstof (kg) 

Totaal fosfor (kg) 

Chloriden (kg) 
CZV (kg) 

G-34 (hulpketel): 
Algemeen: 

Aardgas 
o Verbruik (Nm3 ae) 

o Stookwaarde (GJ/ Nm3 ae) 
HBO 

o Verbruik (ton) 

o Stookwaarde (GJ/ton) 
o Zwavelgehalte (gew. %) 

Luchtemissies: 

Gemiddelde NOx concentratie (g/GJ) 
Gemiddelde S02 con centra tie (mg/Nm 3

) 

Vracht 

NOx (kg) 

S02 (kg) 
CO2 (kg) 

44 



( 

GSSK: 
Aigemeen: 

Aardgas 
o Verbru ik (Nml ae) 
o $tookwaarde (GJI Nm3 ae) 

HBO 
o Verbruik (ton) 
o Stookwaarde (GJ/ton) 
o Zwavelgehalte (gew. %) 

Luchtemissies: 
Gemiddelde NO~ concentratie (g/GJ) 
Gemiddelde S0 2 concentratie (mgINml

) 

Vracht 
NO, (kg) 
SO, (kg) 
CO, (kg) 

--
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Op tijdstip "0" worden de HBO-branders van de hoofdeenheid aangestoken met behulp van 

propaan (20 seconden propaan per brander, dat is per start 140 liter). De hulpketellevert 

hulpstoom voor branderstoom, stoomluvo, dichtingsstoom enz. (per start is dit 300 GJ) . De 55K 

(andere hulpketel) levert dan warmte aan de Waalbanddijk (tijdens 10 stops van twee dagen 

wordt gemiddeld 1.734 GJ/etmaal gevraagd). Ais de kolenmolenlucht > 160°C, dit is na circa 

30 minuten, worden de kolenbranders in bedrijf genomen. De verbrandingsgassen van de 

hoofdeenheid worden door het E-filter door de DeNOx en ROI, via de grote schoorsteen 

geemitteerd. Na circa 1 uur kunnen de oliebranders uit bedrijf gaan (per start is er ongeveer 

1.500 GJ warmte nodig afkomstig van olie). 

De rookgasreinigingsinstallaties worden bij de volgende condities in bedrijf genomen: 

• Rookgasontzwavelingsinstallatie (ROI) bij stabiel ketelvuur (na ruim 2 uur) 

• DeNOx-installatie als de rookgassen een temperatuur hebben van circa 320 °C de eenheid 

staat dan op 240 MW minimaal (na circa 5 uur bij koude start) 

Berekening SOz-emissie tijdens opstarten 

• S02-emissie per vollastuur met ROI in bedrijf = 1.860.000 (kg)/5.800 (bedrijfsuren) = 320 kg/h 

• Het rendement van de ROI is circa 91 % 

• SOz-emissie per vollastuur exclusief ROI =320(kgjh)/0,09 = 3,5 ton/uur 

• S02-emissie per opstartuur (gem. 15 % belasting) exclusief ROI =0,525 ton/uur 

Het uitgangspunt is dat de installatie tijdens de opstart gemiddeld op 15 % belasting draait Dit 

resulteert in een S02-remissie tijdens de opstart van circa 0,525 ton per uur. Ter indicatie: ingeval 

de installatie 10 keer per jaar wordt opgestart, wordt gedurende 2 uur (dan wordt ROI in gebruik 

genomen) 1,05 ton S02 geemitteerd. Op jaarbasis bedraagt dit 10,5 ton, oftewel circa 0,6 % van 

de totale jaarlijkse emissie (uitgaande van 1.860 ton/jaar). 

Berekening NOx-emissie tijdens opstarten 

• NOx. emissie per vollastuur met DeNOx in bedrijf = 1.040.000 (kg)/5 .8oo (bedrijfsuren) = 

179 kg/h 

• Het rendement van de DeNOx is circa 80 % 

• NOx-emissie per vollastuur exclusief DeNOx =179(kg/h)/0,20 = 895 kg/uur 

• NOx-emissie per opstartuur (gem. 15 % belasting) exclusief DeN Ox =134,25 kg/uur 

Het uitgangspunt is dat de installatie tijdens de opstart gemiddeld op 15 % belasting draait. Dit 

resulteert in een NOx-emissie tijdens de opstart van circa 134,25 kg per uur. Ter indicatie: ingeval 

de installatie 10 keer per jaar wordt opgestart, wordt gedurende 2,5 uur (dan wordt DeNOx in 

gebruik genomen) 336,25 kg NOx geemitteerd. Op jaarbasis bedraagt dit 3,3 ton, oftewel circa 

0,3 % van de totale jaarlijkse emissie (uitgaande van 1.040 ton/jaar in 1998). 
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BijJage : Geursituatie ten gevoJge van verwerking biomassa 

In]eiding 

NederJandse Organis<ltie voor 
[oege pa st -n at u urwe[ ensrhappe Hjk 
ondenoek INerherland5 Organlsaliorl 

for Applied Scientific Reseaf(h 

Electrabel Nederland B.V. onderzoekt het verbranden van biomassa in de elektriciteitscentrale 
te Nijmegen. Hiertoe wordt een mengsel van kolen en biomassa aangevoerd per schip en 
opgeslagen op het bedrijfsterrein. Na de overslag wordt de opslaghoop afgedekt met een laag 
kolen. Er wordt vanuit gegaan dat aIleen de overslag een belangrijke geuremissie kan geven. 

In opdracht van Electrabel Nederland B.V. is door TNO een indicatief geuronderzoek 
uitgevoerd tijdens de overslag van een mengsel kolen en biomassa, in dit geval een 
olijfresidu, bestaande uit o.a. olijfpitten en gedroogde olijfvezels. 
Om een indruk te krijgen van deze geuremissie tijdens de overslag is ter plaatse een tweetal 
geum10nsters aan de lijzijde van de opslagboop verzameld en geanalyseerd. Voor de 
nulsituatie is tevens een geurmonster aan de loefzijde verzameld. Aan de hand van de 
vastgestelde geurconcentratie en de heersende windsnelheid is een schatting gemaakt van de 
geuremissie aan de hand waarvan door middel van verspreidingsberckeningen de 
geurimmissiesituatie in de omgeving is berekend. 

r Daamaast is van een monster olijfresidu de geurpotentie vastgesteld; dit houdt in dat een 
hoeveelheid van het door Electrabel geleverde materiaal in een met lucht gevulde geurzak is 
gebracht. N a een periode van 48 uur is de lucht in deze geurmonsterzak geanalyseerd. Deze 
tijd is gekozen omdat het vervoer per schip vanuit Antwel-pen naar Nijmegen ongeveer 2 
dagen duurt. 

r' II Tijdens de overslag is een relevante geurontwikkeling waargenomen die traceerbaar was tot , 
I om en nabij de kerk in de gemeente Weurt. 

