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Redactioneel 

Dat Allicht niet alleen verslonden 
wordt, maar vooral ook hoog aangesla
gen, moge blijken uit diverse publi
katies tot ver over onze landsgrenzen. 
Zonder bronvermelding overigens (Re
dactioneel Allicht, 88/2) maakte op 
25 maart ook de Britse New Stateaman 
melding van het verband tussen aids 
en kernproeven. 

~NW~~~~~~~ 

STA1ESMAN 
AIDS EN KERNPROEVEN zouden itltS 
met elkaar te maken kunnen hebben. 
De Britse New Statesman van 25 maart 
maakt melding van de theorie van de 
Amerikaanse radioloog Sternglass, vol· 
gens welke het strontium 90, dat bij 
bovengrondse kernproeven in de jaren 
vijftig en zestig vrij kwam, door moe
dersin centraal Afrika en Noord·Ame· 
rika geabsorbeerd zou zijn, waardoor 
het immuniteits-SYsteem van hun kin· 
deren beschadigd geraakt zou zijn. De 
New Statesman voegt er onmiddellijk 
aan toe dat deze theorie geen ondersteu
ning vindt bij wetenschapsmensen in 
Groot-Brittanniê. 
· Dat juist céntraal Afrika en Noord· 

Amerika door deze fall-out getroffen 
zijn, zou verklaard moeten worden uit 
de relatief grote regenval in deze gebie
den waardoor stoffen als het strontium 
30, die bij kemproeven in de atmosfeer 
vrijkwamen, vooral hier terecht kwa
nen. BOB GROEN 

Die Sternglass heeft onze gezichts
punten ten aanzien van aids en kern
rampen wel een beetje verkracht. Had
den wij het erover dat "bij de STER 
de moeder en de buurvrouw vaak de bal
len verstand mogen hebben van wasmid
delen", die radioloog maakte er in The 
New Stateaman "door strontium-90 ge
absorbeerde moeders in Centraal Afri
ka en Noord-Amerika" van. Het zal dan 
ook niemand verbazen dat onze theorie 
volledige ondersteuning vindt bij we
tenschapsmensen in Groot-Brittanniê. 
Immers, tot nu toe heeft niet een van 
hen onze bijdrage aan het aids-kern
energiedebat tegengesproken. 

Anders is het in Nederland. Ir. R. van 
Erpers Royaards, scheidend directeur 
van zowel Dodewaard als KEMA, reageert 
in de wetenschapsbijlage van de Volks
krant van 30 april bijzonder fel op 

"Kernenergie in het geding" is een 
speciale uitgave van energietijd
schrift Allicht, in samenwerking met 
Stichting Kritische Massa. 
Meerdere exemplaren zijn te bestel
len door overmakin~ van f 3,75 op 
gironummer 5345842, t.n.v. Kritische 
Massa, Wageningen, onder vermelding 
van "brochure kernenergie". 
Voor informatie: 
o Jacob Kroeze, Waagstraat 4, 6701 DA 

Wageningen. Tel: 08370-20876 
o Allicht, Postbus 8107, 5004 GC Til

burg. Tel: 013-351535 

Allicht's laatste redactioneel: "SA
MENLEVING KAN NIET BUITEN KERNENERGIE". 
En, zo citeert Broer Scholtens hem 
verder: 

"In al die 25 jaar 
heb ik mijn 
standpunt weinig 
hoeven te wijzigen." 

Goed, dat die man 25 jaar geleden van 
het bestaan van aids niet op de hoogte 
was, daar kan ik inkomen. Maar nadat 
Koos Postema, nadat Jip Wijngaarden, 
ja zelfs nog nadat Allicht en The New 
Stateaman hierop hun licht hebben doen 
schijnen, dan mag je van een beetje 
KEMA-directeur toch wel verwachten dat 
z'n oogkleppen wat afzakken? 
Je zou haast gaan denken dat 's mans 
voorliefde voor en ongeschokt ver
trouwen in de Westerse kernenergie 
genetisch gemanipuleerd zijn. Zonder 
Geiger-teller durf je zo'n man toch 
geen hand meer schudden? Ideologie 
lijkt deze man meer veiligheidsgaran
ties te bieden dan toegepaste weten
schap. Over 'Harrisburg' haalt Broer 
Scholtens hem als volgt aan: "Het on
geluk van Three Miles Island heeft 
aangetoond dat de Westerse filosofie 
juist is. ( .. )Verder was de organi
satie binnen de centrale slecht gere
geld, zodat allerlei menselijke fout
en konden worden gemaakt". 
En over 'Tsjernobyl': "Ook in Tsjerno· 
byl is een groot aantal fouten op een 
rij gemaakt, ook in organisatorische 
zin. Ik kan me niet voorstellen dat 
mensen tot zoiets gekomen zijn. Maar 
het is wel gebeurd. In het Westen is 
zoiets volgens mij volstrekt ondenk
baar ... ". 
Ja, kijk, als je zó redeneert, dan 
waait zelfs de wind 25 jaar lang uit 
een en dezelfde richting. Ik begrijp 
niet waarom ze die man bij Dodewaard 
weg laten gaan. Die besluit gewoon dat 
er geen ongeluk gebeurt. Met zo'n man 
bij het KNMI schijnt de zon 365 dagen 
per jaar. Zo iemand roept associaties 
op met zo'n pitbull-hond. Die bijt nog 
door als ie zelf tot as is vergaan. 
Geef de man een staaf uranium en hij 
bijt er van pure opwinding zijn eigen 
naam in. Als er dan al eventueel, mis· 
schien en uitsluitend als gevolg van 
een uiterst bijzondere samenloop van 
omstandigheden, maar dan toch erg on
waarschijnlijk, maar helaas dan toch 
ergens in een kerncentrale een lekje 
optreedt, dan steekt die van Erpers 
Royaards er hoogstpersoonlijk zijn 
vinger is. Gelukkig houdt daarmee de 
vergelijking met die pitbull wel op, 
want toch heeft de rechtlijnigheid 
van deze scheidende directeur ook wel 
wat aandoenlijks. Je gunt hem haast 
die derde kerncentrale. Je gunt het 
hem ook, dar er nooit meer een kern
ongeluk zal plaatshebben. Van Erpers 
Royaards wenst niemand toe om in een 
windmolenpark te moeten wonen. Wie 
zou zo'n man dan nog in een windmolen
park zijn laatste adem willen laten 
uitblazen? 
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ONBENUTTE KANSEN 

De atoomlobby is sterk. Er zijnechter 
mogelijkheden om via de rechter het 
gebruik van kernenergie te blokkeren. 
Stichting KRITISCHE MASSA ging op 
onderzoek uit en dat leverde negen 
rapporten op over de onbenutte ju
ridische wegen. Vanaf pagina 4. 

AANSPRAKELIJKHEID 

De aansprakelijkheid bij schade als 
gevolg van kernenergieongelukken is 
niet bijster goed. Dat is de con
clusie van twee onderzoekers. Hun 
bevindingen vanaf pagina 6. 

NA DE RAMP 

Rampenplannen bestaan op papier, 
maar functioneren ze ook? Bij grote 
ongelukken niet, zoals blijkt uit 
een onderzoek van de Technische Uni
versiteit Eindhoven. Wat moet er ver .. 
anderen? Zie pagina 9. 

Kernenergiewet HET KERNENERGIERECHT 

1 do ... t van de wet van 21 februari 1963~ Stb. 82, 
,,udende reaeten tot de vrümakint: van kern· 

··u•rgie en de aanwendina van ·radioactieve 
:,,tfl.:n en ioniserende stralen uitzendende toe· 
·dien. zoals laatstelijk eewüziad bij de wet 

\"aR 13 juni 1979, Stb. 443 

.:1 toelic:htinpn. ontleend aan de çarÎemen· 
ure behandelina, besluiten enz. ter uitvoerins 

en alrabe1isch rqister 

Kernenergie wordt door een meerder
heid van de bevolking niet geaccep
teerd. De Kernenergiewet is boven
dien hopeloos verouderd omdat ze 
niet spoort met een algemeen energie
beleid. Een vurig pleidooi voor een 
(nieuwe) Energiekaderwet. Met uit
gebreide jurisprudentie. Pagina 12. 

ROL VAN DE RECHTER 

Niet alleen de aansprakelijkheids
wetgeving, maar de gehele juridische 
gang van zaken inzake kernenergie 
is gebrekkig. De Kernenergie~et en 
de toetsing door rechters staat ter 
discussie vanaf pagina 18. 

SCHADEVERGOEDING 

De Tsjernobyl-ramp leidde tot een 
discussie over de Wet Aansprakelijk
heid Kernongevallen. In navolging 
van de milieubeweging komen nu ook 
steeds meer juristen tot de slotsom 
dat het schadebedrag van 100 miljoen 
gulden een schijntje is. De Kernener
giewet staat ter discussie vanaf pa
gina 18. 

KALKAR 

De Snelle Kweekreactor in Kalkar kost 
de Westduitsers iedere maand 12 mil
joen gulden. Een gigantisch bedrag 
voor een bouwwerk waarvan nog steeds 
niet zeker is of het ooit in gebruik 
wordt genomen. Een overzicht van de 
juridische strijd tegen Kalkar, van
af pagina 21. 
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'TER BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU' 

juridische acties tegen kernenergie 
Een grootscheeps onderzoek naar de onbenutte ju
ridische mogelijkheden om kernenergie te bestrijden 
heeft negen rapporten opgeleverd. 
Stichting Kritische Massa beschikt daarmee over 
nieuwe inzichten om de atoomlobby juridisch de oren 
te wassen. 

