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Voorwoord

Het was een ongekend jaar. Van volle agenda’s naar volledige thuis-isolatie. We zijn er echter
grotendeels in geslaagd om door te gaan met onze campagnes en we wisten deze zelfs uit te
breiden met enkele nieuwe activiteiten. We hielden zo goed mogelijk bestaande samenwerkingen
in stand en we hebben nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet. We hebben de ontwikkelingen
in de wereld van (kern)energie gevolgd, we hebben ons tegengeluid laten horen én we hebben
gezien dat ons werk ertoe doet.
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de aanhoudende en hartverwarmende steun van onze
leden, partners en donateurs. Steun die dit jaar nog werd uitgebreid met een aantal nieuwe
donateurs, waarmee we heel blij zijn.
In 2021 zal WISE zich onverminderd inzetten voor de energierevolutie: een schone, veilige en
eerlijke energievoorziening voor nu en later, voor iedereen. Dat betekent de beëindiging van de
inzet van kernenergie – op naar een 100 % hernieuwbaar energiesysteem. We gaan door met onze
campagnes, want we verwachten dat het stormachtige kernenergiedebat nog wel even zal
doorrazen. Maar WISE, opgericht in 1978, laat zich niet zomaar van zijn sokken blazen. We kijken
uit naar een uitdagend jaar samen met jullie.
Bedankt voor het vertrouwen en de steun!
Kirsten Sleven, directeur WISE
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Campagnes & activiteiten

Het klimaat rond kernenergie
De discussie over kernenergie, met ogenschijnlijk mooie
beloften, laait weer op. Steeds vaker wordt kernenergie
genoemd als dé oplossing voor het klimaatprobleem.
Ondertussen groeit er een nieuwe generatie op, die wordt
geconfronteerd met de klimaatcrisis en daarom wellicht
vatbaarder is voor de beloften van de nucleaire industrie.
WISE organiseerde daarom in het voorjaar van 2020 een
reeks bijeenkomsten om hierover in gesprek te gaan met
iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van onze
energievoorziening. De bijeenkomsten hadden als doel om
jongeren te bereiken en hen nieuwe inzichten te geven over
waarom kernenergie het klimaatprobleem niet gaat oplossen.
De eerste bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger werd gehouden
net voor de Lock-down op 11 maart. Daarna was WISE
genoodzaakt de klimaatgesprekken te annuleren, vanwege het
coronavirus. De organisatie pakt in 2021 de draad weer op.

Groene stroom? Ja graag!
Op 17 november verscheen het jaarlijks Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse
Stroomleveranciers. Hoewel veel leveranciers hun verantwoordelijkheid ontlopen, doen zij
zich onverminderd groen voor. Daarentegen wordt de consument steeds kritischer en vragen zij
steeds meer om groene stroom. Daarnaast hebben we gemerkt dat ook steeds meer bedrijven en
(semi-)overheidsinstellingen ons weten te vinden met vragen over duurzame leveranciers. Het
meest aansprekende voorbeeld is de NOS die onze ranking als criterium heeft opgenomen in hun
stroomaanbesteding. Aan de hand van het persbericht waarin wij de politiek opriepen
transparantie van leveranciers verplicht te stellen hebben de Kamerleden Matthijs Sienot (D66) en
Carla Dik-Faber (CU) in 2020 een motie ingediend. Deze motie is inmiddels met een grote
meerderheid aangenomen. Samen met Natuur & Milieu onderzoeken we mogelijkheden om
ervoor te zorgen dat de minister dit ook op een goede manier uitvoert.

