Amsterdam, juni 2016
Betreft: ANBI-gegevens

Stichting Laka is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en
schenkingen aan Laka aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Om de transparantie te vergroten zijn vanaf 1 januari 2014 organisaties met een ANBI-status
verplicht op internet (financiële-) gegevens bekend te maken.
Uiterlijk eind tweede kwartaal 2017 zullen de gegevens over 2016 worden gepubliceerd.
Hieronder de gegevens van Stichting Laka over het jaar 2015

Naam:
Stichting Laka
RSIN:
805315354
Contactgegevens:
Ketelhuisplein 43,
1054 RD Amsterdam
info@laka.org
www.laka.org
Bestuurssamenstelling:

Doelstelling:
* Analyseren en documenteren van informatie over kernenergie.
* Mensen informeren over en activeren tegen kernenergie.
* Zorgen dat kernenergie niet langer deel uitmaakt van de energiemix, in binnen- en
buitenland.
* Het verhinderen van uitbouw van kernenergie-infrastructuur (onderzoek, uraniummijnbouw,
verrijking, transporten, afvalopslag, etc).
* Het activeren en faciliteren van antikernenergie-groepen en individuen door middel van
analyse, informatie en ervaring, etc.
* Het beschikbaar maken van argumenten om (juridische) procedures te voeren of die zelf te
voeren.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2015 (selectie):
* Laka werd meermaals gevraagd vanwege specifieke competenties voor spreekbeurten:
bijvoorbeeld voor het geven van een gastcollege op de Universiteit van Wageningen over de
geschiedenis van opinie over en oppositie tegen kernenergie in Europa.
Ook nam Laka deel aan een debat in Enschede over sponsoring van culturele activiteiten en
de invloed van de subsidie-gever: Wie betaalt, bepaalt? Dit naar aanleiding van het afgelasten
door de openbare bibliotheek in Almelo van een door Laka georganiseerde expositie omdat de
bibliotheek gesponsord wordt door het onderwerp van de expositie: Urenco.
* Debatten: Laka organiseerde ook zelf debatten, zoals in Almelo op 26 oktober: ‘Urenco:
verkopen of sluiten’ over mogelijke verkoop door de Nederlandse Staat van uraniumverrijker
Urenco. Hieraan namen zowel Duitse als Nederlandse parlementsleden aan deel. Dit debat
werd samen met VEDAN georganiseerd. De Stichting Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten
Netwerkstad wordt meer en meer een vaste partner voor Laka bij activiteiten rond Urenco.
* Laka stelde een expositie samen over de ‘underground strip’ Asterix en de kernsentrale. De
hele maand september is in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in
Amsterdam te zien hoe de Nederlandse editie tot stand gekomen is en welke uitgaven er
allemaal zijn.
* Publicaties: Naast artikelen in dag- en weekbladen heeft Laka in 2015 een aantal
rapporten/brochures gepubliceerd:
- Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Wat weten we van de zoutkoepels in Groningen, Friesland en Drenthe die ondertussen
al bijna 40 jaar genoemd worden als mogelijke locatie voor de opslag van radioactief
afval? Op basis van recent gepubliceerd onderzoek van TNO, heeft Herman Damveld
in samenwerking met Laka hierover een brochure samengesteld. Deze werd
gepubliceerd in februari.
- De avonturen van Asterix en de kernsentrale
Voor het eerst wordt in deze door Laka geschreven brochure, de geschiedenis verteld
van deze beroemde strip uit begin jaren 80. Het reconstrueert het ontstaan van de strip
in Oostenrijk, hoe de Duitse versie als vrij snel in Nederland terecht kwam en onthult
wie de Nederlandse uitgave gemaakt heeft. Ook gaat dit onderzoek verder in op de
verschillende varianten, de invloed van de commercie en de juridische gevolgen.
- Asterix und das Atomkraftwerk. Bibliograhic Forensics of an Underground Comic
Samen met de geschiedenis van de Nederlandse strip, publiceert Laka een nauwgezette
internationale bibliografische studie van ruim 90 pagina’s over deze beroemde
‘underground’ strip van de in Australië wonende Dirk HR Spennemann.
Een overzicht van alle verschillende varianten in de verschillende talen en een
uitgebreide geschiedenis van de strip in Duitsland.
- 'Wait and see' -Zienswijze Stichting Laka op het ontwerp nationale programma voor
het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen
Een zienswijze op het Nationaal Programma radioactief afval, maar deze uitgave (uit
november 2015) is ook te lezen als Laka’s visie op het Nederlandse kernafvalbeleid.
Laka constateert dat er geen sprake is van 30 jaar stabiel beleid, maar van 30 jaar
opportunistisch beleid: de overheid durft geen besluiten meer te nemen en schuift alles
voor zich uit. Was 30 jaar geleden de reden voor 50-100 jaar tussenopslag dat het
kernafval af moest koelen; ondertussen zegt men gewoon dat er te weinig geld is om
eerder dan 2130 een eindberging te realiseren
* Juridische procedures: In 2015 is Laka betrokken geweest bij een aantal juridische
procedures die voor een groot deel a l in 2014 waren gestart:
- Laka had in december 2014 een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen
de 82 miljoen euro die het kabinet ter beschikking stelde aan NRG om de oude HFR in
bedrijf te houden tot ingebruikname van Pallas. Volgens ons ongeoorloofde
staatssteun. In april 2015 krijgen we te horen dat Laka niet ontvankelijk is, omdat het
geen economische belang heeft productie van medische isotopen.

