
Ontmanteling Kerncentrale Borssele, 

de feiten 

EPZ bouwt aan een zelfstandig fonds van circa 600 miljoen euro dat na 2033 
de ontmanteling van de kerncentrale Borssele volledig financiert waarna de locatie 
als ‘groene weide’ wordt opgeleverd. 

Uit een vergelijking met meerdere internationale studies naar de ontmanteling van buitenlandse 
kerncentrales blijkt dat dit bedrag ruim voldoende is. De technische studie waarop de 600 miljoen euro is 
gebaseerd en het tempo en de manier waarop dit bedrag  bijeen wordt gebracht, worden iedere vijf jaar 
door de overheid getoetst en zo nodig aangepast aan de laatste inzichten.

De overheid eist dat bij sluiting van de kerncentrale voldoende geld aanwezig is om de onmiddellijke
ontmanteling te kunnen financieren. Tot en met 2011 werd dit geld op de lopende rekening van EPZ geplaatst. 
Met ingang van 2012 eist de kernenergiewet dat de vergunninghouder (EPZ) meer zekerheden biedt. 
Om zeker te stellen dat het gereserveerde geld daadwerkelijk voor de ontmanteling per 31 december 2033 
beschikbaar is, werd in 2012 een aparte stichting opgericht. Hierin word het ontmantelingsgeld juridisch 
afgezonderd van de reguliere bedrijfsvoering van EPZ. 

Gedurende de levensduur van de kerncentrale wordt op iedere geproduceerde MWh een opslag voor 
ontmanteling bij de klanten van EPZ in rekening gebracht. In de jaarrekening van EPZ zijn deze ontvangen 
gelden (verhoogd met de hierover ontvangen rente) opgenomen onder de voorzieningen. 
Jaarlijks stort EPZ bijna 15 miljoen euro in de in 2012 opgerichte aparte stichting; in totaal is in dit 
afzonderlijke fonds inmiddels circa 350 miljoen euro aanwezig. 

Door de jaarlijkse bijstortingen en het rendement op de uitgezette gelden zal het geïndexeerde vermogen 
van circa 600 miljoen euro zekerheidshalve al op 31 december 2031 zijn bereikt. Dat is dus twee jaar vóór de 
sluiting van de kerncentrale en de start van de ontmanteling.

Mocht de ontwikkeling van het fonds onverhoopt achterblijven bij de prognose, dan heeft EPZ de financiële 
middelen om bij te storten. Met andere woorden: EPZ heeft meer geld beschikbaar voor ontmanteling dan 
volgens afspraak noodzakelijk is. 



Regelgeving

EPZ is verplicht om iedere vijf jaar zowel een ontmantelingsplan als een plan voor de financiële zekerheid ter 
goedkeuring voor te leggen aan de overheid. Daarom laat EPZ iedere vijf jaar een onafhankelijke deskundige 
een studie uitvoeren naar de planning, uitvoering en kosten van ontmanteling van de kerncentrale. 
Dit levert twee plannen op: een ontmantelingsplan en een plan financiële zekerheid. 

1 Ontmantelingsplan  
 Hierin staat hoe en wanneer ontmanteling plaatsvindt en welke materialen daarbij vrij komen. 
 Dit plan wordt ingediend bij de overheid. 

	 l Op 16 mei 2022 heeft de overheid goedkeuring verleend aan de laatate versie van het 
  ontmantelingsplan. 

2 Plan financiële zekerheid
 Hierin staat hoeveel ontmanteling kost en op welke wijze EPZ zorgt voor de tijdige beschikbaarheid 
 van deze gelden. De uitkomsten van de studie worden door EPZ regelmatig internationaal gecheckt en 
  passen binnen de internationale benchmark. Vervolgens is EPZ verplicht om op basis van dit plan 
 een plan financiële zekerheid ter goedkeuring in te dienen bij de overheid.

 l Op 29 maart 2018 heeft de overheid goedkeuring verleend aan de laatste versie van het 
  plan financiële zekerheid. 

 l In 2022 wordt een geactualiseerde versie van het plan financiële zekerheid ter goedkeuring 
  aan de overheid voorgelegd. 

Openbare verantwoording

Naast de genoemde verantwoording aan de overheid rapporteert EPZ de bijbehorende financiële 
gegevens ook in de openbare jaarrekening van EPZ. De jaarrekening bevat ieder jaar de meest recente 
gegevens van de voorziening die EPZ treft voor de kosten van ontmanteling. Het gaat daarbij om het 
bedrag dat in rekening is gebracht bij de klanten. Daarnaast wordt gerapporteerd welk deel hiervan 
volgens de afgesproken invulling van de financiële zekerheid is ondergebracht in het ontmantelingsfonds. 
De jaarrekening wordt volgens de gebruikelijke regels gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige 
en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. 
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