Gemeentes op groen
Je zou ervan uit willen gaan dat gemeentes al lang groene stroom afnemen, maar op dit moment
gebeurt dit helaas nog maar zeer mondjesmaat. WISE is daarom in 2020 de campagne ‘Gemeentes
op Groen’ gestart, om Nederlandse gemeentes te stimuleren over te stappen op echt groene
stroom. We hebben alle gemeentes en de verantwoordelijke wethouders gemaild om te vragen wat
voor soort stroomcontract zij hebben. Met tientallen gemeentes en adviesbureaus hebben wij
contact gehad over hoe er van hun volgende aanbesteding meer verduurzaming uit kan gaan. Van
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een aantal gemeentes kregen wij de toezegging dat zij onze adviezen overnemen! Maar ook is
gebleken dat sommige ambtenaren nog steeds verloren raken in het ingewikkelde proces van een
stroomaanbesteding. Eind 2020 zijn wij daarom een onderzoek begonnen om valkuilen en kansen
in beeld te brengen. Met deze onderzoeksresultaten en online advies en presentaties helpen wij
zoveel mogelijk gemeentes om hun volgende aanbesteding zo duurzaam mogelijk te organiseren.

Oude kerncentrales met pensioen
Januari 2020 ging de campagne Oude kerncentrales met pensioen van start. De ambities waren groot.
De organisatie wilde de internationale beweging nieuw leven in blazen, juridische acties starten en
grootschalige internationale demonstraties organiseren. Al deze activiteiten hadden de bedoeling
de heroplevende discussie over kernenergie te doen kantelen. Tevens wilden we andere
organisaties in Europa ondersteunen om hetzelfde te doen in hun land. Maar in februari 2020
werd langzamerhand duidelijk dat de activiteiten anders moesten worden aangepakt. Vanwege de
Covid-19 pandemie konden grootschalige demonstraties en internationale bijeenkomsten geen
doorgang vinden.

Verliezen van Borssele
In Nederland heeft WISE zich in 2020 gefocust op de kerncentrale in Borssele, de oudste nog
werkende kerncentrale in de EU. Zowel in de landelijke, maar ook in de provinciale politiek gaan
er stemmen op om de vergunning te verlengen tot na 2033.
De belangrijkste drijfveer voor levensduurverlenging is vaak economisch, maar in het geval van
Borssele wordt dit argument aangevochten. Aandeelhouders (provincie Zeeland en gemeenten)
worden direct geraakt door het verlies van de centrale, juist in een periode dat de meeste
gemeenten kampen met grote budgettaire tekorten als gevolg van de Covid-19 pandemie.
WISE heeft er bij de Zeeuwse gemeenten op aangedrongen om een onafhankelijk
prognoseonderzoek naar de elektriciteitsprijzen in Nederland uit te voeren. Dat moet inzicht
geven in de (negatieve!) financiële gevolgen van het verlengen van de levensduur van Borssele.
Zelf hebben we in 2020 alle beschikbare data over de verliezen van Borssele in kaart gebracht.
We hebben op twee momenten een officiële brief geschreven aan het Provinciebestuur en onszelf
uitgenodigd kritisch mee te denken. Ook is er ingesproken bij een commissievergadering van de
Provincie en overlegd met diverse Statenleden om de sluiting van Borssele te bepleiten, opdat de
centrale eindelijk met pensioen kan.
ANBI-Informatie WISE 2020 -2021
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Rechtszaak Borssele
In 2006 sloten de Nederlandse overheid en de energiebedrijven een gentlemen's agreement om de
levensduur van de kerncentrale Borssele te verlengen. WISE en Greenpeace dienden een klacht in
en de klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus oordeelde in ons voordeel. Na de publicatie
van de bevindingen van de commissie moesten de Nederlandse autoriteiten echter een nieuwe
vergunningswijziging voor de kerncentrale Borssele goedkeuren, die wederom plaatsvond zonder
dat er een Milieueffectrapportage (MER) had plaatsgevonden. WISE en Greenpeace hebben in
januari 2019 beroep aangetekend tegen deze situatie.
De hoorzitting door de Raad van State vond plaats in december 2020. Twee afgevaardigden van
WISE en Greenpeace woonden de zitting bij en lichtten het standpunt toe. De Raad van State
besliste negatief op ons beroep. Wij beraden ons op vervolgstappen (het Europese Hof).

