Vragen Commissie Bestuur 14 oktober 2021
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1. In de documenten wordt gesproken over een jaarlijkse herijking van de sluitingskosten
kerncentrale Borsele en over actualisatie van de ontmantelingsplannen in 2022 en 2027.
Wat wordt verstaan onder de jaarlijkse herijking en welke relatie bestaat tussen de
jaarlijkse herijking en de 5-jaarlijkse actualisatie van de ontmantelingsplannen?

1. Het kostenuitgangspunt van een vroegtijdige sluiting
van de kerncentrale is voor een belangrijk deel
gebaseerd op veronderstellingen. Bijvoorbeeld wat het
kost om bepaalde inkoopcontracten voortijdig op te
zeggen. Dit blijven veronderstellingen want de vraag
aan een leverancier wordt alleen gesteld als er
daadwerkelijk sprake is van een mogelijke vroegtijdige
sluiting. Het kan zijn dat de inzichten over
kostenontwikkeling van vroegtijdige afkoop van
contracten veranderen met de tijd. Daar wordt hierop
gedoeld met de jaarlijkse herijking, lees beoordeling.
Separaat speelt de vraag of de omvang van het
amoveringsfonds voldoende is. Dit wordt inderdaad
elke vijf jaar getoetst.

2. In de brief van PZEM is het volgende overzicht opgenomen:
2. Dit getal geeft aan wat de afwijking is ten opzichte van
een lineaire uitkering van de 1.1 mld. Hierdoor
ontstaat de getoonde fasering. Het patroon wordt ook
toegelicht in het beleid en hangt samen met het feit
dat sluitingskosten mede afhankelijk zijn van het jaar
waarin de sluiting plaatsvindt.
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Wat wordt in dit overzicht verstaan onder ‘aftrek binnen verplichting’ en waarom
fluctueert dit bedrag?
3. Is het onderscheid tussen ‘dividend’ en ‘super dividend’ in dit voorstel vervallen? Graag
een toelichting. (zie ook vraag 4)

3. Zie tevens de beantwoording van de vraag van GL.
Een reguliere dividenduitkering is gebaseerd op de
behaalde winsten in een betreffend jaar.
Superdividend betreft een (vaak incidentele)
uitbetaling van overliquiditeit van een onderneming
omdat de onderneming hier zelf geen bestemming
voor heeft. Het dividendbeleid van PZEM betreft een
combinatie van beide. Het uitgangspunt in het beleid
is het uitbetalen van de liquiditeitsbuffer aan de
aandeelhouders. Dit gebeurt niet in één keer maar in
gedeeltes per jaar, dit omdat er mogelijk wel een
bestemming is voor de gelden, bijvoorbeeld als de
kerncentrale vroegtijdig kapot zou gaan. Daarnaast is
ook de behaalde winst van PZEM één van de
parameters in het dividendbeleid (hoge energieprijzen
hebben een positief effect op de uitkering).

4. Klopt onze redenatie dat regulier dividend is gebaseerd op het bereikte financiële
resultaat van PZEM en dat ‘super dividend’ wordt uitgekeerd op basis van de
liquiditeitspositie van PZEM? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het voorstel dividendbeleid
PZEM?

4. Ja. Het reguliere dividend is op basis van de PZEM
resultaten. Het eenmalig dividend is op basis van de
liquiditeitspositie van PZEM. Zie ook de
beantwoording op vraag 3.

5. Na ontvlechting Evides worden de liquide middelen van PZEM geschat op ruim 1,1
miljard. Wat brengt dit geld op? Of is sprake van het betalen van een (forse) negatieve
rente? Wordt (een deel van) deze liquide middelen tegen een laag risico geïnvesteerd in
actuele Zeeuwse dossiers?

5. Beleggen brengt altijd risico met zich mee. Het is aan
PZEM om liquiditeiten te beleggen om daarmee
toekomstige risico’s en verplichtingen af te dekken.
PZEM doet dit onder andere in hetzelfde (defensieve)
fonds waar ook de beleggingen van het
amoveringsfonds in zijn ondergebracht en wat onder
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toezicht staat van het Rijk. Voor het investeren in
Zeeuwse dossiers geldt dat PZEM dit alleen mag
binnen de kaders van de aandeelhoudersstrategie.

6. Hoe staat GS tegenover het investeren (met laag risico) van een deel van de liquide
middelen van PZEM?

6. GS kan zich goed voorstellen dat bedragen op
dezelfde wijze worden geïnvesteerd als het
amoveringsfonds. Dit betreffen beleggingen met een
laag risicoprofiel.

7. Kan GS toch ‘een tipje van de sluier oplichten’ met betrekking tot het te ontvangen
dividend. We willen toch allemaal zien ‘wat het op termijn oplevert’. Hoe voorkomen we
dat we ons (tevergeefs) rijk rekenen?

7. Bij vaststelling van de jaarrekening PZEM in mei/juni
2022 weten we het definitieve uit te keren
dividendbedrag. Hier zijn factoren op van toepassing
die nu nog onzeker zijn, bijvoorbeeld de verkoop van
Wholesale. In het dividendbeleid is getracht een zo
goed mogelijk beeld te geven van de bedragen en de
factoren die hierop van toepassing zijn.