Metingen 
De monstemame is op 9-9-2002 uitgevoerd en heeft onverdund plaatsgevonden, de 
geuranalyses zijn uitgevoerd conform NEN 2820/Al. 
De weersomstandigheden tijdens de bemonstering waren als voigt: 

\vindsnclheid 3 bf; 
windrichting tussen oost en zuid-oost; 
temperatuur 19-20 DC 
droog en onbewolkt 

De resultaten van de geuranalyses staan in onderstaande tabel vermeld 
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Geuremissie 

Nederlandse Organisatie voar 
tcegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek INetherlands Organisation 
f OT Applied Scient ific Research 

De geuremissie is de geurconcentratie maal het debiet (de hoev{;;elheid lucht per tijdseenheid). 

De geurconcentratie is in het onderhavige geval de netto geurconcentratie (concentratie 
lij zijde minus concentratie loefzijde). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
verschiilende geurconcentraties met de bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsintervallen. 

BetrollwbaarheidsinteI'Val 95% Studentsfactor 1,962 

iMt'ting 1 2 gem. 

Geuranalyse 

ilJijzijde 

Panelleden na retrospectieve screening 5 5 

Aanta I aanbiedingsreekscll 1 2 

Gcmconcentratie in g.e.!m3 (bij 20 cc 67 55 61 

Ln( geurconcenrra tie) 4,20 4,0] 4, II 

Sigma In(geur inlaat 0,37 0,29 0,23 

Sigma 0,13 0,08 0.05 

Signific3nte afwijking van gemiddelde ° ° Min. (B.I. : 95% 33 31 39 

Max. (B.I. : 95% 137 98 96 

Loef'zijde 

Panelleden na ren'ospectieve screening 5 

Aantal aanbiedingsrecksen 2 

Geurconcentratie in g.e.lm3 (bij 20 oq 46 

Ln(geurconcentratie) 3,82 

Sigma In(geur uil laat 0,29 

Sigma 0,08 

Significante afwijking van gemiddeldf ° Min. (B.l. : 95%) 26 

Max. (Rl. : 95%) 8 1 

Loer-llijzij demetingen eenheid gemiddeld Min , (B.I. ; 95%) Max, (B.L : 95%) 

Geurc oncentratie loefzijde g.e.lm3 (bij 20 °C) 46 26 81 

IGeurconcentratie lijzijde g.e.lm3 (bij 20 °C) 61 38 ?6 

~puotien t geurconcent:ratie (lijzijde/loefzijde) 1,32 0,64" 2,74 

Geurconcentratieverschil ( lijzij de-Iocfzijde) 15 -27 55 

/ 

Voor het vaststellen van de geuremissie is hiema uitgegaan van het gemiddelde 
geurconcentratieverschil, waarbij wordt vermeid dat de waarde hiervan (15 ge/mJ) aIleen aIs 
zeer indicatiefmag worden beschouwd. Verondersteld wordt vervolgens dat de geurlucht 
wordt verspreid via een (denlcbeeldig)f1uxraam. Gezien het transport van materiaaI over een 
afstand van circa 100 m wordt de afmeting van het fluxraam geschat op 100 m breed en 20 m 
hoog (hoogte van de opslaghopen). De windsnelheid bij 3 bfbedraagt 1,6 - 3,3 m/s hetgeen 
resulteert in een debiet tussen de 11.300.000 en 23 .800.000 m3/uur. 
Bij een geurconcentratie van 15 ge/m3 bedraagt de geuremissie tussen 173 Mge/uur en 356 
Mge/uur. 
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De geurconcentratie bij het bepalen van de geurpotentie bedroeg 64.000 ge/m). 

Ned~rJa ndse Organ isatlE' voor 
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onderzoek J Netherla.nds Or~an i 5allon 

fo r Apphed Scientlt1e Re search 

De hoeveelheid lucht in de geurrnonsterzak bedroeg 401 en de hoeveelheid olijfresidu 
(gemengd lIit drie so orten n1. spaanse- marokkaanse- en syrische olijfresidu) I kg. Hieruit 
volgt dat de geurafgifte 2560 ge/kg bedraagt. 
Tijdens de oversJag waarbij de metingen z jjn uitgevoerd bedroeg de loscapaciteit 750 tOn/lIUr. 
Het kolenmengsel dal werd gelosl bevarre 15% olijfresidu hetgeen betekent dat per uur 112,5 
ton olijfresidu werd gelost. De geuremissie bedraagt in die situatie circa 300 Mge/uur 
namelijk (2560 ge x 112.000 kg). 

Geu rbelasting 
De geurbelasting of geurimmissiesitlIatie tijdens de overslag is berekend met behulp van het 
Kor1e Terrnijn Model, gebaseerd op het Gaussisch PluimmodeL De invoerparameters in dit 
model zijn: 

- Bronsterkte 
- Lozingshoogte 
- Rmvheidsklasse 
- Stabiliteitsklasse 
-Windsnelheid 

(geuremissie) 
(10 m) 
(1 m) 
(neutraal) 
(3 bf) 

Uit de resultaten van de KTM-berekeningen voIgt dat in de bovengeschetste 
geuremissiesituatie op een afstand van 800 m (afstand van de opslagplaats tot aan de kerk in 
Wem1) de geurimmissiecol1centratie tussen 1,1 ge/m3 (bronsterkte 173 Mgeiuur) en 2,2 gelm3 
(bronsterkte 356 Mge/m}) bedraagt. 
Dit correspondeert met de eerder genoemde geurwaarneming waarbij ter plaatse van de kerk 
de geur traceerbaar was. In die situatie is bedraagt de geurconcentratie ruwweg tussen de 1 en 
5 ge/mJ . 

ConcJusie 
Geconcludeerd kan worden dat de geurbron ten gevolge van het overslaan van het mengsel 
kolen met olijfresidu een relevante geurbron is die naar verwachting geuroverlast in de 
omgeving van de elektriciteitscentrale kan veroorzaken . Uit verspreidingsberekeningen voIgt 
dat de geurimmissieconcentratie in de woonbebouwing van Weurt, de dichtstbijzijnde 
bebouwing (af~tand circa 500 m) tot 5 ge/mJ kan bedragcn. 