Theo Haftmans en 
Hans van Ei jk. 
f oto: Carla Bakker 
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De Stichting Kritische Massa, die met 
de redactie van 'Allicht' dit nummer 
beeft verzorgd, bestaat sinds mei '84, 
In die tijd vond een aantal mensen uit 
de anti-kernenergiebeweging dat er te 
weinig gebeurde om de ontwikkeling 
van kernenergie op bet juridische vla~ 
te beleDDeren. 
Niettemin is er wel wat ondernomen op 
dit gebied in Nederland . Uit bet arti
kel "Naar een beter kernenergierecht" 
(blz. 12 in dit blad) blijkt dat er 
zeer veel procedures tegen kernener
gie-objecten zijn gevoerd. Vaak be
treft dat ook het laatste stadium van 
een procedure waarbij door zeer veel 
individuen en organisaties bezwaar
schriften zijn ingediend en anderszins 
het beleid is be!nvloed. Niettemin 
meenden de oprichters van Kritische 
Massa dat er nog veel zinnige mogelijk
heden onbenut bleven, die door nader 
onderzoek aan het licht konden komen. 

oplichting 
Een aardig voorbeeld van zo'n moge
lijkheid vormt het verzoek van Kri
tische Massa aàn de Tweede Kamer, op 
27 februari 1985, ' inzake bet misdrijf 
van opzettelijke oplichting door de 
toenmalige minister van Economische 
Zaken, Van Aardenne . Deze minister had 
namelijk een "maatschappelijke discus
sie over het energiebeleid (de BMD) 
georganiseerd, waarbij bij suggereerde 

dat de uitslag van deze volksraadple
ging door de overheid serieus zou 
worden genomen. Achteraf was gebleken 
dat hij met deze zet in bet geheel de 
bedoeling niet bad om de bevolking te 
raadplegen, maar dat hij slechts een 
politiek gunstiger moment had willen 
afwachten om de verdere ontwikkeling 
van kernenergie voortgang te doen vin
den , Deze handelwijze, die naast in
spanning van velen ook nog eens 30 
miljoen gulden beeft gekost, valt on
de~ de juridische omschrijving van 
het begrip 'oplichting' . De Tweede 
Kamer kan de minister daarop politiek 
aanspreken, en daarnaast kan zij het 
initiatief nemen tot het instellen 
van strafvervolging tegen de minister. 
Dit voorbeeld is weer eens wat anders 
dan de bekende beroepsprocedures te
gen de afvalverbrandingsinstallatie 
in Dodewaard, tegen de uitbreidings
plannen van de uraniumverrijker UREN
CO, of tegen de verschillende stadia 
van besluitvorming over de centrale 
opslagplaats voor radioactief afval 
door de COVRA. Dit soort procedures 
voert Kritische Massa uiteraard ook. 

Een ander voorbeeld is het kort ge
ding inzake de geruststellende uit
spraken van Geertsema. Deze had als 
voorzitter van de C~issie LOFRA ge
steld dat een opslagplaats voor ra
dioactief afval minder gevaarlijk was 
dan een opslagplaats voor griesmeel. 
De vice-voorzitter van de Haagse 
rechtbank, mr. Bakker, vond Geertse
ma's geringschatting van de risico's 
van radioactieve afvalopslag echter 
niet zodanig onjuist dat er sprake 
was van onrechtmatigbeid jegens Kri
tische Massa . 

Kalkar-project 
Een vrijwel onontgonnen gebied be
treft de openbaarheidskwestie rond 
enige documenten uit de beginperiode 
van het Kalkar-project, gevoerd door 
Theo Haffmans, voorzitter van Kri
tische Massa. Boewel de voorzitter 
van de Raad van State duidelijk ge
steld heeft dat er smoezen werden geJ 
hanteerd om deze stukken buiten de 
openbaarh~id te houden, durfde dit 
college het niet aan om de toch al 
zwaarbeproefde minister Van Aardenne 
hierover publiekelijk op d.e vingers 
te tikken . 
In 1985 beeft Stichting Kritische Mas
sa een grootscheeps onderzoek opgezet 
naar aspecten waar het kernenergie
beleid kon worden aangetast. In eerste 
instantie was het daarbij de bedoeling 
om mogel~jkheden te vinden voor een 
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1. Jacques van den Brink, RU Leiden. 
'De wettelijke aansprakelijkheid 
voor schade door kernongevallen' , 
april 1986. 
Wetenschapswinkel Leiden, Klok
steeg 25 , 2311 SK Leiden 
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'Civielrechtelijke aansprakelijk
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3 . Nicole van Emmeloort Stei_n, RU 
Leiden. 'Bewijsrechtelijke as
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het milieu', februari 1986, 
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6. Ben Jalhay , TU Eindhoven . 
'Strategische rampenplanning 
voor kerneen trales ' , maart 1987 . 
TeMa-winkel Eindhoven, Postbus 
513, 5600 MB Eindhoven, tel: 
040-474430, prijs f 10,00 . 

7. Jeroen van der Sluis, RU Leiden. 
'Effecten van lage stralings
doses ' (nog te verschijnen) . 

8. Ani ta Voets, RU Limburg . 
'Kerngezond: een kernprobleem. 
Een verkenning omtrent de zorg
plicht van de Nederlandse over
heid ten aanzien van de bescher
ming van de volksgezondheid te
gen de gevaren van kernenergie', 
1987 . 
Wetenschapswinkel RU Limburg, 
Tongelresestraat 53, Maastricht
tel : 043-888283, prijs f 10,00 . 

9. Alex Lambregts, KU Brabant. 
'Ont-vankelijkheid en procedures ' 
(nog te verschijnen). 

civiele procedure, zoals destijds in 
gang was gezet door de Stichting 'Ver
biedt de Kruisrakett-en 1 , maar dan ge
richt tegen het principe- besluit tot 
de bouw van nieuwe kerncentrales. Het 
gaat er daarbij om, of de rechter te 
bewegen is een dergelijk besluit, m.et 
alle manipulaties daaromheen, op on
rechtmatigheid te toetsen . 
Naderhand werd het gebi ed van onder
zoek verbreed tot een lijst met 25 
vragen, die allen na onderzoek meer 
inzichten konden geven in bezwa~en te
gen kernenergie vanuit juridisch oog
punt. Bij dit onderzoek hebben met na-

me de Wetenschapswinkels in Nederland 
nutt ige ondersteuning gegeven . In 
eerste instantie moet daarbij worden 
genoemd René Jansen uit Tilburg, tot 
1986 landelijk coördinator van de We
tenschapswinkels. Na die tijd heeft 
Hennie Korthof-Matze ui t Leiden deze 
taak overgenomen en voortreffelijk 
vervuld . Door alle inzet is er een 
grote hoeveelheid aspecten van de gang 
van zaken rond kernenergie op technisch, 
politiek en juridisch gebied nauwkeur
ig tegen het lich.t gehouden. Enige 
sprekende voorbeelde.n zijn terug te 
vinden in dit nummer van 'Allicht' . 
Naast bijdragen, die rechtstreeks het 
gevolg zijn van het onderzoek door de 
Wetenschapswinkels, is er een artikel 
gesc.hreven over de huidi ge stand van 
zaken met betrekking tot de Kalkar~ 
centrale en zijn er twee beschouwingen 
opgenomen over kernenergiepolitiek in 
het algemeen . 

Tsjemobyl 
De kernenergielobby heeft een moeilijke 
tijd achter de rug. Niet tengevolge. 
van de brede maatséhappelijke discus
sie, maar meer door de ramp in Tsjer
nobyl en de dalende ol ieprijzen. Het 
idee - uit de jaren zestig - om Neder
land ruim van kernenergievermogen te 
voorzien, is ineengeschrompeld tot 
zwakke pogingen om de mogelijkheid 
open te houden naast Dodewaard en 
Borssele nog zo'n tweeduizend MegaWatt 
aan kernenergievermogen te installe
ren . 
Kritische Massa heeft ervoor gekozen 
z-ich te r i chte.n op die plannen tot 
uitbreiding, als die nog eens van de 
grond zouden komen. Tot zolang zullen 
de resultaten van het onderzoek in de· 
kast blijven liggen. Dit nummer van 
' Allicht' dien.t ervoor om de interes
sante resultaten die tot nu toe zijn 
bereikt , voor een breder publiek toe
gankelijk te maken. Dit is in het be
lang van: 

"De bescherming en de bewaking van 
de .kwaliteit van het leefmilieu , 
met name waar dat wordt bedreigd 
of .kan worden bedreigd door het 
plegen van handelingen of het na
Iaten daarvan, met splijtstoffen, 
radioactieve stoffen en/of ioni
serende straling uitzendende toe
ste llen". 
(uit: statuten Kritische Massa> ===== 

Thijs Be Zgers en 
Jacob K-roeze . 
foto: Carla Bakker 
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ONVOLDOENDE VOOR HUIDIGE REGELINGEN 

Wettelijke aansprakelijkheid bij kernschade 
Kritische Massa heeft een reeks vragen opgesteld 
over de regeling van aansprakel ijkheid bij schade, 
als gevolg van de toepassing van kernenergie. Dit 
soort schade wordt 'kernschade' genoemd. 
Drie onderzoekers, allen uit Leiden, hebben zich 
over deze materie gebogen. De bevindingen van twee 
van hen worden hier besproken . 