- Laka eist in een handhavingsverzoek de sluiting van Borssele, omdat de minister niet
zelf de resultaten van het onderzoek naar scheurtjes in het reactorvat heeft gezien,
hetgeen wel een vergunningsvoorwaarde is. Laka concludeert dat na een aantal
vergeefse Wob-verzoeken. Vlak voor de zitting van de Raad van State laat minister
Kamp weten dat de uitslag van het scheurtjesonderzoek is gepubliceerd op de website
van EPZ, de exploitant van de kerncentrale. Hiermee heeft de zitting van de Raad van
State geen relevantie meer (de eis is openbaarmaking) en wordt geannuleerd.
- In november 2014 wordt via een hoorzitting voor de Amerikaanse senaat duidelijk
dat er ook op het terrein van Urenco in Almelo, gespeculeerd wordt met uranium.
Laka kondigt aan een aantal transportvergunning bij de Raad van State aan te vechten,
nadat de bezwaren in eerste instantie zijn afgewezen. De zitting laat zo op zich
wachten dat die pas plaats zal gaan vinden in 2016
- Nadat alle bezwaren zijn afgewezen stapt Laka naar de Raad van State tegen de
vergunning voor de organisatie voor opslag van radioactief afval, de Covra, voor
uitbreiding van de afvalopslag. De zitting is in september en in november word
duidelijk dat de Covra vergunning gehandhaafd blijft.
Laka begint daarop een zogeheten Art.19 procedure om te proberen een aantal
wijzigingen in het Nederlandse afvalbeleid te forceren.
* Kernenergienieuws: in 2015 werd in totaal 124 keer een bericht gestuurd (vaak bestaande
uit meerdere nieuwsfeiten) aan de abonnees op de gratis emaillijst Kernenergienieuws.
* Digitaliseren. Laka is al lang bezig met het digitaliseren van historisch materiaal over de
ontwikkeling van kernenergie in Nederland. Een langlopend project. Nadat vrijwel alle
(grotere) tijdschriften uit de Nederlandse antikernenergie-beweging vanaf 2015 digitaal
beschikbaar zijn, zijn we begonnen met het digitaliseren van bijzondere boeken, rapporten,
juridische stukken, etc.
* Catalogus bibliotheek en Adder. In 2015 is door inzet van vrijwilligers de 8000-titels grote
bibliotheek veel beter online toegankelijke gemaakt. Door een oud bestand te converteren
naar dit zoeksysteem, zijn in één klap 40.000 artikelen (die in de periode 1990-2005 zijn
ingevoerd) doorzoekbaar of trefwoord..
Dit heeft ook tot gevolg dat we (nu nog slechts mondjesmaat) verzoeken krijgen voor kopieën
van bepaalde uitgaven.
* Laka ondersteunt graag locale activiteiten: rond de nucleaire installaties in Nederland
hebben we contact en ondersteunen we plaatselijke initiatieven, zoals: met VEDAN met
betrekking tot Urenco Almelo en mbt. Petten met Pettenerduinen kernreactorvrij en Stop
Borssele met betrekking tot kerncentrale Borssele en de Covra.
Beleidsplan 2016:
* Belangrijk streven is om in 2016 te beginnen met het betalen van vrijwilligersvergoedingen.
De hoogte zal afhangen van de financiële mogelijkheden.
* Juridische procedures: het vervolgen van procedures rond uraniumtransporten naar Urenco
en de uitbreiding van de Covra.
* Nieuwsservice: het Kernenergienieuws (een gratis emailservice met nieuws en analyse) is
de laatste jaren uitgegroeid tot een onmisbare nieuwsbron voor iedereen die geïnteresseerd is
in de ontwikkeling van de vele aspecten van kernenergie in Nederland. Laka zal daar ook de
komende periode veel tijd aan besteden om die kwaliteit te waarborgen.
* Pallas: in 2de helft van 2016, zo is in 2015 aangekondigd, zal begonnen worden met de
vergunningstrajecten voor de nieuwe reactor Pallas. Laka zal met haar unieke positie
inhoudelijk en activerend daarin een belangrijke rol spelen. Pallas is de naam van de beoogde
'multi-purpose' reactor die vanaf 2023 de Hoge Flux reactor in Petten of moet volgen. Voor
Laka betekend dat een intensivering van de activiteiten tegen Pallas en een verdere uitwerking
van de alternatieven (ook economisch) voor de productie van medische isotopen. Pallas staat
steeds meer ter discussie.
* Belangrijke doorlopende taak is natuurlijk het documenteren en beschikbaar maken van
informatie en het beantwoorden van vragen over kernenergie. Laka heeft meerdere goed