De geurbelasting ais jaargemiddelde, het veelal gehanteerde 98-percentiel behorende bU een 
geurimmissieconcentratie van 1 ge/m3 staat in directe relatie met het aantal emissie-uren. 
Omdat momenteel geen inschatting is te makel1 van het aantal emissie-uren per jaar is de 
geurbelasting als jaargemiddelde niet te berekenen. 

f
i Wanneer door Electrabel wordt overgegaan tot continuerine van het verbranden van biomassa , ~ ....... ....... 

is een nauwkeuriger geuronderzoek aan te bevelen. Eveneens is het aan te bevelen de 
hedonische waarde van deze geur vast te stell en. Het geurbeleid van de Provincie Gelderland 
is erop gericht de vergunde geurimmissieconcentratie te koppeJen aan de aangenaamheid 
(hedonische waarde) van de verspreide geur. 
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Onderzoek geurbeperking olijfresidu 

1 Inleiding 
In een voorgaand rapport met documentnummer OO.0100/BP/000249 is in detail 
omschreven, wat de opzet van dit onderzoek zou zijn. 

In grote lijnen kwam het neer op: 

1.1 Bepaling geurstoffen: 

Aan de hand van enkele monsters zuivere olijfresidu zijn op de Technische Universiteit 
Twente met behulp van gaschromatografie en massaspectrometrie de stoffen bepaald, 
die in belangrijke mate de geur bepalen. 
Tevens is in deze fase bepaald, welk te vernevelen product het meest geschikt is voor 
het reduceren van de geur. 

1.2 Opstellen proefinstallatie: 

Het plaatsen van een small scale proefinstallatie op CG bij de lossingsplaats van de 
lichters. Hiermee is een luchtstroom (2000 m3/h) uit de lichter gezogen. In de 
luchtstroom is het eerder bepaalde geurreductiemiddel ge"injecteerd. 
Er is vervolgens met 3 verschillende concentraties geurreductiemiddel een proef gedaan. 

1.3 Analyse geurmonsters: 

Tijdens de voornoemde proef zijn geurmonsters genomen voor en na de behandeling met 
het geurreductiemiddel. 
Deze geurmonsters zijn vervolgens weer door de Technische Universiteit Twente 
onderzocht, waarmee het mogelijke geurreductie-rendement en de meest geeigende 
concentratie van het geurreductiemiddel is bepaald. 

2 Resultaten onderzoek: 

2.1 Bepaling geurstoffen en geurreductie-middel: 

Uit het gaschromatografisch onderzoek is naar voren gekomen, dat de volgende stoffen 
in belangrijke mate de geuroverlast bepalen: 
• Geoxideerde olijfolie 
• Isopropylalcohol 
• Dichloormethaan 
• Pentaan 
• Hexaan 
Als meest geschikte geurreductie-middel kwam FF-AR naar voren, dat zowel polaire als 
a-polaire stoffen in de versproeide druppeltjes opneemt en daarmee neerslaat in het 
product. 
Voor details van het onderzoek wordt verwezen naar de bijlagen. 
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2.2 Geurreductie: 

In een gekanaliseerde luchtstroom zoals die tijdens de proef gecreeerd is, is het mogelijk 
gebleken de olijfgeur met 97% te reduceren. 
In de praktijksituatie, waarbij de geur in een openluchtsituatie vrijkomt, is het proces 
minder goed te beheersen, maar wordt toch nog een geurreductie van 60% verwacht. 

3 Vervolgstappen: 

3.1 Aileen nog Syrisch olijfresidu gebruiken: 

In het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen, dat het monster Syrische olijfresidu 
zoals dat voor het onderzoek is gebruikt, aanzienlijk minder geur verspreidde dan het 
monster Spaanse olijfresidu. 
Dit is ook gebleken uit de door de UT uitgevoerde metingen. 
De conclusie was dan ook: 
Ais er dergelijk Syrisch olijfresidu verstookt wordt, hoeft er verder niets aan geurreductie 
te gebeuren! 
Het is niet duidelijk waarom het Syrische residu duidelijk anders is en of dat altijd zo is 
(misschien was het monster een toevalstreffer). 
Na contact met dhr. P. v.d. Meulen van Electrabel in Antwerpen is gebleken, dat ook in 
Antwerpen al was opgevallen dat het Syrische residu minder sterk ruikt. 
Na contact met dhr. R. Willemsen van de brandstoffeninkoop van Electrabel, is gebleken, 
dat het geen probleem zou zijn om naar Nijmegen aileen nog maar Syrische olijfresidu 
aan te voeren. 
Daarom is meteen met dhr. Van Duifhuizen van CG afgesproken, dat hij vanaf half juni 
aileen nog maar Syrisch olijfresidu bestelt. 
Naar verwachting is daarmee het probleem zodanig beperkt, dat er geen klachten meer 
zullen ontstaan. 

3.2 Preventief systeem in land van herkomst: 

V~~r een grotere flexibiliteit naar de toekomst (ook gebruik van andere soorten 
olijfresidu) lijkt het gewenst om na te gaan waarom Syrisch residu duidelijk minder 
geuroverlast geeft dan bijv. Spaans residu. 
Is dit bijvoorbeeld een gevolg van andere behandelmethoden / processen in het land van 
herkomst? 
Dit onderzoek zal samen met Electrabel Belgie moeten worden uitgevoerd omdat zij de 
inkoop verzorgen, maar tevens omdat het ook direct in hun belang is i.v.m. de 
geurproblemen in de Belgische haven. 
Daarbij is het ook nog eens denkbaar, dat vanwege kostenverschillen een behandeling / 
proces in het land van herkomst goedkoper is, dan een behandeling in Nederland of 
Belgie. 

3.3 Opzetten van een systeem om geur te binden: 

3.3.1 In Nijmegen: 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het mogelijk is om een systeem te 
installeren, waarbij een zeer fijne nevel wordt gecreeerd van een bepaalde vloeistof (in 
dit geval bv. FF-AR) op een aantal plaatsen waar het kolen- / olijfmengsel in beweging is, 
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waardoor de verspreide geur in de nevel wordt opgenomen en daarmee terugvalt in de 
materiaalstroom. 
De plaatsen voor de verneveling zouden dan zijn: 
• Direct langs de kade zodat de nevel boven de lichters wordt geblazen 
• Rondom / in de storttrechters van de loskranen 

Dit systeem zou een investering vergen van ca € 115.000,-
De jaarlijkse verbruikskosten (gebaseerd op het huidige aantal los-uren voor kolen- / 
olijfmengsel) zouden ca. € 100.000,- bedragen. 