Theo Haffmans 
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Jacques van den Brink geeft een goed 
inzicht in de regeling zoals die met 
name in Nederland geldt. Deze regel 
ing wordt beheerst door de Verdragen 
van Parijs (1960) en .Brussel (1963) . 
Een verdrag moet steeds vertaald word
en naar de situatie binnen een land. 
Dat is in Nederland gebeurd met de 
Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen 
(WAKO , 1979) . De volgende uitgangs
punten worden daarbij gehanteerd: 
o alleen de exploitant is aansprake

lijk voor de geleden schade; 
o mensen die schade hebben geleden 

hoeven niet te bewijzen dat de e.x
ploitant ook schuld draagt aan het 
ongeval. Dit soort aansprakelijk
heid wordt risico-aansprakelijkheid 
genoemd . Wel moet worden aangetoond 
dat de schade door het kernongeval 
is veroorzaakt; 

o schade moet geclaimd worden binnen 
een termijn van 10 jaar, anders ver
valt het recht op vergoeding; 

o er geldt een maximum voor de kosten 
die de exploitant moet betalen, en 
hij is verplicht zich hiervoor te 
verzekeren. Boven dit aaximum dient 
de Staat de rest.-schade te vergoeden 
aet weer een ander maximum. 

voor- en nadelen 
De regels zijn niet zo maar gekozen, 
en ze bieden zowel de exploitant als 
de burger zowel voordelen als nadelen. 
Het kanaliseren van de aansprakelijk
heid naar de exploitant is voor de 
overige betrokkenen in de exploitatie 
wel comfortabel, want zij lopen geen 
direct financieel risico . Maar ook de 
burgers die sc~ade geleden hebben 
hoeven niet uit te zoeken wie nu pre
cies voor het ongeval aansprakelijk 
was. Ook beeft de burger baat bij bet 
feit dat de schuld van de exploitant 
niet hoeft te worden vastgesteld. Met 
'schuld' wordt h.ierbij gedoeld op het 
feit dat het ongeval aan te exploitant 
te wijten was. 
De verzekeringsplicht geeft m.eer ze
kerheid dat de vastgestelde schade 
ook daadwerkelijk wordt vergoed. Maa.r 
wel tot een maximum van de verzeke
ring, wat op dit moment in Nederland 
een bedrag van f 400 miljoen inhoudt. 
Voor de verzekering hiervan hebben de 

gezamelijke Nederl andse verzekera.ars 
de handen ineen geslagen: met zijn al· 
len hebben deze onderneaers d.e Neder
landse. Atoompool opgericht, die poli~ 
sen verstrekt op het gebied van risi
co's door kernschade . 
Méér dan de genoemde f 400 miljoen 
kunnen deze verzekeraars niet garan
deren. Blijkbaar is men in die kring
en onvoldoende overtuigd van de ui
terst geringe kans dat een groot ong& 
val optreedt . 
Boven het maximumbedrag voor de ex
plot tant garandeert de overheid nog 
aanvulling tot een bedrag van 1 1 mil· 
jard. Deze aanvulling wordt gedeelte
lijk meegefinancierd door de andere 
staten die bij de Verdragen van Pa
rijs en Brussel zijn aangesloten . 
Men zou kunnen stellen dat die staten 
daarmee een gratis aanvullende ver
zekering geven aan de kernenergie
explot tant.en . 

beperkte termijn 
De verjaringstermijn is in de WAKO 
vastgesteld op 10 jaar . Men is bij 
het vaststellen van deze termijn uit
gegaan van de gedachte dat er bij een 
groot ongeval geld tekort zal zijn, 
en dat men niet te lang wil wachten 
met de verdeling van de beschikbare 
gelden.Het gevolg daar van is wel, dat 
pas na tien jaar, wanneer a l le claims 
bekend zijn, tot een verdeling wordt 



overgegaan . Benadeelden die nà die 
tijd met schadeclaims komen - omdat 
de schade zich pas na die periode 
heeft geopenbaard - worden op deze 
manier uitgesloten van het recht op 
vergoeding. 
In andere verdrag-staten is de verja
ringstermijn gesteld op 30 jaar, een 
termijn die gebruikelijk is bij aan
sprakelijkbeidskwesties. Ook komt het 
voor dat de staat zich garant stelt 
voor schade die na 10 jaar aan bet 
licht komt . 

onbeperkte aansprakelijkheid 
Een bedrag van I 1 miljard , te verde
len na een nucleaire ramp , is natuur
lijk maar een schijntje . Hoe dat geld 
ook verdeeld wordt, het zal er op neer 
komen dat iedere getroffene een gering 
(evenredig) deel van de schade krijgt 
vergoed. 
Dat aspect zit veel mensen dwars, en 
men heeft dan ook geprobeerd daar wat 
op te vinden. Met name in West-Duits
land is sinds 1985 een onbeperkte aan
sprakelijkbeid van kracht: boven de 
dekking die de staat geeft, is wederom 
de exploitant aansprakelijk zonder dat 
er een bovengrens wordt genoemd . Voor 
dat bedrag is verzekering niet ver
plicht . 
Voorstanders van deze regeling stellen 
dat bierdoor de kans op werkelijke 
vergoeding van de (materiêle) schade 
groter is geworden, dat de kosten van 
kernenergie reêler zullen worden (dat 
geldt alleen als de hogere aansprake
lijkheid ook wordt verzekerd), en dat 
kernenergie niet langer behoefte heeft 
aan een wetgeving die kernenergie be
voordeelt . 

conclusie Van den Brink 
Van den Brink heeft bij deze laatste 
regeling nogal wat kanttekeningen. 
Hij merkt op dat het te verdelen be
drag wel vergroot wo~dt door de onbe
perkte aansprakelijkheid, maar dat 
het bedrag feitelijk wordt beperkt 
door het eigen vermogen van de exploi
tant . Verder zal bij een kernongeval 
uiteindelijk toch de burger voor de 
kosten moeten opdraaien, omdat in veel 
gevallen (ook in Nederland) de over
heid uiteindelijk de elektriciteits
produktie exploiteert . 

Vervolgens stelt Van den Brink dat 
het systeem van de verhoogde aanspra
kelijkheid in strijd is met de Verdra
gen van Parijs en Brussel. Inderdaad 
moét men een we lwillende interpretatie 
van het Verdrag van Parijs toepassen, 
want he t verdrag was juist gericht op 
beperking van de aansprakelijkheid . 
Maar de Westduitse wetgever heeft in 
het feit dat de maximumbedragen steeds 
hoge r werden vastgeste ld een aanwij
zing ge zien dat onbeperkte aansprake
lijkheid wél zou passen in de werking 
van het ve rdrag . 

Ook is Van den "rink voorstander van 
het verlengen van de verjaringster-

mijn , maar dan zodanig dat claims, 
die binnen 10 jaar worden ingediend , 
met voorrang worden behandeld. Boven
dien vindt hij dat er over de aanspra
kelijkheidskwestie geen politieke dis
cussie gevoerd moet worden. Deze con
clusie wordt door Stichting Kritische 
Massa niet gedeeld. 

grensoverschnjdend 
Waar Jacques van den Brink zich richt 
op de nationale regelingen op het ge
bied van kernschade, behandelt Caro
line Bär de situatie waarin schade op
treedt in een ander land dan waar de
ze schade veroorzaakt is. Hierbij 
worden de landen Nederland en West
Duitsland (partijen bij de Verdragen 
van Parijs en Brussel) enerzijds , en 
de Verenigde Staten (geen partij bij 
deze verdragen) anderzijds betrokken. 
Als duidelijk voorbeeld van dergelij
ke schade geldt de ramp met de kern
centrale van Tsjernobyl op 26 april 
1986. 

Naast de civielrechtelijke aansprake
lijkheid van de exploitant is er nog 
het aspect van de volkenrechtelijke 
aansprakelijkheid van de Staat . Op dit 
aspect is de scriptie van Bär niet ge 
richt . 

doel van de wetgeving 
Bär noemt als doelstelling van de in
ternationale aansprakelijkheidswetge
ving inzake kernschade "het scheppen 
van juridische ruimte voor de ontwik
keling van kernenergie, bet verminde
ren van de bewijslast voor benadeelden 
en de harmonisatie van de nucleaire 
wetgeving". Met dit laatste wordt be
doeld, dat de wetgeving in verschil
lende landen zoveel mogelijk dezelfde 
moet zijn, omdat de schade niet bij 
landsgrenzen ophoudt, en dat benadeel
den zov,eel mogelijk gelijk behandeld 
zouden moeten worden. 

Naast de Verdragen van Parijs en Brus
sel is e r nog het Ver drag van Wenen , 
dat deze harmonisatie tot doel had. 
Echter, alleen een aantal minder be
langrijke landen hebben zich hie rbij 

Even naar Brusse Z 
bellen .•.•. ? 



8 

aangesloten, zodat dit streven als 
mislukt kan worden beschouwd. 

andere landen 
Zoals Nederland Z1Jn aansluiting bij 
de Verdragen van Parijs en Brussel 
heeft vorm gegeven met de WAKO (Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen), zo 
heeft West-Duitsland dit ingepast in 
het "Atomgesetz". 
In de Verenigde Staten is een regel
ing tot stand gekomen - de "Priee
Anderson Act" - die in de praktijk 
ook de aansprakelijkheid kanaliseert 
naar de exploitant .. Ook is de aanspra
kelijkheid beperkt tot 560 miljoen 
dollar. De dekking is geregeld in 2 
lagen: tot 160 miljoen dollar door de 
verzekeraar, en daarboven 5 miljoen 
dollar per kerncentrale-exploitant. 
Op dit moment zijn dat er 107, zodat 
de totale dekking uitkomt op 695 mil
joen dollar. 

bevoegdheid 
Het Verdrag van Parijs bepaalt dat 
dié rechter bevoegd is, waar het on
geval heeft plaats gevonden. Betreft 
het meerdere landen, die partij zijn 
bij het verdrag, dan wordt één van 
die landen als meest betrokkene en 
daarmee bevoegde aangewezen. 
Betreft het geen bij het verdrag aan
gesloten land, dan kan de benadeelde 
zich wenden tot de rechter in zijn 
eigen land. De aanspr.akelijk gestelde 
kan zich - voor zóver het een staats
orgaan betreft - tegen een uitspraak 
van de buitenlandse rechter beroepen 
op "immuniteit van jurisdictie". 
Of dit verweer slaagt is te betwijfe
len, maar toch zal er van de uitvoer
ing van zo'n vonnis niet veel terecht 
komen, als de uitvoerende staat - zo
als in het geval met Tsjernobyl - ont
kent dat er sprake is van schade in 
het buitenland. 
In het algemeen zal het van het land 
van uitvoering afhangen of een claim 
kan worden gehonoreerd. 

hetrecht 
Volgens de in Nederland geldende wet
geving hebben benadeelden boven de 
eerder vermelde I 400 miljoen nog aan
vullende rechten. De Staat vult dit 
bedrag aan tot 1 miljard gulden, een 
bedrag dat volgens een nog te behan
delen regeringsvoorstel tot 2 miljard 
verhoogd kan worden. 
In West-Duitsland is sinds 1985 een 
ongelimiteerde aansprakelijkheid van 
kracht: tot 500 miljoen DM voor de 
exploitant (met verplichte verzeker
ing), daarboven tot 1 miljard DM voor 
de Staat, en daarboven weer onbeperkt 
voor de exploitant. Maar voor schade 
in het buitenland geldt dit alleen 
wanneer die staat zelf ook een onbe
perkte aansprakelijkheid heeft aan
vaard. 
De top van dat risico is door zijn 
aard niet te verzekeren, en zal dus 
bij een groot ongeval zonder meer 

leiden tot het faillissement van de 
kerncentrale-exploitant. 
Een nadelig aspect bij deze regeling 
is, dat de Westduitse wetgever heeft 
bepaald dat benadeelden in het eigen 
land met voorrang behandeld worden 
ten opzichte van buitenlanders, zo
lang die staat niet een vergelijkbare 
aansprakelijkheidaregeling heeft aan
vaard. Dit aspect leidt derhalve tot 
discriminatie van benadeelden. 