Doorgeef-demonstratie Borssele
Op 19 juni - 47 jaar geleden dat Borssele haar vergunning kreeg om elektriciteit te produceren organiseerde WISE een estafette-demonstratie bij kerncentrale Borssele. Gedurende de hele dag
zijn 47 demonstranten telkens een kwartier gaan demonstreren. Het aantal demonstranten stond
symbool voor het aantal jaren dat Borssele al draait. Het doel was duidelijk te maken dat ook in
tijden van corona het verzet tegen de kerncentrale nog springlevend is. De actie kreeg
veel regionale publiciteit.
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Carbonkiller
Met Carbonkiller maken we het voor iedereen mogelijk om CO2-rechten te vernietigen. Met dit
nieuwe initiatief wil WISE de politieke druk opvoeren om het Europese emissiehandelssysteem
aan te scherpen en het uitstoten van CO2 duurder te maken. In 2018 en 2019 hebben we een brede
maatschappelijke discussie aangewakkerd over het emissiehandelssysteem en CO2-beprijzing in
het algemeen. In 2020 lag de nadruk op beleidsbeïnvloeding (o.a. CO2-heffing industrie) en het
aangaan van samenwerkingsverbanden met medestanders die zich ook inzetten voor een beter
werkend handelssysteem.

Einde van kolencentrales?
Eind 2019 sloot de Amsterdamse Hemwegcentrale. WISE hield daarop een pleidooi om de
bijbehorende uitstootrechten van de Hemwegcentrale uit de markt te halen, omdat de rook anders
elders in Europa uit de schoorsteen komt. Op dinsdagmiddag 28 januari bood WISE de
commissieleden van Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer een stukje Hemweg aan:
steenkolen die mogelijk elders worden verstookt als de emissierechten van de Hemweg in het
Europees Emissiehandelssysteem blijven zitten. De Partij voor de Dieren diende een motie in.
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat was niet bereid om over te gaan tot het
annuleren van de uitstootrechten van de Hemweg, wel zegde hij toe op Europees niveau te pleiten
voor een aanscherping van het emissiehandelssysteem om waterbedeffecten tegen te gaan.

Europese Samenwerking
In het najaar van 2020 heeft WISE samen met 10 Europese milieuorganisaties een aanvraag
ingediend bij de Europese Unie: LIFE Climate Governance and Information. Het project ‘Making
emissions trading work for EU citizens and the climate heeft als doel om de handel in emissierechten
(ETS) te verbeteren, door het aanpassen van de EU-richtlijnen, door middel van wetenschappelijke
beoordeling, een bredere en sterkere deelname van het maatschappelijk middenveld in het debat
en op niveau van beleidsbeïnvloeding en internationale samenwerking. Het project start in juni
2021.

Structureel werk
Het structurele werk van WISE bestaat vooral uit kennis en informatiedeling, beschikbaar voor
eenieder die voor een écht schone energievoorziening knokt. In 2020 hebben we gewerkt aan
factsheets en diverse kennisdossiers. Sinds mei 2020 heeft WISE een nieuwe huisstijl een nieuwe
website. Op deze site zijn de inhoudelijke kennisdossiers veel gemakkelijker te vinden en logischer
geordend dan op de vorige website. Alle kennisdossiers zijn in 2020 opnieuw doorgenomen
en herschreven op basis van de actuele situatie en recente informatie. Deze kennisdossiers zijn al
honderden keren bekeken en hebben een hoge gemiddelde tijd van bezoekers op deze
pagina’s. Met regelmaat worden wij benaderd door consumenten, bedrijven en journalisten met
vragen over de energietransitie, kernenergie en groene stroom. Een belangrijk instrument voor
ons internationale werk is de Nuclear Monitor, het blad dat we 12 keer per jaar publiceren.
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Juridische procedures
Waar noodzakelijk zet WISE juridische middelen in om nucleaire transparantie af te dwingen. Op
15 april wint WISE bij Raad van State toegang tot meetgegevens. Het document geeft een lijst van
meetgegevens van het isotoop Ru-106, zoals waargenomen door meetstations over heel Europa na
een ongeval in de nucleaire opwerkingsfabriek Mayak in Rusland. Zonder nationale en
internationale transparantie bij dit soort nucleaire incidenten, kunnen burgers autoriteiten nooit
volledig vertrouwen. En vertrouwen is de sleutel tot goede communicatie bij nucleaire ongelukken.