Om voorafgaand aan een eventuele investering eerst nog wat meer zekerheid te krijgen, 
zou nagegaan kunnen worden of enige installaties uit Antwerpen geleend kunnen worden 
voor een proef. 
Men schijnt in Antwerpen namelijk mobiele installaties te benutten, die naar de plaats 
van de geuremissie gebracht kunnen worden en daar ingezet kunnen worden. 
Daarmee zou dan in Nijmegen nabij de scheepslossing een proef opgezet kunnen 
worden. 
Nadeel daarvan is, dat eigenlijk niet de situatie na te bootsen is, die we werkelijk zouden 
willen hebben (plaatsing nozzles). 
Ook het meten van een resultaat is moeilijk. 
Uiteraard kan met uitvoerige metingen wei aangetoond worden of er een reductie 
optreedt. Maar ten eerste zal dit naar verhouding veel kosten en ten tweede meet men 
natuurlijk nog weer aan een situatie, die niet de voorziene definitieve situatie is. 
Hoe de meetresultaten dan vervolgens vertaald moeten worden naar een definitieve 
installatie is dan misschien nog onduidelijk. 
Mogelijk kan het "meten" worden uitgevoerd, door uit eigen personeel een geurpanel 
samen te stellen, dat moet ruiken tijdens het lossen van een wei en een niet behandelde 
lichter. 
Dit is misschien niet helemaal wetenschappelijk verantwoord, maar het kan wei een 
redelijke indicatie geven. 

3.3.2 In Antwerpen: 

Het lijkt niet onlogisch om het olijfresidu in Antwerpen te behandelen. 

Dat kan op twee manieren: 

Behandelen van de stroom die naar Nijmegen gaat. 
In Antwerpen komt deze stroom nog ongemengd met kolen v~~r. 
Hier wordt namelijk het olijfresidu over een transportband naar de kolentransportband 
gevoerd. Wanneer het residu op de band behandeld kan worden, is daarvoor de kleinste 
installatie en tevens waarschijnlijk de kleinste hoeveelheid geur-reductiemiddel nodig. 
Ais proef kan dat waarschijnlijk relatief eenvoudig met een van de mobiele installaties. 
Het te gebruiken middel (FF-AR) is reeds op de locatie aanwezig (was al beschikbaar 
gesteld door HVR). 
Uiteindelijk moet dan in Nijmegen bepaald worden wat het effect is. 
Daarvoor zou het eerder omschreven geurpanel gebruikt kunnen worden. 

Daarnaast zou dan mogelijk het behandelen van de opgeslagen bergen olijfresidu 
separaat nodig zijn, om het Antwerpse geurprobleem aan te pakken. 
Dat kan misschien echter dmv het versproeien van cellulose (ca. € 8,-/ ton). 
Dat wordt nu namelijk af en toe in Nijmegen ook toegepast, als het laatst geloste schip 
op een dag kolen / olijfmengsel bevat. Mogelijk wordt daarmee de geuremissie niet 
voorkomen, maar dan toch wei verminderd. 
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Behandelen van de totale stroom olijfresidu. 
baarmee zou dan mogelijk zowel het geurprobleem in Antwerpen als het geurprobleem in 
Nijmegen opgelost kunnen worden. 
Er zou dan geda<::ht kunnen worden aan de behandeHng van de binnenkomende stroom 
olijfresidu (op de band) voordat het bij ABT opgeslagen wordt. 
Overigens moet dan het olijfresidu wei binnen een redelijke termijn weer uit Antwerpen 
afgevoerd worden, omdat anders het geur-reductiemiddel is ultgewerkt. 

NB. 
De eventueel benodigde investeringen voer geurreductie-systemen staan ep de VAMIL
lijst, zodat geprofiteerd kan worden van een vervroegde afschrijving. 



Geur afkomstig van de bestaande houtmaalinstallatie centrale 
Gelderland 

Op 25 maart 1997 zijn door het bureau Blauw geurmetingen verricht bij de houtmaalinstallatie van 

de Centrale Gelderland. De metingen zijn in drievoud uitgevoerd conform NVN 1828. 

De metingen zijn verricht op de uitlaat van het stoffilter van molenstraat 30 3n op de uitlaat van de 

ROTA-filter. Met behulp van het Lange Termijn Frequentie Distributie Model zijn de 

geurcontouren berekend. 

De resultaten van de geuremissiemetingen staan vermeld in onderstaande tabeJ. 

Uitlaat stoffilterbunker 

30 

Uitlaat Rotafilter 

656 

431 202 - 919 

Uitgaande van de gemiddelde, gemeten emissie van het stoffilter van molenstraat 30 en het 

ROTA-filter zijn met behulp van het Lange Termijn Frequentie Distributie Model de geurcontouren 

van 0,5, 1 en 1,5 ou/m3 als 98-percentiel berekend op jaarbasis. Hierbij is uitgcgaan van 6000 uur 

per jaar. Bij de berekening is ook rekening gehouden met de gebouwinvloeden. 

De geurcontouren van 1 en 1,5 geureenheid als 98 percentiel blijven binnen het Electrabel

terrein . 

Bij de dichtstbijzijnde woonbebouwing zal de geurbelasting maximaal 0,5 geureenheid als 98-

percentiel zijn. Dit betekent dat het niet te verwachten is dat een overschrijding van 0,5 

geureenheid vaker dan 2% per jaar voorkomt. 

Herman Jansen, 19 september 2006 



r 

Geuronderzoek Electrabel Centrale Gelderland 
In kader van Wm vergunningaanvraag 

Electrabel Nederland n.v. 

2 oktober 2006 

Deftn itief rapport 

9R8229.01 



Documentlitel 

Verkorte documenttitel 

Status 

Datum 

ProJectnaam 

Projectnummer 

Opdrachtgever 

Referentie 

Auteur(s) 

Collegia Ie toets 

Datum/paraaf 

Vrijgegeven door 

Datumlparaaf 

00 0 
___ 0. 0 __ 

000 

ROYAL HASkONING 

tfASKONING NI!DI!RlAND II.V. 