Naast het regeringsvoorstel in Neder
land om de overheidsbijdrage in geval 
van een kernschade te verhogen tot 
2 miljard gulden, ligt er een initi~
tief-wetsvoorstel van Tazelaar en 
Zijlstra, waarin met maximum voor de 
exploitant wordt verhoogd tot 2 mil
jard, terwijl de Staat garant staat 
voor 10 miljard gulden. 
Gezien het feit dat 'Tsjernobyl' de 
Sovjet-Unie naar eigen zeggen 27 mil
jard gulden heeft gekost, zijn deze 
bedragen wel realistisch. Maar daar
mee wordt het PvdA-voorstel nog niet 
haalbaar. 

uitvoering 
Vonnissen van Nederlandse en West
duitse rechters kunnen - bij het ont
breken van daartoe strekkende verdra
gen - niet in de Sovjet-Unie ten uit
voer gelegd worden. De enige oplos
sing in een geval als 'Tsjernobyl' 
blijkt te zijn, dat de eigen overheid 
zich in zekere mate garant stelt voor 
de vergoeding van geleden schade. In 
West-Duitsland heeft de overheid een 
dergelijke toezegging gedaan; in Ne
derland is de vergoeding beperkt ge
bleven tot melkveehouders en spinazie· 
telers. 

conclusie Bär 
Bär concludeert dat er bij een ernst
ige kernramp onvoldoende mogelijkhe
den zijn om de slachtoffers schade
loos te stellen. In het geval van een 
kernramp in een land dat tot geen van 
de verdragen is toegetreden, zoals in 
het geval met Tsjernobyl, hebben 
slachtoffers 'over de grens' geen kans 
op een redelijke schadevergoeding. De 
Sovjet-Unie zou derhalve moeten over
wegen tot een van de verdragen toe te 
treden. Maar ook bij verdragsstaten 
is het zeer de vraag of er voldoende 
financiäle middelen voor schadever
goeding aanwezig zijn. 
De door de Nederlandse overheid voor
gestelde 2 miljard gulden is, met het 
oog op het Tsjernobyl-incident, veel 
te laag gegrepen. 

kanttekeningen 
Kritische Massa beoordeelt beide rap
porten als zeer bruikbaar en positief. 
Maar Kritische Massa is het niet op 
alle punten met de onderzoekers eens: 
de onwil van de verzekeraars om zeer 
kostbare ongevallen niet te dekken 
mag niet tot de conclusie leiden dat 
in dergelijke situaties maar moet 



worden afgezien van verzekering. Kri
tische Massa vindt eerder dat kern
energie blijkbaar nog niet voldoende 
veilig is om toegepast te kunnen word
en. 
Het wachten is op een derde scriptie, 
van Nicole van Emmeloort , die met na
me zal ingaan op de bewijsrechtelijke 
problematiek, en op het begrip "scha
de" . 

bijverzekering 
Kan iemand die zich onvoldoende ver
zekerd acht tegen kernschade daarvoor 

een aanvullende verzekering afsluiten? 
In Nederland is dat in ieder geval 
niet mogelijk . Het Verbond van Verze
keraars heeft zijn leden voorgeschre
ven om het r~sico van kernongevallen 
uit de verschillende polissen te 
schrappen. Volgens de verzekeraars is 
dit een logisch gevolg van het feit 
dat risico ' s van kernenergie reeds op 
een andere wijze, namelijk via de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen, vol
doende gedekt zijn. Uit het voren
staande blijkt dat deze redenering 
nauwelijks steek houdt . 

MEER ONDERZOEK NOODZAKELijK 

Nederlandse 
rampenplannen te beperkt 

De rottenval van Zee land 

Ben Jalhay vergelijkt theoretische be
schouwingen over rampenplanning met 
praktisch onderzoek (1). Ook vergelijkt 
hij internationale en met name Ameri
kaanse richtlijnen met Nederlandse . 
Hij spit alle afzonderlijke doelstel
lingen over rampenplanning uit en ver
gelijkt die met de huidige Nederlandse 
rampenplanning. Expliciet pleit hij 
voor verdere analyse nl Tsjernobyl, 
daarmee in feite die periode buiten 
beschouwing latend. Dat is jammer, om
dat er juist in de periode tussen 
Tsjernobyl (april 1986) en het ver
schijnen van zijn rapport (februari 
1987) nogal wat kritiek op c . q . nieuwe 
inzichten in de Nederlandse rampen
planning zijn verschenen. Echt afbreuk 
aan zijn onderzoek doet het echter 
niet. Eerder ligt het één in het ver
lengde van het ander. Kritische Mass,a 
kan dus zeer goed het rapport van Jal
hay als basis nemen, dat aanvullen met 
latere gegevens en dan aan de slag! 
Kern van het onderzoek van Jalhay is 
dat rampenplanning "in brede zin" moet 
worden opgevat. " In brede zin" houdt 
in dat er in rampenplanning verschil
lende doelen te onderscheiden zijn: 
het omgevingsdoel, het economisch doel, 
het sociaal-economisch doel en het 
veiligheid&- en gezondheidsdoel, 
Wat blijkt echter? De Nederlandse 
richtlijnen gaan uit van rampenplanning 
"in enge zin", waarbij men alleen kijkt 
naar het veiligheid&- en gezondheid&-

(1) L. L. M. Jalhay, T.U . Eindhoven 1987, 
"Strategische rampenplanning voor kern
centrales, een onderzoek naar maat
schappelijke doelstellingen". 

Dat rampenplannen niet deugen, is reeds een oude 
gedachte. In het kader van het onderzoek van Kriti
sche Massa hield Ben Jalhay van de T . U. Eindhoven 
de Nederlandse rampenplanning tegen het licht. 
E~n van de conclusies is dat we niet voorbereid 
zijn op een groot ongeluk, doordat de rampenplan
ning te beperkt is. Jalhay pleit dan ook voor ram
penplanning "in brede zin", waarin vier maatschap
pelijke doelstellingen te vinden zi j n. 

doel. 
Verder vindt Jalhay dat,elk doel vier 
fasen behoort te hebben: preventie, 
voorbereiding, hulpverlening en her
stel . In de Nederlandse rampenplanning 
vinden we de eerste en de laatste fase 
niet terug. Het wordt zo niet onbe
grijpelijk dat de houding van de Neder
landse bevolking tegenover rampenplan
nen negatief is. En dit terwijl de ef
fectiviteit van een rampenplan voor 
een belangrijk deel juist afhangt van 
deze houding. Jalhay pleit er dan ook 
voor om een positieve houding van de 
bevolking ten opzichte van rampenplan
nen te bevorderen. Maar andersom hangt 
die houding ook weer af van de kwali
teit van rampenplanning; er is dus 
sprake van een wi,selwerking. 

DOELEN VAN RAMPENPLANNING 

Onder •omgevingsdoel' verstaat Jalhay 
het minimaliseren van radioac tieve be
smetting van bodem, water en lucht , 
het milieu dus. In de huidige rampen-
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planning gebeurt dit alleen voorzover 
het maatregelen betreft , die direct 
zijn afgeleid van het veiligheid&- en 
gezondheidsdoel . Hierbij gaat het om 
bijvoorbeeld besmetting van de bodem 
waardoor, via het voedsel, de radio
activiteit in het menselijk lichaam 
terechtkomt . 
Jalhay pleit ervoor preventieve maat
regelen ten aanzien van het milieu op 
te nemen in een M1lieu Effect Rappor
tage . 
He t •economisch doel' houdt in : zo min 
mogelijk kosten tegen een zo groot mo
gelijke effectiviteit. De overheid zal 
vooral de kosten van voorbereiding en 
hulpverlening moeten betalen, terwijl 
preventie voor rekening van de exploi
tant van een kerncentrale kan komen. 
Kan een gebied jarenlang economisch 
niet benut worden, dan kunnen omzet
verliezen van miljarden optreden. 
Schadevergoedingsregelingen zijn dus 
volstrekt onvoldoende. Binne.n een pla
nologische kernbeslissing wordt wel 
rekening gehouden met het economisch 
aspect van een ongeluk, althans slechts 
wat het bodemgebruik betreft; water en 
lucht blijven buiten beschouwing. 
Het •sociaal-economisch doel' is het 
minimaliseren van de kosten vanwege 
waardedaling van huizen en grondbezit, 
inkomstenderving , vervoer en verblijf 
elders. Een ongeluk met een kerncen
trale heeft ook gevolgen voor de werk
gelegenheid. Stillegging en/ of sluiting 
van de kerncentrale van Borssele kan 
een verlies va~250 arbeidsplaatsen op
leveren. In het ergste geval komen 1500 
mensen op straat te staan, wanneer de 
aluminiumfabriek Péchiney geen (gesub
sidieerde atoom-) stroom meer kan af
nemen . 
Verder vergoeden Nederlandse verzeke
raars aan particulieren geen schade 
tengevolge van atoomkQrnreacties . 
Het •veiligheids- en gezondheidsdoel' 
(rampenplanning "in enge zin") is het 
minimaliseren van de blootstelling 
van de bevolking aan radioactieve 
straling. De huidige rampenplannen, 
die vooral dit doel benadrukken, gel
den niet voor het personeel van een 
kerncentrale; daarvoor bestaan andere 
plannen. Jalhay pleit voor één rampen
plan voor het gebied rond de kerncen
trale , dat is afgestemd op de interne 
alarmregeling van de centrale zelf. 
Nu moeten bij een ongeval in de kern
centrale beslissingen worden genomen 
die óf binnen óf buiten de centrale 

verhoogde radioactiviteit tengevolge 
zullen hebben. Externe plannen zijn 
zo altijd een sluitpost van een inter
ne al~rmregeling! 