Beleidsbeïnvloeding
Op diverse momenten is er met leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en hun
stafmedewerkers contact geweest over inhoudelijke issues rond kernenergie, hernieuwbare energie
en het emissiehandssysteem, dat heeft regelmatig geleid tot Kamervragen. Einde 2020
organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek, waarbij een vertegenwoordiger van WISE
aan de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat uitleg gaf over de
nadelen van kernenergie.

Media
WISE maakte in 2020 gebruik van verschillende communicatiekanalen om donateurs, vrijwilligers
en geïnteresseerden te bereiken. Een groot deel van onze achterban ontvangt één keer per maand
een nieuwsbrief met informatie over activiteiten en resultaten van WISE. Ook besteedt WISE sinds
2019 meer aandacht aan de eigen onlinekanalen. Hierdoor zette de online groei van de organisatie
zette in 2020 door.
WISE genereerde in 2020 publiciteit met opinieartikelen, interviews en ingestuurde brieven in
dagbladen zoals De Volkskrant, NRC en Trouw. Ook schoven we aan bij radio en tv-programma’s
om onze stem te laten horen.
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Backoffice & organisatie

Nieuwe identiteit
WISE stond het afgelopen 1,5 jaar voor een spannende en interessante transitie. Zowel
organisatorisch, inhoudelijk als strategisch. Tijdens dit proces hebben we goed gekeken naar hoe
we succesvolle elementen konden behouden, terwijl we tegelijkertijd WISE klaarstoomden voor de
toekomst. In samenwerking met ontwerpbureau Multitude is er gewerkt aan een nieuw uiterlijk,
een die eer doet aan een rijk verleden, maar beter past bij ons verhaal én de tijdgeest. Multitude
herintroduceerde het oorspronkelijke logo en creëerden een sterke visuele basis. In mei 2020 werd
de nieuwe website gelanceerd, passend bij de organisatie van nu.

Personeel
In 2020 bleef het aantal personeelsleden gelijk. De organisatie kreeg te maken met financiële
onzekerheid door de COVID-19 pandemie. De directeur en medewerkers hebben uren, en
daarmee salaris, ingeleverd om gedwongen ontslagen te voorkomen.
In 2020 zijn er twee stagiaires en een vrijwilliger aangesteld om het werk van de campagnes op
gebied van communicatie en inhoud te ondersteunen. Voor de stagiaires en vrijwilligers is het
leerzaam en een goede manier om een netwerk op te bouwen in het werkveld. Voor WISE is dit
een goede manier om jonge mensen te verbinden aan de organisatie.

Bestuur
Ook heeft WISE in 2020 de organisatie verder geprofessionaliseerd, door middel van het maken
van werkafspraken tussen bestuur en directeur, het vastleggen van bevoegdheden van
bestuursleden en het opstellen van een takenpakket voor de voorzitter, secretaris en
penningmeester.
In 2020 hebben er twee bestuurswissels plaatsgevonden. Thessa Meijlis is op 9 september
aangesteld als secretaris en nam daarmee de taken over van Jim Klingers, die doorgaat als
algemeen bestuurslid. Op 9 december is Jorien de Lege benoemd tot voorzitter. In het voorjaar
van 2021 zullen we afscheid van oud-voorzitter Loeke Pam nemen.