Barbarossastraat 35 

POStbU5151 

6500 AD Nijmegen 

MILJI!U 

+31 (0)24 32842 84 Telefoon 

+31 (0)24 323 61 46 Fax 

info@nijmegen.roya.lhaskon ng.com E-mail 

www.royalhaskoning.comlnteme! 

Geuronderzoek Electrabel Centrale 
Geldetland 

In kader van Wm vergunningaanvraag 

Geuronderzoek Centrale Gelde'rland 

Definitief rapport 

2 oktober 2006 

Geuronderzoek Centrale Geldertand 

9R8229.01 

Electrabel Nederland n.v. 

9R8229.01/R0001IPVDE/FBO/Nijm 

P. van den Eijnden 

Amhem 09122561 KvK 



r 
INHOUDSOPGAVE 

1 INlEIDING 

2 INVENTARISATIE GEUREMISSIES 
2.1 Geuremissie tijdens lassen van schepen 
2.2 Geuremissie bewerking van biomassa 
2.3 Geuremlssie verbrandingsinstallatie 

3 TOETSINGSKADER 

000 
_0 - 0_ 

000 

.OYAL HAIIlON.NG 

Biz. 

1 

1 
1 

1 

1 

4 VASTSTELlEN GEURBELASTING VAN DE OMGEVING 
4.1 Geurverspreidingsberekeningen 
4.2 Resultaten verspreidingsberekeningen 

5 EVALUATIE EN CONCLUSIE 

BIJLAGEN 

Bijlage 1 Scenariobestand verspreidingsberekeningen. 

Geuronderzoek Centrale Gelderland 

Definitief rapport . i · 
9R8229.01/ROO011PVOElFBO/Nijm 

2 oktober 2006 



1 

DOD 
--..!U...!2----

DOD 

.OVAL ",..KONING 

INLEIDING 

De Centrale Gelderland, gelegen aan de Weurtseweg 460 te Nijmegen, is een 
conventionele poederkoolgestookte elektriciteitscentrale met een netto vermogen van 
602 MWe. Naast elektriciteit levert de centrale ook warmte in de vorm van stoom aan 
bedrijven die liggen aan de Waalbanddijk. Als brandstof voor de opwekking van 
elektriciteit wordt voornamelijk steenkool gebruikt. Daarnaast wordt biomassa als 
brandstof ingezet. De hoeveelheid biomassa bedraagt momenteel 120.000 ton per jaar. 
De Centrale Gelderland is voornemens de hoeveelheid biomassa te verhogen naar 
415.000 ton per jaar. 

Tijdens de handeling en verbranding van biomassa kan enige geuremissie optreden. 
Gezien de verhoging van de doorzet aan biomassa zal dit leiden tot een hogere 
geuremissie dan in de momenteel vergunde situatie. Deze hogere emissie zal daamaast 
leiden tot een hogere geurbelasting van de omgeving. Verwacht wordt dat de 
activiteiten binnen de inrichting niet zullen leiden tot geurhinder in de omgeving. Om dit 
te staven heeft Centrale Gelderland, Haskoning Nederland BV. verzocht een 
inschatting te maken van de geurbelasting in de omgeving. De bevindingen van deze 
inschatting zijn opgenomen in onderhavige rapportage. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de emissies die bij de diverse activiteiten kunnen 
optreden. Hoofdstuk 3 beschrijft het toetsingskader. Vervolgens worden In hoofdstuk 4 
geurverspreidingsberekeningen uitgevoerd en worden de resultaten gepresenteerd. De 
rapportage wordt afgesloten middels evaluatie en conclusievorming in hoofdstuk 5. 
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INVENTARISATIE GEUREMISSIES 

De biomassa die meegestookt zal gaan worden in de voorgenomen activiteit bestaat 
voor het grootste gedeelte uit houtachtige/groen materiaal (bijvoorbeeld houtspaanders). 
Hiervan wordt verwacht dat het licht geurende materialen betreft. Op kleine schaal 
kunnen tevens andere biomassastromen worden ingezet die meer geurrelevant kunnen 
zijn. Indien dergelijke biomassastromen worden aangeleverd zullen maatregelen worden 
genomen. Deze maatregelen zullen voornamelijk bestaan uit aanvoer middels gesloten 
containers. Hierdoor zal nauwelijks tot geen geuremissie plaatsvinden. 

Door het gebruik van biomassa kan op de volgende locaties geuremissie optreden: 
• Tijdens het lossen van schepen middels kranen; 
• Tijdens de bewerking van biomassa in de houtmaalinstallatie; 
• Tijdens het meeverbranden van biomassa in de verbrandingsinstallatie. 
Hierbij wordt echter opgemerkt dat geen geuremissie wordt verwachte bij de nieuw te 
realiseren houtmaalinstallatie, aangezien deze wordt afgezogen waarbij de afgezogen 
lucht als verbrandingslucht wordt ingezet In volgende paragrafen zal verder worden 
ingegaan op de diverse emissiebronnen. 

2.1 Geuremissie tijdens lossen van schepen 

Aangenomen is dat de aanvoer van biomassa enkel plaatsvindt per schip. De biomassa 
wordt middels een kraan uit het schip gehesen en gestort op een transportband. Deze 
overkapte transportband transporteert de biomassa naar de houtmaalinstallaties. De 
geurbron bij deze handelingen bedraagt het lossen van schepen en storten van de 
biomassa op de transportband. Deze bronnen zijn in dit geuronderzoek als een 
geurbron samengevat, te weten, het lossen van schepen. 

Voor de inschatting van de geuremissie van de biomassa bij het lossen, is ervan 
uitgegaan dat de geuremissie gelijk is aan de geuremissie van groenafval (bestaande uit 
snoeihout en stobben). De geuremissie van groenafval bedraagt 0,005 x 106 ge/ton 1. De 
aanvoer aan biomassa bedraagt 415.000 ton/jaar. Per dag zal gemiddeld een schip 
worden gelost. Het lossen van schepen vindt plaats gedurende 8 uur per dag a 7 dagen 
per week. In tabel 2.1 is een schatting gemaakt van de geuremissie afkomstig van het 
lossen van schepen. De geuremissie val1 lossen van schepen is hierbij geschat op 
O,71x106 ge/uur. 