conclusies 
Vervolgens gaat Jalhay dieper in op de 
verschillende doelstellingen van ram
penplanning en trekt daar conclusies 
uit. 
Ten aanzien van het omgevingsdoel: 
Er is geen strategie bekend om lucht
besmetting tegen te gaan . 
Ten aanzien van het economisch doel: 
Voor een exploitant van een kerncen
trale kan het voordelig zijn de over
heid niet te waarschuwen bij een on
geluk, omdat dat ongeluk niet hoeft te 
leiden tot een •ongevalscategorie ' . 
Kostbare maatregelen, als evacuatie, 
die door de overheid afgekondigd zou
den kunnen worden - Als men op de hoog
te was - worden zo vermeden door de 
aansprakelijke exploitant . Bij evacu
a~ie gaat de overheid uit van interven
tieniveaus. Gezien de hoge kosten bij 
lage niveaus kan de overheid bij een 
ernstig ongeval ad hoc besluiten 
hogere niveaus te hanteren om de aan
sprakelijkheidslimiet voor de exploi
tant niet te overschrijden (waarbij de 
overheid zelf aansprakelijk wordt ! ) . 
Zodoende vindt een afweging plaats van 
economische en gezondheidebelangen met 
een vooralsnog onbekende uitkomst. 
Ten aanzien van het sociaal-economisch 
doel: 
Als zelfstandig doel krijgt dit geen 
aandacht bij rampenplanning (noch bij 
het maken van keuzen voor vestigings
plaatsen). Omwonenden van een kerncen
trale moeten wat dit betreft dus niet 
rekenen op de overheid! 
Ten aanzien van veiligheidsdoel : 
Veiligheidsoverwegingen spelen een rol 
bij vergunningverle~ingen en bij de 
keuzen voor vestigingsplaatsen . Veilig
heidsoverwegingen kunnen echter ook 
onder de hulpverleningsfase van rampen
planning beschouwd worden. Dat dit niet 
gebeurt, betekent dat de overheid wei
nig aandacht aan rampenplanning be
steedt. Voorbeeld: Bij het verlenen van 
een vergunning of het kiezen van een 
vestigingsplaats wordt rekening gehou
den met een overstromingskans; in de 
hulpverleningsfase gebeurt dit niet . 
Kerncentrales zijn niet-actief bevei
ligd tegen: een breuk in het ·reactor
vat; elektromagnetische pulsen (ont-



staan bij atoomexplosies boven de 
grond, die elektrische circuits kunnen 
ontregelen); zware bomaanslagen en 
neerstortende vliegtuigen. 
De aanvaarding van deze factoren 
heeft waarschijnlijk geen rol gespeeld 
bij_de aanvaarding van kerncentrales 
als energietechnologie. Het beveili
gingabeleid zal dus moeten worden her
zien: blijkt een onvoldoende beveili
ging tegen genoemde factoren, dan moet 
men ~f een verhoogd risico accepteren, 
of men moet kernenergie afWijzen. 
Ten aanzien van het gezondheidsdoel: 
Na een ramp zullen mensen onbesmet 
voedsel moeten kunnen eten. Een be
smette oogst moet worden vernietigd, 
de grond gezuiverd. De onkosten hier
van moeten via een aansprakelijkheida
regeling vergoed worden. 
Verder is het duidelijk dat onder hoge 
stress maatregelen minder effectief 
door mensen nageleefd zullen worden. 

kritiek 
Jalhay beoordeelt de Nederlandse ram
penplannen negatief. Deze besteden wel 
veel aandacht aan het gezondheidsdoel, 
maar slechts weinig aan het veilig
heidsdoel. De omgevings-, economische 
en sociaal-economische doelen worden 
zelfs verwaarloosd. Door de overheer
sing van het gezondheidsdoel kunnen 
onbedoelde en onvoorziene gevolgen bij 
de overige doelen optreden. Bijvoor
beeld: een besluit tot evacuatie 
leidt tot een waardedaling van de 
huizen in het ontruimde gebied. 
Nederlandse rampenplannen hebben voor
al een tactisch karakter (waarschu
wingsprocedures, taakverdelingen), 
géén strategisch (het operationele 
deel blijft geheim). 
Ze zijn onduidelijk, slecht toetsbaar 
en niet-open. 
Rampenplanning krijgt onvo~doende apar
te aandacht, waardoor het onderge
sneeuwd kan raken door andere aspecten 
van kerncentrales. Zo kan een goede 
rampenplanning (met goede evacuatie
mogelijkheden) worden opgeofferd aan 
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andere gunstige elementen bij een keu
ze voor een vestigingsplaats, zoals 
weinig bevolking. 
Nederlandse rampenplannen leggen de 
nadruk op voorbereiding en hulpverle
ning. Er is geen preventiefase; men 
vindt rampenplanning geen volwaardige 
activiteit, maar "iets wat erbij hoort 
voor als het mis gaat". 
Er is geen herstelfase gepland, waar
door herstel een flinke improvisatie 
kan worden. Het lijkt er dus op dat 
een groot ongeluk niet wordt verwacht, 
of dat men denkt dat de gevolgen be
perkt zullen bl'ijven. Op deze manier 
wordt de besluitvorming over rampen
planning bij een groot ongeluk niet 
ondersteund. Dit schept weer de basis 
voor korte-termijnbeslissingen met 
nauwelijks voorzienbare resultaten. 

houding bevolking 
Jalhay eindigt tenslotte met een op
merking die typerend is voor veel we
tenschappers: 
"De houding van de bevolking tegenover 
rampenplannen wordt bepaald door de 
houding tegenover kerncentrales, en de 
verwachting van veiligheids- en gezond
heidagevolgen van een ramp. 
Is deze houding tegenover kerncentrales 
en deze verwachting negatief, dan is 
ook de houding tegenover rampenplannen 
negatief. Meer onderzoek hiernaar is 
gewenst om enerzijds waardestructuren 
en beoordelingen tegenover rampenplan
nen na te gaan, en anderzijds om pro
blemen bij de naleving van rampenplan
nen op te sporen".=========== 
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KERNENERGIEWET ILLUSTREERT ONSAMENHANGEND ENERGIEBELEID 

Naar een beter kernenergierecht 
Kernenergie kan niet (meer) rekenen op een breed 
maatschappelijk draagvlak. De Kernenergiewet even
min, maar dat lijkt ook de cedoeling te zijn. 
Onder verwijzing naar de algemene milieu-wetgeving 
wordt aangetoond dat de Kernenergiewet hopeloos 
achterhaald is. Een pleidooi voor nieuwe wetgeving 
i n de vorm van een Energiekaderwet, waarbij de hè
staande regelingen gerepareerd moeten worden . 

Een beter kernenergierecht: contradicti o in terminis? 
Restanten van Forum Romanurn 
wëtten stonden afgebeel-d. 

(Rome) ~aar de eerste geschreven 
(fot o: Michel de Rooij) 

Hans van Eijk 
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No-nonsensikale begrippen als 'dére
gulering ' , 'privatiseren' en 'bezui
nigen ' lijken de weg naar een werke
lijk energiebeleid te blokkeren . Toch 
zou er best een licht kunnen zijn aan 
het einde van de tunnel . De hier door 
Kritische Massa gedane aanbevelingen 
sluiten aan bij het veranderende denk
en over milieu- en energiebe l e id en 
bij de positieve ontwikkel ingen in de 
milieuwetgeving (zie slotparagraaf) . 
Wettelijke verbeteringen zijn namelijk 
nod-ig in de sfeer van de voorbereid
ende besluitvorming en beleidsontwik
keling inzake het energievraagstuk. 

Hierdoor wordt de democratische legi
timatie van beslissingen versterkt . 
De concurrerende beleidsvisie van de 
tegenstanders van kernenergie is nu 
vooral aangewezen op de (gebrekkige) 
vergunningverleningsprocedu.res op ba
sis van de Kernenergiewet (KEW). 
Daarnaast is wijziging van de KEW uit 
oogpunt van een eerlijke, behoorlijke 
rechtsbescherming hard nodig , zodanig 
dat een echte milieuwet ontstaat. 
Exemplarisch voor de huidige juridische 
positie van tegenstanders van kern
energie is de afwijzende motivering 
door de Kroon inzake het beroep tegen 
de vergunning voor URENCO-Almelo (o
verzicht 1 , nummer 11): 

"De vraagstukken verbonden met be
zwaren van algemene politieke en 
economische aard en ook de vraag 
in hoeve rre invoering van kern
energie maatschappelijk verant
woord is, zijn in dit geschil in
zake desbetreffende vergunningaan
vragen niet aan de orde" (1). 

In een kritische noot van B.J. van de 
Net onder dit Koninklijk Besluit (KB) 
wordt ondermeer opgemerkt : 

"Het buiten de deur houden van po
litieke, economische en maatschap
pelijke opvattingen in een bestuurs
KB is ( .• ) alleen een aansprekende 
benadering, indien de wetgeving 
' up to date' is en zowel technisch 
als politiek, economisch en maat
schappelijk een voldoende relevan
te 'communis opinio' weerspiegelt". 

Het is geen gewaagde stelling om te 
poneren dat kernenergie, en dus ook 
de Kernergiewet, een maatschappelijk 
draagvlak ontbeert . Diverse onder
zoeken tonen dit al jaren aan . Sinds 
Tsjernobyl geldt dat meer dan ooit (2) . 