Belonings- en personeelsbeleid
WISE valt sinds 1995 niet meer onder een CAO en heeft sindsdien geen pensioenregeling voor
haar personeel. Ook het niveau van de lonen was langzamerhand te laag aan het worden. In 2014
werden de lonen verhoogd. Inmiddels is de verhoging evenals de ‘pensioenregeling’ achterhaald.
Begin 2019 is er besloten de salarissen jaarlijks met directe ingang te indexen. WISE heeft in 2020
besloten om een pensioenvoorziening voor het personeel te regelen, die uiterlijk eind 2021 in
werking zal treden. Het bestuur is onbezoldigd en krijgt uitsluitend een vergoeding voor de
reiskosten.
ANBI-Informatie WISE 2020 -2021
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Financiën & rapportage
In 2020 werkt WISE met een taakstellende begroting van 300.000 euro. WISE is in zeer
belangrijke mate afhankelijk van donateurs; particulieren die ons bijvoorbeeld maandelijks geld
geven. Ook de inkomsten uit de partnerschappen met echt groene energiebedrijven zijn belangrijk
voor WISE. In 2019 had WISE een fondsenwerver in de arm genomen om een
fondsenwervingsstrategie op te stellen. Met deze strategie in de hand wilde WISE in 2020 flink
inzetten op fondsenwerving, noodzakelijk om campagnes en activiteiten te financieren.

Coronacrisis
De coronacrisis heeft ook WISE geraakt, met serieuze gevolgen voor ons budget. De financiële
ondersteuning uit fondsen en subsidies werd door de crisis opgeschort of droogde op.
Vanwege onregelmatige inkomsten kwam WISE in de eerste 3 kwartalen van 2020 niet in
aanmerking voor overheidssteun. Bovendien werden we door de coronamaatregelen gedwongen
minder (fondsenwervende) activiteiten te ondernemen, hierdoor is veel minder geld
binnengekomen dan verwacht. Dat is pijnlijk, juist omdat de organisatie eind 2019 veel had
ondernomen om meer structurele financiering voor WISE tot stand te brengen.
Einde zomer besloot WISE een grootschalige fondsenwervingsactie te starten, onder donateurs en
supporters. En met succes! De organisatie heeft meer dan 13.000 euro aan donaties mogen
ontvangen. Dankzij deze donaties kon WISE haar werkzaamheden voortzetten, terwijl ondertussen
hard werd gewerkt aan het binnenhalen van nieuwe fondsen en donateurs.

Jaarrekening
In 2020 heeft WISE een positief resultaat gerealiseerd. Het jaar is afgesloten met een algemene
reserve van € 53.376 euro. De jaarrekening inclusief toelichting wordt gepubliceerd op de website
van WISE Nederland.
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Vooruitblik 2021
In 2021 trekt WISE erop uit om deel uit te maken van het klimaatdebat, actie te voeren en
individuen en organisaties te verenigen en ondersteunen. We bouwen voort op de lessen die we
geleerd hebben bij het organiseren van de verschillende activiteiten en versterken de
samenwerkingsverbanden die we hebben opgezet. We zullen de focus blijven houden op het
bouwen van een groep in de samenleving die kritisch genoeg is om de macht van de nucleaire en
fossiele industrie te doorbreken. De transitie naar een wereld zonder fossiele energie en
kernenergie is technisch, financieel en praktisch haalbaar. Het gebeurt alleen nog niet omdat er
grote belangen gemoeid zijn met de manier waarop de energie wordt opgewekt en door de manier
waarop de huidige energiesector is georganiseerd. Het is grotendeels een belangenstrijd. WISE gaat
ook in 2021 die strijd aan.

Wat gaan we doen?
§
§
§
§
§
§

Lopende campagnes worden voortgezet, maar ook ontplooien we nieuwe campagnes en
activiteiten;
Inzetten op coalitievorming en bewegingsopbouw in de regio, maar ook in Europa;
Het steunen van de strijd tegen kerncentrales elders in Europa, o.a. met juridisch
advieswerk;
De inhoudelijke samenwerking met (milieu)organisaties opschalen, in het bijzonder met
onze zusterorganisatie Stichting Laka;
Nuclear Monitor in eigen beheer nemen en het ledenbestand uitbreiden;
De werkorganisatie verder professionaliseren.

We hebben grote ambities voor 2021 en 2022. Mede dankzij de steun van onze trouwe achterban
kunnen wij onze ambities omzetten in concrete plannen en activiteiten. Veel dank daarvoor!
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