Tabel 2.1 Emissies als gevolg van het loss en van schepen 

Emisslepunt Hoeveelheld biomassa Em Issiekental Emissleduur Geuremissie 

[ton/Jaar] [x1 O' !lelton] [uren/jaar]2, [x10' ge/uur] 

Lossen van 415.000 0,005 2.912 0,71 

schepen 

2.2 Geuremissie bewerking van biomassa 

In de houtmaalinstallatie wordt de biomassa middels hamermolens in diverse stappen 
op de juiste fijnheid gebracht. Vervolgens wordt de fijngemalen biomassa naar de silo's 
getransporteerd. In deze silo's vindt de tijdelijke buffering van biomassa plaats. Deze 

1 C.F. Steunenberg, 'Compostering van groenafval, Branche·geuronderzoek in opdracht van de BVOR', ref 94·202, 
juni 1994, TNO·Milieu en Energie 
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silo's worden afgezogen naar de verbrandingsinstallatie zodat de geuremissie hiervan 
nihil is. Tijdens het fijnmalen van de biomassa kan geuremissie optreden . In de huidige 
situatie is een houtmaalinstallatie aanwezig. Bij het verhogen van de hoeveelheid 
biomassa naar 415.000 ton zal een extra houtmaalinstallatie in gebruik worden 
genomen. Deze extra houtmaalinstallatie zal echter worden afgezogen, waarbij de 
afgezogen lucht naar de verbrandingsinstallatie worden geleidt. Derhalve zal bij deze 
houtmaalinstallatie geen tot nihil geuremissie optreden. 

Aan de huidige houtmaalinstallatie zijn in het verleden geuremissiemetingen 
uitgevoerd2

. De metingen zijn verricht aan de twee relevante geurbronnen, zijnde de 
uitlaat van het stoffilter en de uitlaat van het ROTA filter. De resultaten van de 
geuremissiemetingen staan vermeld in onderstaande tabel 2.2. De bewerkingen in de 
houtmaalinstallatie vinden plaats gedurende 7.500 uur per jaar. De geuremissie bij 
stoffilter van de houtmaalinstallatie is hierdoor gesteld op 14x106 ge/uur en de 
geuremissie bij Rota-filter op 58x106 ge/uur. 

Tabel 2.2 Resultaten geuremisslemetingen 

Emlssiepunt Geurconcentratie Geuremlssie 

.. [ge/m,] (incl. Yoorverdunning) [x10' ge/.uur] 

Uitlaat stoffilterbunker 30 1.312 14 

Uitlaat Rota·filler 862 58 

2.3 Geuremissie verbrandingsinstallatie 

Tijdens het meeverbranden van biomassa in de verbrandingsketel kan eveneens 
geuremissie optreden. Om de geuremissie van de verbrandingsketel in te schatten is 
aangesloten bij de geuremissie vrijkomend bij de verbrandingsketels van de 
afvalverbrandingsinstallatie van de ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen). In de 
verbrandingsketels van de ARN worden diverse geurende afvalsoorten verbrand waarbij 
geuremissie plaats vindt. Middels metingen aan de verbrandingsketels van de ARN is 
de geuremissie vastgesteld op 293x106 ge/uur. Wegens het ontbreken van gegevens 
over de geuremissie van de verbrandingsketel van de centrale Gelderland is gesteld dat 
de emissie van de verbrandingsketel van de Centrale Gelderland gelijk is aan die van de 
ARN. Verwacht wordt dat dit een overschatting zal zijn, aangezien bij de ARN diverse 
afvalstoffen, waaronder huisvuil, worden verbrand. 

Samenvatlend zijn in tabel 2.3 aile binnen de inrichting aanwezige geurbonnen 
weergegeven met bijhorende geuremissie. 

Tabel 2..3 Aanwezige geuremissiebronnen 

Emlssiepunt 

Lossen van schepen 

Uitlaal stoffilterbunker 30 

Uitlaat Rota-filer 

Verbrandingsinstallatie 

2 KEMA, 58159-KETJBVA 97-1014 Revisie 1. 1997 
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Het huidige overheidsbeleid ten aanzien van het beperken van geurhinder is in een brief 
van de Minister van VROM van 30 juni 1995 verwoord . Met deze brief wordt afstand 
genomen van de strikte toepassing van de in het verleden gehanteerde percentiel
waarden met een normerende status. Ais algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd het 
voorkomen van (nieuwe) hinder. Daarvan afgeleid is de volgende beleidslijn te geven: 
• Als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
• Ais er weI hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA principe afgeleid; 
• De mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, 

hinderenquete, klachtenregistratie etcetera; 
• De mate van hinder, die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd 

bestuursorgaan. 

In navolging van de brief van de minister van VROM wordt in het algemeen als nadere 
invulling van het hierboven beschreven beleid de hedonische waarde van de specifieke 
geur als toetsingskader voor de beoordeling van de geurbelasting gehanteerd . De 
provincie Gelderland heeft in het Gelderse geurbeleid een toetsingskader beschreven 
waarmee de beoordeling van de geurbelasting kan plaatsvinden. Hierin wordt 
vastgesteld welke mate van hinder nog acceptabel wordt geacht. Echter, waar mogelijk 
wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van specifieke Branche onderzoeken, welke 
zijn opgenomen in de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR). 

In de NeR worden voor diverse bedrijfsactiviteiten hinderniveaus vastgesteld. Voor 
groenafval is reeds het acceptabel hinderniveau vastgesteld. Dit is gebeurd middels het 
Branche onderzoek 'Compostering groenafval', hetgeen heeft geresulteerd in de 
Bijzondere Regeling (BR) G2 in de NeR. De verwachting is dat de geur van de 
biomassa, gebruikt bij Centrale Gelderland, niet onaangenamer zal zijn dan de geur bij 
compostering van groenafval. Derhalve wordt aangesloten bij het in de Bijzondere 
Regeling G2 vastgestelde hinderniveau. 

In de Bijzondere Regeling G2 'Compostering van groenafval' is vastgesteld dat als 
algemeen toetsingskader voor compostering van groenafval kan worden uitgegaan van 
een concentratie van 3 ge/m3 als 98-percentiel. Hierbij mag worden aangenomen dat de 
daarbij resterende hinder aanvaardbaar is. In de Bijzondere Regeling G4 'GFT
compostering' , waarbij wordt verwacht dat de geur van de biomassa niet onaangenamer 
zal zijn dan de geur van GFT-compost, geldt eveneens de richtwaarde 3 ge/m3 als 98-
percentiel. Derhalve wordt aangenomen dat 3 ge/m3 als 98-percentiel kan dienen als 
geschikt toetsingskader voor de voorgenomen activiteiten van Centrale Gelderland. 