GEBREKKIGE BESLUITVORMING 

De ruimte ontbreekt om in dit kader 
uitvoerig toe t e lichten wat er mis is 
met de algemene besluitvorming. 
De belangrijkste misser is het ont
breken van een wettelijke grondslag 
voor een samenhangend ener~iebeleid. 
Tot begin jaren zeventig was er hele
maal geen sprake van enige beleids
visie . Daarna werd het beleid hoofdza
kelijk gestoeld op zogenaamde beleids
nota's . De vooringenomenheid en een
zi jdighe id van regering, adviesraden 
en elektriciteitswereld enerzijds, en 
de tweederangspositie van parlement, 
bevolking , milieuorganisaties en on
afhankelijke wetenschappe lijke deskun
digen anderzijds, is tekenend voor de 
sfeer . Inspraak- en bezwarenrondes, 
ze lfs een 'brede maatschappe lijke dis-



cussie', kenmerkten zich door vrij
blijvendheid. Het juridische kader 
voor de beslissing omtrent nieuwe 
kerncentrales werd gevormd door bet 
Structuurschema Elektriciteits
voorziening (SBV), dat de procedure 
van de Planologische Kernbeslissing 
(PKB) doorloopt. Zowel het SEV als de 
PKB waren bui tenwettelijke instrument· 
en. Inmiddels zijn beide gebaseerd op 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Te· 
gen de PKB staat , na parlementaire 
goedkeuring, vermoedelijk AROB-beroep 
open. 

Feitelijk wordt het energiebeleid ge
formuleerd door de elektriciteita
produktiebedrijven en de SEP (Sa
menwerkende Elektriciteitsproduktie
bedrijven). Dit gebeurt vooral jaar
lijks in het Elektriciteitsplan, dat 
de minister van Economische Zaken 
moet goedkeuren. Bier ontbreekt op
nieuw een wettelijk kader. De ontwe~ 
Elektriciteitswet 1987 doet geen 
moeite om de macht van deze bedrijven 
aan banden te leggen, integendeel. 
Voorop lijkt te staan een bedrijfsma
tige, bedrijfseconomische en gepriva
tiseerde aanpak , met als hoofddoel
stelling: kosten-minimalisering en 
doelmatige bedrijfsvoering. Milieuhy
gitlnische aspecten en veilicgheidsas
pecten raken zo op de achtergrond. 
Echt kritische geluiden over kernener· 
gie zijn vanuit deze hoek niet te ve~ 
wachten. 

jurisprudentie 
De zwakke positie van tegenstanders 
van kernenergie in de beleidssteer 
maakt nieuwsgierig of bet kroonberoep 
en de rechtspraak een soort compense
rende ruimhartigheid toepassen ten op
zichte van het anti-kern~nerg1estand
punt. Naast het kroonberoep (KEW, door 
de Voorzitter respectievelijk de Afde
ling Geschillen van de Raad van State 
die de Kroon adviseert), zijn de ju
risprudentie van de burgerlijke recht
spraak, de AROB-rechtspraak en de 
strafrechtspraak onderzocht (tabel). 
Bij de burgerlijke rechtspraak 
zijn zowel de uitspraken in kort ge
ding als in de gewone rechtbankproce
dure (eventueel in hoger beroep bij 
het gerechtshof of in cassatie bij de 
Hoge Raad) opgenomen . Tevens zijn za
ken opgenomen betreffende de weigering 
de elektriciteitsrekening (geheel) te 
voldoen (zie Overzicht 2, nrs . 1, 13 
en 14). In een viertal zaken is de 
milieuorganisatie de gedaagde in plaats 
van eiser. Bij die zaken moet in de 
overzichten onder 'afwijzing' worden 
begrepen: afwijzing van het standpunt 
van de kernenergie-oppositie (en vice 
versa). 
De AROB-procedure betreft uitspra
ken van de Voorzitter (in de s cbors
ingszitting) en de Afdeling Rechtspraak 
van de Raad van State . Het gaat bier 
vooral om kwesties met betrekking tot 
openbaarheid, bouwvergunning en be
stemmingsplan. 
De strafrechtspraak is niet na-

der in een tabel uitgewerkt en is lang 
niet volledig. Het overzicht 4 geeft 
toch een aardig en getrouw beeld van 
de moeizame vervolging en berechting 
bij kernenergieverdachten, tegenover 
het gemak tot vervolging en berecht
ing van anti-kernenergieverd.achten. 
In het overzicht ontbreken de proce
dures van Nederlandse tegenstanders 
van kernenergie bij Europese of bui
tenlandse rechters. De successtory van 
Burgerinspraak Over De Grens (3) mag 
niet helemaal onvermeld blijven. De 
uitspraak van het Bundesverwaltungs
gericht betekent dat Nederlandse be
langhebbenden in Westduitse besluit
vorming&- en rechtsbeschermingsproce
dures ontvankelijk zijn! Het kort ge
ding bij de Nederlandse rechter tegen 

een buitenlandse gedaagde (Kerncen
trale Doel van EBES, Belgiö) is wél 
opgenomen in bet overzicht (overzicht 
2, nummer 18). 
Enkele opmerkingen naar aanleiding 
van de cijfers. Er lijkt gee.n al te 
groot verschil in succeskans te zijn 
tussen kroonberoep en burgerlijk.e 
rechter. Voorzover er verschil is, 
slaat de balans door ten gunste van 
de burgerlijke rechter . 
De niet-ontvankelijkheidsverklaringen 
bij het kroonberoep datereD in twee 
van de drie gevallen van vóór de in
voering van artikel 79 Wet Algemene 
Bepalingen Milieubygiêne (1 oktober 
1980) . In een recent arrest van de 
Hoge Raad, "de Nieuwe Meer" (6), is 
de ontvankelijkbeid van milieuorgani
saties aanzienlijk vergemakkelijkt, 
onder verwijzing naar art. 79 Wet 
ABM. 
Uiterst teleurstellend is de wijze 
waarop de voorzitter van de Afdeling 
Geschillen aet de schorsingabevoegd
heid omgaat. Art. 46, lid 2 Wet ABM 
bepaalt immers in de eerste volzin: 

"Indien het gebruik maken van de 
beschikking v66rdat op het beroep 
is beslist, wegens de daaraan ver
bonden kosten, dan wel wegens·de 
hierdoor veroorzaakte wijziging in 
feitelijke omstandigbeden die bij 
de beslissing op bet beroep een 
rol kunnen spelen, aanmerkelijke 
invloed kan hebben op die beslis-

Industriete~ein 
in het SZoegebied 
gezien vanuit 
Middelburg 
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A. KROONBEROEP 

A. 1. Voorzi!!~ 

- niet ontvanke~ijk 3 
- geen schorsing (= ajWi j - 8 

zing) waarvan hoofdzake-
~ijk geen voor~opige voorz. (1) 

- schorsi ng (= toewijzing) 1 

12 

- niet ontvanke~ijk 1 
afWi jzing 15 
(waarvan hoofdzakelijk 
geen voor~opige voorziening (3) 
toewijzing 1 

A. 3. TOTAAL 

- niet ontvanke~ijk 4 
- afWijzing 23 

(geen voor~ . voorz .) (4) 
- toewijzing 2 

17 

(13%) 
(80%) 
(13%) 
( 7%) 

29 (100%) 

B. BURGERLIJKE RECHTSPRAAK 

- onbevoegd 2 
- niet ontvanke~ijk 1 
- niet ontvank./ afWijzi ng (4) 1 
- afWi jzing 11 

(waarvan hoofdz . ajWi j z. ) (2) 
- toewijzing 3 

(waarvan hoofdz . toewijz . ) (2) 

c. AROB-Recnt8praak 

- ni et ontvankeLijk 
- niet ontv. /ajWi j zing (5) 

- afWijzing 
- toewijzing 

18 

2 
1 
7 
0 

10 

D. Kroonberoep3 qurger Li jke recht
sp~ak en AROB-rechtspraak samen 

- niet ontvankeLijk 10 1735% 
of onbevoegd 

- afWijzing 42 7335% 
- toewij zing 5 930% 

57 (100%) 

Een succeskans van ~én op tien voor 
de anti -kernenergiebeweging! 

f oto: Geosens bv 

sing, wordt een verzoek om schors
ing ( . . . ) ingewilligd." 

14 

De formulering ' invloed k~ hebben' 
in plaats van 'invloed heeft' geeft 
de Kroon de wettelijke moge lijkheid 
snelle r tot schorsing te besluiten dan 
nu het geval is : onomkeerbare effect
en doen zich in kernenergiezaken ge
regeld voor. Bij he t afgraven van het 
KEMA-afval , bijvoorbeeld, lag schors-

ing voor de hand, maar dit gebeurde 
niet (overzicht 1, nr. 15). 
De Westduitse rechter is in vergelij
king met het kroonberoep en het kort 
geding veel actiever in het onder
zoek naar de veiligheidsaspecten in 
verband met kernenergie . Het begrip 
' stand der wetenschap of techniek' 
wordt vaak gehanteerd om te onderzoe
ken of de veiligheid kan worden ver
groot en allerlei (stralings)risico's 
geêlimineerd. Niet zelden heeft dit 
in West-Dui t sland geleid tot gehele 
of gedeeltelijke vernietiging van de 
vergunning of tot aanvullende vergun
ningsvoorschriften (7). 

weinig kans op succes 
De samenvattende conclusie luidt: het 
kroonberoep tegen de KEW-vergunning 
biedt tegenstanders van kernenergie 
weinig kans op redelijk succes . Een 
deel van de verklaring hiervoor is te 
vinden in de genoemde gebrekkige de
mocratische besluitvorming. Voor een 
ander deel is de Kernenergiewet on
toereikend. En voor een derde deel kan 
het kroonberoep niet gezien worden als 
voldoende rechtsbescherming. 
Brenninkmeijer (8) heeft gepleit voor 
vervanging van het kroonberoep door 
de onafhankelijke rechter, een stand
punt dat onlangs do·or een ui tapraak 
van het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens te Straatsburg is gesanc
tioneerd (9) . Als noodvoorziening geldt 
sinds 1 januari 1988 de Tijdelijke Wet 
Kroongeschillen, die ook van toepassing 
is op de KEW- vergunningsprocedures. 
Toch zijn ook hier weer twijfels of de 
nieuw in het leven geroepen 'rechter
lijke Afdeling Geschillen' wel een met 
voldoende rechtswaarborgen omgeven 
rechtsgang doet (10). 

