Amsterdam, mei 2019
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 2020 zullen de gegevens over 2019 worden gepubliceerd.
Hieronder de gegevens van Stichting Laka over het jaar 2018
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 2018 (selectie):
* Laka werd meermaals gevraagd vanwege specifieke competenties voor spreekbeurten,
inleidingen, discussies, debatten, etc.
* Publicaties: Laka (direct of indirect via informatie op de verschillende websites) verzorgde
achtergrond informatie voor enkele tientallen artikelen in dag- en weekbladen of nieuws sites.

* Ook in 2018 heeft Laka verschillende keren een beroep op de Wet Openbaarheid van
Bestuur (WOB) gedaan om informatie te ontvangen.
* Juridische procedures: In 2018 is Laka betrokken geweest bij een aantal juridische
procedures die voor een groot deel al in 2017 waren gestart:
- Op 2 mei 2018 heeft de Raad van State de bezwaren van Greenpeace en Laka tegen
de in 2016 afgegeven revisievergunning van kerncentrale Borssele ongegrond
verklaard. Volgens Laka had voor de revisievergunning een milieueffectrapport
moeten worden opgesteld. Slechts maanden later komt er een beslissing van de Arhuscommissie die stelt dat bij levensduurverlenging wel degelijk inspraak moet zijn.
- Op 21 november 2018 deed de Raad van State een uitspraak in een zaak tegen de
ANVS over de toestemming voor het persen van de vaten radioactief afval. Laka had
hier bezwaar tegen gemaakt omdat dit volgens haar ‘onomkeerbare stappen’ zijn. De
RvS geeft Laka hierin weliswaar gelijk maar stelt -heel formalistisch- dat de ANVS
met goedkeuring van dit Plan van Aanpak nog geen toestemming geeft om het ook
echt uit te voeren.
- Eind juli 2017 dienden vijftien eigenaren van zonnepanelen (en van winddelen) bij
de Europese Commissie een staatssteun klacht in tegen ongeoorloofde staatssteun voor
kerncentrale Borssele. Volgens Europese regels moeten alle kosten van kernafval voor
rekening komen van de producenten ervan. In Nederland geven producenten hun
kernafval af aan staatsbedrijf Covra. Anders dan in andere landen neemt de Covra met
het eigendom van het kernafval ook alle kosten voor opslag, onderzoek en eindberging
ervan voor haar rekening. Daarmee zijn kernafval-producenten zoals de eigenaar van
de kerncentrale Borssele van deze kosten verlost. Het afschermen van een
kerncentrale-exploitant van haar financiële verantwoordelijkheid voor kernafval
vervalst de concurrentie op de stroommarkt. Eind 2018 was ook hier nog geen
uitspraak van de EC.
- Eind december 2018 was er nog steeds geen datum voor de zitting over documenten
van de Urenco Gemengde Commissie. Een WOB procedure in 2017 bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken over documenten die betrekking hebben op het goedkeuren
van van een contract voor de levering van verrijkt uranium aan een VS-kerncentrale,
werd categorisch afgewezen. Laka is begin januari 2018 naar de rechter gestapt om die
documenten alsnog te krijgen.
* Kernenergienieuws: in 2018 werd in totaal 92 maal een bericht gestuurd (vaak bestaande uit
meerdere nieuwsfeiten) aan de abonnees op de gratis emaillijst Kernenergienieuws. Ook
gedurende 2018 is het aantal abonnees toegenomen, waaronder opnieuw een aantal
journalisten
* Digitaliseren. Laka is al lang bezig met het digitaliseren van historisch materiaal over de
ontwikkeling van kernenergie in Nederland. Een langlopend project. Nadat het langlopende
project om alle (grotere) tijdschriften uit de Nederlandse antikernenergie-beweging digitaal
beschikbaar te stellen is afgerond, is Laka in 2017 begonnen met digitaliseren van
tijdschriften uit het buitenland. Daarnaast worden ook nog bijzondere boeken, rapporten,
juridische stukken, etc. gedigitaliseerd. Ook worden regelmatig op verzoek van derden
rapporten en boeken gedigitaliseerd
* Laka ondersteunt graag locale activiteiten: rond de nucleaire installaties in Nederland
hebben we contact en ondersteunen we plaatselijke initiatieven, zoals: VEDAN en Enschede
voor Vrede met betrekking tot Urenco Almelo en mbt. Petten met Pettenerduinen
kernreactorvrij.
Beleidsplan 2019:
* Juridische procedures: het vervolgen van de nog niet afgeronde procedures
* 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: 2019 beloofd het jaar van de waarheid te worden. Hoewel dat al vaker gezegd werd,
zal er toch een keer duidelijkheid moeten komen over financiers voor deze reactor. 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. Maar nut en noodzaak van Pallas staat steeds meer onder druk. Laka
speelt daarin met haar unieke positie inhoudelijk en activerend een belangrijke rol.
* 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 www.stopkernenergie.nl en
www.laka.org. Ook in 2019 zal een belangrijke taak bestaan uit het digitaal beschikbaar
maken van steeds meer originele bronnen.
* Urenco. Al jaren werkt Laka nauw samen met lokale en regionale groepen rond Almelo om
problemen rond 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. In 2019 zal een begin gemaakt worden met het ontwikkelen van plannen
rond vijftig jaar Verdrag van Almelo in maart 2020
* 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
Beloningsbeleid:
Laka is een vrijwilligersorganisatie. Er vond geen financiële beloning plaats, ook geen
vrijwilligersvergoeding. Onkosten werden natuurlijk wel vergoed.
Financiële verantwoording over kalender jaar 2018:
IN
Subsidies/Giften
Donaties
Vergoeding informatie *1
Bijdrage huur *2
Rest

Totaal

UIT
-

1.770,00
4.206,81
833,86
3.000,00
252,61

---------------------- 10.063,28

Huur
Kantoorkosten
Projecten
Kosten uitbreiding archief *3Kosten giro/bank
Rest
Totaal

4.933,45
1.213,55
1.431,08
1.375,18
348,38
150,74

--------------9.452,38

*1: vergoeding gemaakte kosten beantwoorden informatievragen maar ook verkoop buttons, stickers,
brochures, etc
*2: Laka deelt de ruimte (en de huur) met een andere organisatie
*3: inkoop boeken, abonnementen, collecties, etc

Laka behaalde over 2018 een positief resultaat van 610,90 euro.