Daamaast dient te worden opgemerkt dat in recent overleg tussen Provincie Gelderland 
en Electrabel naar voren is gekomen dat als vergunningvoorwaarde vooralsnog wordt 
uitgegaan van 1 ge/m3 als 98-percentiel bij de dichtstbijzijnde woning met als 
streefwaarde 0,3 ge/m3 als 98-percentiel. De geurimmissie van de voorgenomen 
activiteiten zal derhalve ook getoetst worden aan deze voorgenomen vergunningseisen. 
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4 VASTSTELLEN GEURBELASTING VAN DE OMGEVING 

4.1 Geurverspreidingsberekeningen 

De optredende geuremissie als gevolg van de voorgenomen activiteiten is middels 
verspreidingsberekeningen vertaald naar een geurconcentratie (geurbelasting) in de 
omgeving. Hiertoe is de verspreiding (dispersie) van de emissie bepaald, onder andere 
rekening houdend met de emissieduur, de emissiehoogte en de meteocondities. Voor 
de verspreidingsberekeningen is gebruikt gemaakt van het Nieuwe Nationaal Model, 
zoals toegepast in het door KEMA vervaardigde Stacks programmapakket (versie 6.3, 
update augustus 2006). In tabel 4.1 zijn de algemene uitgangspunten van de 
verspreidingsberekeningen weergegeven. De invoergegevens voor de 
verspreidingsberekeningen zijn weergegeven in tabel 4.2. Het scenariobestand van de 
berekeningen is opgenomen in bijlage 1. 

Tabel4.1 Aigemene uitgangspunten verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

KHmalologie De klimatologische gegevens van Eindhoven zijn represenlalief voor de omgeving . 

Gehanleerd zijn de klimatologische gegevens van 2001 - 2005. Gerekend is met de uur 

lot uur methode. 

Receptomoogle Voor de receptorhoogte is 1.5 meier gehanteerd. 

Ruwheidlengte De ruwheidlengte van he! gebled bedraagt 1 ° meier 

Afmetingen grid De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd, 

ziin: 1.000 bii 1.000 meter. 

..B.eceptorpunt~n Het aanlal recepto~unlen waarmee gerekend wordt bedraagl1 .6a1 

Gebouwinvloed De pluimstijging van de bronnen Stoffiller en Rotafilter wordt be'invloed door de aanwezige 

gebouwen. Derhalve is rekening gehouden met gebouwinvloed. Hierbij zijn de volgende 

modelmatige uitgangspunten gehanteerd: Bron stoffilter is gesilueerd als een puntbron op 

hel gebouw met de afmelingen 51"14"10 (I"b"h). Bron Rotafilter is gesitueerd als een 

puntbron op het gebouw met de afmelingen 51"14"10 (I"b"h). De pluimstijging van de 

overige bronnen: lossen schepen en verbrandingsinstallatie worden niet door gebouwen 

beinvloed. 

Tabel 4.2 Invoergegevens rekenmodel 

Emisslepunt Emlssleduur Effectleve Geuremissie X,V Warmte-

[uurljaar] em issiehoogte [x10' ge/uur] co6rdinaat inhoud afgas 

[m} [m,m} [MW) 

Lossen schepen 11 2.912 3 0,71 ·38, 195 . 

Sloffilter 7.500 12 14 -135,68 0,1 

Rotafilter 7.500 14 58 -105.75 0,3 

Verbrandingsinstallatie 7.500 150 293 0,0 13,9 

1) De bron Iossen van schepen is in het rekenmodel ingevoerd als zijnde een puntbron met een fictieve diameter 

van 15 meter. 

4.2 Resultaten verspreidingsberekeningen 

De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn weergegeven in figuur 4.1 in de 
vorm van percentiel geurcontouren op een topografische kaart van de omgeving. 
Gepresenteerd zijn de 98-percentiel geurcontouren van 0,3 en 1 ge/m3

. 
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De geurcontour van 3 ge/m3 als 98-percentiel is niet waarneembaar. De geurcontour 
van 1 ge/m3 als 98-percentiel is gelegen binnen de inrichtingsgrenzen. De geurcontour 
van 0,3 ge/m 3 als 98-percentiel is gelegen buiten de inrichting ter hoogte van de 
dichtstbijzijnde woonbebouwing. 

.' 

lzijn .' 

Figuur 4.1 Geurbelasting van de omgeving als gevolg van de activiteiten Centrale Gelderland. 

Gepresenteerd zijn, van buiten naar binnen, de 98-percentiel geurcontouren van 0,3 en 1 
ge/ml. 

Geuronderzoek Centrale Gelderland 

Definitief rapport - 6 -

9R8229.01/R0001/PVDE/FBO/Nijm 

2 oktober 2006 



5 

000 

~ 
000 

ROYAL HAIKONING 

EVALUATIE EN CQNCLUSIE 

Op basis van geurkentallen en beschikbare geuremissiegegevens is een inschatting 
gemaakt van de geuremissie als gevolg van de voorgenomen activiteiten van de 
Centrale Gelderland. Deze geuremissie is middels verspreidingsberekeningen vertaald 
naar een geurconcentratie in de omgeving. 

Uit de verspreidingsberekeningen komt naar voren dat de geurcontour van 3 ge/m3 als 
98-percentiel niet waarneembaar is. De geurcontour van 1 ge/m3 als 98-percentiel is 
gelegen binnen de inrichtingsgrenzen. De geurcontour van 0,3 ge/m3 als 98-percentiel is 
gelegen buiten de inrichtingsgrenzen nabij de dichtstbijzijnde bebouwing. Derhalve kan 
worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan het hindemiveau uit de BR G2 van de 
NeR. Verwacht wordt dan ook dat als gevolg van de voorgenomen activiteiten geen 
geurhinder zal optreden in de woonomgeving. 