echt energiebeleid 
Er i s een groeiend bewustzijn dat een 
echt energiebeleid nodig is . Men is 
zi ch ervan bewust dat het milieubeheer 
niet langer een bijwagenfunctie behoort 
te vervullen, en dat met kermenergie 
heel voorzichtig moet worden omgesprong
en. Zo hebben zich op het gebied van de 



mil.ieuwetgeving enkele positieve ont
wikkelingen voorgedaan (11): 
a) andere adviesraden, zoals de Algeme
ne Energie Raad en de Centrale Raad voor 
de Milieubygiêne, zijn officieel inge
steld; 
b) de invloed van bet ministerie van 
VROM lijkt toegenomen, zoals middels het 
Indicatief Meerjaren Programma Straling 
en middels enkele recente milieuwettenT 
c) inwerkingtreding van de Wet Alge
mene Bepaiingen Milieuhygiêne en de 
geplande verdere uitbouw van deze wet 
met hoofdstukken betreffende milieu
beleidsplanning en milieukwaliteits
eisen ; 
d) invoering van de Milieu Effect 
RappGrtage, waardoor vermoedelijk ook 
een integrale analyse met betrekking 
tot de wijdere gevolgen van de in
richting mogelijk wordt . 
In het licht van de geschetste ont
wikkelingen stelt Stichting Kritische 
Massa de volgende verbeteringen voor: 

1 . Invoering van een Energiekader-
wet (12) als de grondslag voor een 

allesomvattend en samenhangend ener
giebeleid, waarin ook afwegingscri
teria omtrent de besluitvormingspro
cedure zijn aangegeven. Denkbare 
hoofdstukken zi.}n energiebesparing, 
subsidiebeleid, gezondheid&- en 
milieuhygiêniache effecten, produktie
planning, prijs-, heffingen- en ta
rievenbeleid, onderzoek naar alterna
tieve energiebronnen en schonere 
technologieên, en advisering door on
afhankelijke adviesorganen. 
2. Wijziging van de Kernenergi~ 
wet , inhoudende: 

a) wijziging van de naam in "Wet Io
niserende Straling" (WIS), alsmede 
het loslaten van 4e a priori doel
stelling van stimulering van kernener
gie (in Considerans en Memorie van 
Toelichting); 
b) beroep tegen oprichting&- en werk
vergunning krijgt automatisch een 
schorsende werking; 
ç) de vergunningverlening geschiedt 
door het ministerie van VROM alléén ; 
d) opnemen van expliciete weigeringa
gronden bij vergunningverlening; 
e) de werkvergunning moet een tijde
lijk karakter hebben en verloopt na 
bijvoorbeeld tien jaar. Hierna kan de 
vergunning op basis van nieuwe ver
gunningsvoorschriften opnieuw worden 
verleend, rekening houdend met maat
schappelijke, sociale en technolo
gische ontwikkelingen ; 
f) intrekking van de vergunning we
gens de onder e) genoemde ontwikke
lingen moet mogelijk worden. 
3.Vervanging van de rechtsbe-
scherming op basis van de Tijde
lijke Wet Kroongeschillen door 
AROB-beroep. 

Overigens blijven wij van mening dat 
C.arthago (lees: kernenergie in Neder
land) vernietigd moet worden . 

Noten 

1. Koninklijk Besluit 28-04-1981, Ne
derlandse Jurisprudentie 81-394. 
2 . Zie bijvoo~eeld: M. Wolsink , "Kern
energie in de publieke opinie na Tsjer
nobyl" , Tijdschrift voor Milieukunde , 
jaargang 2, 87/4. 
3, BVG 17-12- 1986, Milieu en Recht, 
87/5 , p . 176 e.v. 
4. In tabel opgenomen als : afwijzing . 
5. In tabel opgenomen als: niet-ont
vankelijk. 
6 . Hoge Raad 27-06-1986, Rechtspraak 
van de Week 86-135, bespreking in 
Milieu en Recht 87/ 2 door F . Grosheide. 
7. A. F.M. Brenninkllleijer, "Kernener(rie, 
rechtsstaat en democratie", 1983 . 
8. A. F . M. Brenni~eijer , t . a .p. 
9. Benthem-zaak, Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, 23-10-1985 
10. Zie : H.E. Böring en C. Lambers in 
Milieu en Recht 87/7 (en ook: J . J . Wi
arda in Ars Aequi 88/1). 
11. Zie hierover: J .O. Wind in Milieu 
en Recht 85/8, p. 243 e.v. 
12. Term ontleend aan I . Lambera-Hac
quebard in Milieu en Recht 1978/ 3, 
p. 116-118. 

foto: Ge os ene bv 
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Over>ziaht 1 KROONJURISPRUDENTIE 

1. KB 10-1:1-71 Bouwrecht 72-249 

2. KB 22-01-74 nr. 74, AB 75-23 

3. KB 08-09-75 nr. 16, AB 75-275 

4. KB 31-07-78 nr. 111 AB 78-457 

s. KB 14-03-79 nr. 62 

6. KB 3Q-07-79 nr. 7 AB 79-407 

7. KB 13-09-79 nr.46 

8. Vz 10/11-06-80 

9. Vz 19-06-80 (zie 17.) 

10. Vz 25-07-80 

11. KB 28-04-81 nr. 61 AB 81-394 

12. Vz 21-05-81 (zie 13.) 

13. KB 07-08-81 nr. 15 (zie 12.) 

14. Vz 04-03-82 S/75/82/G 

15. Vz 23-04-82 

16. Vz 15-08-83 

17. KB 17-12-83 nr.l6&17 (zie 9.) 

18. Vz 30-01-84 AB 84-216 
(zie 23.) 

19. KB 20-03-84 AB 84-318 

20. KB 05-10-84 nr. 19 AB 85-248 

21. Vz 27-02-86 G.OS.85.1147S 
(zie 26.) 

22. KB 24-03-86 nr. 57 AB87-29 

23. KB 21-10-86 nr. 43 AB87-122 
(zie 18.) 

24. KB 12-11-86 

25. KB 17-12-86 

26. KB 06-01-87 (zie 21.) 

27. Vz 30-03-87 

28. Vz 30-09-87 

29. Vz 08-03-88 

ZIJPE Bestemmingsplan nucleair onderzoekscentrum, 
verruimde bebouwingamogelijkheid nucleair doel 
BORSSELE DAB-beroep (VMZ en Bannink) Veiligheids
rapport in het Duits; beschikking? 
BORSSELE Oprichtingsverg.(en voorhanden hebben 
van splijtstofstaven (VMZ). Afdeling heroverweegt 
haar advies 
KEMA Uitbreidingsverg. KSTR (GMF, VMD) 

ZIJPE Onthouding goedkeuring GS Bestemm.plan agra
rische bebouwing nabij nucleair centrum (Gemeente) 
KALKAR Begrotingswijz. Bijdrage Spijkenisse aan 
proceskosten Duitser, onthouding goedkeuring GS 
BORSSELE Werkvergunning (Afdeling wordt onder meer 
door een commissie ad boe geadviseerd) 
OCEAANDUMPING Atlantische Oceaan (1800 km. van NL) 
(SNM trekt na uitspraak beroep in) 
DODEWAARD Opslag splijtstofstaven (SNM, GMF, Stop 
Dodewaard) 
BORSSELE Compactopslag en afvalopslaggebouw (SNM, 
VMZ, EKZ) 
ALMELO Vergunningverlening (oprichting en werk) 

OCEAANDUMPING ECN 

OCEAANDUMPING ECN 

TRANSNUKLEAR Transport hoogverrijkte splijtstof 
(bestraald) over Nederlands grondgebied 
KEMA Afgraven afval, afvoeren naar ECN, oceaan
dumping, art. 46 lid 2 Wet ABM van toepassing? 
COVRA PETTEN Afvalopslag (B&W Callantsoog, SNM, 
e.a.) 
DODEWAARD Opslag splijtstofstaven, wijzigings
vergunning, afvalopslaggebouw. 
DODEWAARD Definitieve vergunning; 18 KEW (van 
Kessel). Geeft beschikking de verzoeker nadeel 
t.o.v. eerdere vergunning? 
FOM UTRECHT (NIKHEF K&H Amsterdam) Ingekapselde 
bronnen/radioactieve stoffen; art. 13 RASB 
WIJCHEN Bestemmingsplan (verh. KEW en WRO), ont
houding goedkeuring bestem.plan (verbod opslag van 
kernwapens en radioactief afval). 

DODEWAARD Vergunning verbrandingsoven (Kritische 
Massa, SNM, Lindeboom) 

ECN PETTEN Vergunning ex. 15b KEW wijziging LFR 
(B&W Zijpe, HML, LTB) verhoging vermogen Lage Flux 
Reactor Petten, afvalopslaggebouw. 
DODEWAARD (GMF, Stop Dodewaard, gem.Druten, Werk
groep Kalkar ~ilburg) Wijziging vergunning art. 
45 en 55 KEW; overschrijding beroepstermijn. 

BORSSELE Vergunningverlening srt. 15 KEW 

KEMA Definitieve vergunning voor ontmante
ling KSTR 

DODEWAARD (Kritische Massa, Lindeboom) 

BORSSELE OSART-rapport (VMD). Veiligheid, slui
ting? 
ALMELO Uitbreidingavergunning URENCO 

DODEWAARD OSART-rapport (VMD). Veiligheid, slui
ting? ex. art. 38 KEW. 