bezochte websites waar onder www.kernenergieinnederland.nl en www.laka.org. Een
bijzonder (langlopend) project is hierbij het digitaliseren van tijdschriften uit de
antikernenergie-beweging. Ook in 2016 zal een belangrijke taak bestaan uit het digitaal
beschikbaar maken van steeds meer originele bronnen.
* Een aparte website over de geschiedenis van de strijd tegen kernenergie en het
actieoverzicht. Doorzoekbaar en aangevuld met krantenknipsels, stencils en persoonlijke
herinneringen. Deze is begin 2016 ver gevorderd, maar het programma (faceted-search in
Drupal) wordt helaas niet meer ondersteunt. Dit vormt een ernstig handicap voor verdere
ontwikkeling van de site.
* Urenco. De laatste jaren werkt Laka nauw samen met lokale en regionale groepen rond
Almelo om de uraniumverrijkingsfabriek ter discussie te stellen. Steeds meer wordt ook de
internationale samenwerking gezocht met groepen uit de buurt van de Engelse en Duitse
Urenco-fabrieken.
* Daarnaast zal Laka net als de vele voorgaande jaren bezig zijn met ondersteuning en
activeren van een slagvaardige beweging tegen kernenergie, internationaal, maar vooral in
Nederland
* Tot slot: begin 2016 is duidelijk geworden dat er een referendum zal komen over het
associatieverdrag met Oekraine. Laka zal proberen subsidie aan te vragen voor informatie
over kernenergie in Oekraine, Tsjernobyl (30 jaar geleden in april) en de rol van kernenergie
in het Associatieverdrag.
Beloningsbeleid:
Laka is een vrijwilligersorganisatie. Er vond geen financiële beloning plaats; in het jaar 2015
ook geen vrijwilligersvergoeding. Onkosten werden natuurlijk wel vergoed.
Financiële verantwoording over kalender jaar 2015:
INKOMSTEN
1-Giften/Subsidie
2-Donaties
3-Bijdrage huur*1
4-Vergoeding informatie*2
5-Projecten
7-Rest
Totaal

E
E

7.774,51
3.120,93
3.000,00
596,92
368,80
189,21
=======
15.050,37

*1: Laka deelt de ruimte (en de huur) met een andere organisatie
*2: vergoeding gemaakte kosten beantwoorden informatievragen maar ook verkoop buttons,
stickers, brochures, etc
UITGAVEN
1-Huur
2-Kantoorkosten
3-Projecten
4-Inkoop boeken / abonnementen
5-Inventaris
7-Kosten giro
8-Rest
Totaal

E
4.519,69
1.995,86
3.386,15
994,31
44,50
214,69
171,54
==========
E 11.326,74

Positief resultaat over 2015: 3.723,63