Indien tevens wordt getoetst aan de voorgenomen vergunningseis van 1 ge/m3 als 98-
percentiel (en streefwaarde van 0,3 ge/m3 als 98-percentiel), dan blijkt dat bij de 
woonbebouwing wordt voldaan aan de voorgenomen vergunningseis van 1 ge/m3 als 
98-percentiel. De concentratie bij de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen tussen 
0,3 en 1 ge/m3 als 98-percentiel. Opgemerkt wordt dat de voorgenomen vergunningseis 
in relatie met het hinderniveau voor groenafval kan worden aangemerkt als een relatief 
strenge eis. 
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Bijlage 1 
Scenatiobestand verspreid ingsberekeningen 
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KEMA-STACKS VERSIE 2006 
Release 2006, 22 augustus 2006 

starttijd: 14:58:15 
datum/tijd journaal bestand: 2-10-2006 16:18:25 
BEREKENINGRESULTATEN 

Stof-identificatie : GEUR 

Meteo1ogie-bestand: D:\KEMA Stacks 62\input\eindhoven19952005.bin 
opgegeven ernissiebestand D:\KEMA Stacks 62\Input\emis.dat 
AIleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd~: 1- 1-2001 1:00 h 
Eind datum/tijd~: 31-12-2005 24:00 h 

Aanta1 uren waarmee gerekend is 43824 

De windroos: frekwentie van voorkornen van de windsektoren(uren, %) op 
receptor-lokatie 
gem. windsne1heid, neerslagsorn en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neers1ag(rnm) 

1 (-IS- IS) : 2317.0 
2 ( 15- 45) : 2822.0 
3 ( 45- 75) : 3126.0 
4 ( 75-105) : 2022.0 
5 (105-135) : 2618.0 
6 (135-165) : 3216.0 
7 (165-195) : 4471.0 
8 (195-225) : 7297.0 
9 (225-255) : 6508.0 

10 (255-285) : 4163.0 
11 (285-315) : 2814.0 
12 (315-345) : 2450.0 
gemidde1d/som: 0.0 

lengtegraad:~: 5.0 
breedtegraad:~: 52.0 

5.3 
6.4 
7.1 
4.6 
6.0 
7.3 

10.2 
16.7 
11.9 

9.5 
6.4 
5.6 

Bodemvochtigheid-index~: 1.00 

2.6 99.70 
3.1 114.85 
3.4 93.40 
2.8 100.90 
2.6 193.35 
2.6 287.45 
3.2 435.35 
3.9 824.25 
3.9 829.75 
3.4 532.85 
3.0 289.30 
2.8 232.10 
3.3 4033.25 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)~: 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoevee1 uur(b1okken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentie1en 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentie1bestand) 

Aantal receptorpunten 1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m)~: 1.0000 
Terreinruwheid [m) op meteolokatie windrichtingsafhanke1ijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml~: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ge/m31~: 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid~: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks~: 

Coordinaten (x,y)~: -150, 200 
Datum/tijd (yy,mrn,dd,hh)~: 2003 7 21 6 

Aantal bronnen 
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****~**** Brongegevens van bron~' 1 
** PUNTBRON ** Lossen schepen 

x-positie van de bron [m]-: -38 
Y-positie van de bron [m]-: 195 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]~: 3.0 
lnw. schoorsteendiameter (top)~: 15.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)~: 15.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookga s sen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren~: 14560 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] ~: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]~: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]~: 0.0 
Rookgas-temperatuur [K]~: 285.0 

~ . 
~ . 

~. 

~ . 

0.05 
0.00 

285.00 
0.00 

198 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 197.940000 

**.****** Brongegevens van bron 2 
*. BRON PLUS GEBOUW ** Stoffilter houtmaalinstallatie 

X-positie van de bron [mJ~: -135 
Y-positie van de bron [mJ~: 68 
kortste zijde gebouw [m]-: 14.5 
langste zijde gebouw [m]~: 51.5 
Hoogte van het gebouw [mJ~: 10.0 
Orientatie gebouw [graden]~' 20.0 
x_coordinaat van gebouw [m]~: -128 
y_coordinaat van gebouw [m]-: 68 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJ~: 12.0 
lnw. schoorsteendiameter (top)~: 0.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)~: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren~: 37460 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ge/s) 
Warmte output-schoorsteen lMW]~: 0 . 1 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1~: 2 . 5 
Uittree snelheid rookgassen [m/sJ~: 15.0 
Rookgas-temperatuur [KJ~: 317.0 

~. 

~ . 
~ . 
~ . 

2.53 
14.96 

317.00 
0.10 

3889 

cumu1atieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 4086.830000 

********* Brongegevens van bron ~. 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** Rotafilter houtmaa1installatie 

x-positie van de bron [ml~: 

Y-positie van de bron [m]~: 

kortste zijde gebouw [mJ~: 

langste zijde gebouw [m]~: 

Hoogte van het gebouw [mJ~: 

Orienta tie gebouw [gradenJ 
x_coordinaat van gebouw [m]~: 

y_coordinaat van gebouw [m]~: 

-105 
75 
14.5 
51. 5 
10.0 
20.0 

-128 
68 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]~: 

lnw. schoorsteendiameter (top)~: 

14.0 
1.30 
1.35 
(Nm3) 

Uitw. schoorsteendiameter (top)~: 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren 
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Gem. uit ree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem . warm f;! emissie over bedrijfsuren (M\'J) 

Aantal bedrijfsuren-: 37S14 
(Bedrijfs uren 2ijn u en met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (gels) 
Warmte output-schoorsteen [MW) : 0 . 3 
Rookgasdebiet (normaa l m3/sj : 16 . 2 
Uittree snelheid rookg3ssen (m/s)-: 13.3 
Rookgas temperatuur [K)-: 298.0 

13.33 
298.00 

0 . 27 

16111 

0 00 
______ 0 .......... 0 ..... --

000 
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cumu1atieve emissie over alle voorgaande bronnen: 20197 . 830000 

* •• w~ •••• Brongegevens van bron 4 
' •• PON'l'BRON . .. Schoorsteen verbrandingsinstallatie 

X-positie va n de bron [m)-; 0 
Y-positie van de bron [m )-: 0 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m) IS0 . 0 
lnw. schoors eendiame er (op)-; 6.70 
Ui w. schoorsteendiameter (top) : 6 . 80 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 
Tempera uur rookgassen (K) 
Gem . waImte emissie over bedrijfsuren (MW) 
Aantal bedrijfsuren : 37S43 
(Bedr~jfsuren zijn uren roet een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijtsuren: (gels) 
WaImte output-schoorsteen lMW ] : 13 . 9 
Rookgasdebiet [norroaal ro3/s) : 5SS.5 
Uittree sne.lheid rookgassen [m/s] 21 . 0 
Rookgas-temperatuur [K)-: 363.0 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen : 
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