Overzicht 3 AROB-JURISPRUDENTIE 

1. Vz 19-01-82, AB 82-286 
(zie 3.) 

2. Wnd. vz 09-09-83 

3. Afd. Rechtspraak 03-11-83 
(zie: 1.) 

4. Wnd. Vz 08-11-83 

5. Afd. Rechtspraak 12-01-84 
AB 84-387 

8. Vz 18-04-84 AB 86-192 

7. Afd. Reclitspraak 02-05-85 
AB 86-193 

8. Afd. Rechtspraak 23-09-85 
AB 86-194 

9. Vz 28-02-86 (Rol 83.2036/ 
VE 2457) (zie: 8.) 

10. Vz 22-08-86 
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BORSSELE, anticipatieprocedure (Apeldoorns 
Energie Komttee en EKZ), 80 RvS; 19 WRO, 50 
WonW. ; 15 KEW. 
SBK KALKAR/ Nederlandse Staat (overeenkomst) 
Haftmans ,, WOB 
BORSSELE Opslaggebouw (bouwvergunning) 

KALKAR. Haftmans WOB 

BORSSELE, Afvalopslaggebouw (Apeld. Energie 
Komitee, Haffmans, e.a.) Verklaring geen bezwaar 
ex 19 RO; 7 lid 2 AROB. 
KALKAR, Haftmans WOB 

NDKK, WOB (Haffmans) 

KALKAR, Haftmans WOB 

KALKAR, Haftmans , herzieningaverzoek 

TSJERNOBYL Klacht Natuur en Milieu over radio
actieve filters. 

Afwijzing 

Niet-ontvankelijk (geen beschikking) 

Ontvankelijk/hoofdz. afw. (wijziging ver
gunning ter bescherming omwonenden) 

Toewijzing i.v.m. eerder vervallen 
Hinderwetvergunning. 
Afwijzing. (terecht onthouding goed
keuring) 
Afwijzing. (geen of slechtsverwijderd 
verband). 
Hoofdzakelijk afw. (wijziging vergunning: 
o.a. tweede regelzaal) 
Niet-ontvankelijk (gezien de afstand niet 
rechtstreeks in belang getroffen) 
Geen schorsing, geen voorlopige voor
ziening. 
Geen schorsing, geen voorlopige voor 
ziening. 
Afwijzing 

Schorsing! (1800 km. van NL; 4400 m. diep 
later niet meer ongedaan te maken). 
Afwijzing 

Geen schorsing (toezegging van terug
brenging splijtstof indien gewenst) 
r~en schorsing (geen aanmerkelijke in
vloed) 
Geen schorsing, hoofdz. geen voorl. 
voorziening (scheiding nucliden; aard, 
herkomst, halfwaardetijd). 
Afwijzing. 
Geen schorsing (NB Schorsing zou eerdere 
vergunning doen herleven) 

Afwijzing (geen groter gevaar, schade 
of hinder) 
Afwijzing 

Geen schorsing, geen voorlopige voor
ziening. 

Hoofdzakelijk afwijzing (aanvullende 
voorschriften, registratie lozing in 
lucht van Argon-41). Afwijzing. 
Ontvankelijk (verontschuldigd); af
wijzing (geen gevaarlijkere situatie). 

Afwijzing 

Afwijzing 

Afwijzing 

Niet-ontvankelijk (geen beschikking 
ex. art. 38 lid 1 KEW) 
Geen schorsing, geen voorlopige voor
ziening. 
Niet-ontvankelijk 

Deels niet-ontvankelijk/ geen schorsing 
(bezwaar ex KEW niet van toepassing) 

Afwijzing (geen voorlopige voorziening) 

AfWijzing (argumenten ex. KEW buiten 
beoordeling) 
Afwijzing (geen voorlopige voorziening) 

Niet-ontvankelijk (niet rechtstreeks in 
belang Retroffen) 

Afwijzing (geen voorlopige voorziening) 

AfWijzing 

Afwijzing 

Afwijzing (geen herziening) 

Niet-ontvankelijk (~en belangen ge
geschaad/geen baaluit met rechtsgevolg) 



OVeroziaht 2 BURGERLIJKE RECHTER 
1. President Rb. Groningen 

17-12-73, NJ 74-44 (kort ge
ding) zie: 4 

2. President Rb. Den Haag 
25-06-74, AB 75-41 (kort ged.) 

3. Rechtbank Den Haag 23-10-74 
NJ 75-115 (zie: 5) 

4. Hoge Raad 20-12-74 (zie 1.) 
NJ 75-221, AB 75-87 

5. Hof Den Haag 16-06-77 (rol
nr. 21H/75) (zie: 3.) 

6. President Rb. Arnhem (kort g.) 
23-05-80, NJ 80-325 (zie: 8.) 

7. President Rb. Arnhem 
26-03-81, NJ 81-199 (kort ge
ding) (zie: 9.) 

8. Hof Arnhem, 30-03-81 
NJ 81-596 (kort geding) (zie 6) 

9. Hof Arnhem, 16-11-81 
NJ 83-50 (kort geding) (zie 7) 

10. President Rb. Amsterdam 
26-08-82 RvdW, kort geding 
82-154/162 

11. President Rb. Amsterdam 
09-09-82, RvdW, kort geding 
82-161 (zie: 10 en 12) 

12. President Rb. Amsterdam 
16-09-82, NJ 83-260 (kort ged.) 

13. President Rb. Haarlem 
13-06-83, NJ 83-641 (kort ged.) 

14. Hof Leeuwarden 22-02-84 
NJ 85-27 

15. President Rb. Den Haag 
22-03-85 (kort geding) 

16. Hoge Raad 26-06-85 nr. 10 
RvdW 85-137 

17. President Rb. Den Haag 
13-08-85, (kort geding) 

18. President Rb. Middelburg 
24-04-87 (kort geding) 
RvdW 87/125 

Overozieht 4 STRAFRECHTER 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

Rechtbank Arnhem Q4-0l-82 
NJ 82-117 
Rechtbank 1984 

Rb. Breda 1984 

Rechtbank Arnhem 14-11-83, 
NJ 84-282 
Rechtbank Almelo 13-03-85 
(zie: 7.) 
Hof Amsterdam 28-03-85 

Hoge Raad 24-03-87 
(zie: 5.) 

Korte uitleg van enkele begrippen in 
verband met juridische procedures. 

"(wet)AROB" = (wet) Administratieve 
Rechtspraak Overheidsbeschikkingen. 
Eeen rechterlijke afdeling van de 
Raad väi:Stätë-(ivS), die in een aan
tal concrete gevallen, zoals in open
baarheidszaken, het beleid van de o
verheid toetst op haar rechtmatigheid, 
onder meer op de zogenaamde 'beginsel
en van behoorlijk bestuur'. 

"Ad.Jilinis tra tiet beroep/Kroonberoep" 
Het Bestuur (bijv. De Kroon) beoor
deelt het besluit van een lager be
stuursorgaan (bv. vergunningver lening· 
door minister van Econ. Zaken) op zijn 
doelmatigheid. Bij het Kroonberoep 
wordt de Kroon (= regering + koningin) 
geadviseerd door de afdeling Geschil
len van de Raad van State. Sinds kort 
is er een !!~!!!!~.!~! afdeling ge
schillen gecreêerd, die een zelfstan
dige taak heeft. 

"Burgerlijke (of civiele} rechtspraak" 
(in spoedeisende zaken: Kort Geding)= 
de .rechter (in eerste instantie meest
al de Rechtbank) doet ui tapraak over 
geschillen tussen twee partijen (bv. 
een milieuorganisatie tegen de Staat). 
De aard van de geschillen is veelal 
gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek 
(BW), zoals het cruciale artikel 1401, 
de 'onrechtaatige daad'. 

KALKARHEFFING Afsluiting elektriciteit on
rechtmatig? 

KEMA VMD tegen Staat: onrechtmatige daad door 
niet in de beschikking de werking ~e schorsen? 
BORSSELE Euratom-normen (marginale toetsing) 
Ver. Milieuhygiäne Zeeland, v.d. Ham 
KALKARHEFFING Misbruik monopoliepositie elektri
citeitsbedrijf? 
BORSSELE Euratom-normen en ontbreken van (deugde
lijk) rampenplan 
DODEWAARD Overtreding veiligheidsvoorschriften? 
GMF, Stop Dodewaard e.a. tegen GKN 
DODEWAARD Reserve in reactorkern; Stop Dodewaard 
versus GKN 

DODEWAARD Dwangsom art. 1401 BW (procedure ex. 
art. 60a RvS kent dit niet). 
DODEWAARD Stop Dodewaard- GKN (Vrijhouden van 
posities in opslagbassin). 
OCEAANDUMPING ECN - Greenpeace; acties onrecht
matig? 

OCEAANDUMPING, UK Atomie Energy Authority (GB) 
Greenpeace acties onrechtmatig? 

OCEAANDUMPING ECN- Greenpeace: acties. onrecht
matig? 
PEN (NH) - Niet betalen elektriciteitsrekening/ 
Afsluiten elektriciteit wanprestatie? 
Afsluiting door nutsbedrijf onrechtmatig? Alge
voorwaarden. 
GEERTBEMA - Kritische Massa. Griesmeeluitspraak 
onrechtmatig? 
DODEWAARD Sobi en Stop Dodewaard: jaarrekening 
GKN en ontmantelingakosten 
MOERDIJK Brief Staatssecr. v. AIDelsvoort - Milieu
groep Moerdijk 
KERNCENTRALE DOEL - sluiting na staking? EEX, 
"plaats van het schadebrengende feit" 

Bevoegd, ontvankelijk, toewijzing 

Niet-ontvankelijk nm (geen volmacbt; 
stat. bevoegdheid); Afwijzing (anderen) 
Ontvankelijk/ hoofdzakelijk afwijzing 
(aan normen directe rechten te ontlenen) 
Bevoegd/ontvankelijk afwijzing (geen 
strijd met wet of goede zeden). 
Afwijzing. 

Niet-bevoegd (Bizondere administratieve 
rechtsgang i.c. voorgeschreven). 
Bevoegd/ontvankelijk. afwijzing 

Bevoegd/ontvankelijk. afwijzing (refereert 
aan uitspraak Afdeling Geschillen). 
Afwijzing (geen spoedeisend belang) 

Hoofdzakelijk toewijzing (wel bemoeilijk
en, niet onmogelijk maken van dumping)(*} 

Hoofdzakelijk atwijzi~g (verbod varen 
i.s.m. goed zeenanschap)(*J 

Hoofdzakelijk toewijzing (acties in prin
cipe toegestaan; . ( * J 
Afwijzing (er zijn andere middelen voor 
meningsul ting). ,. ) 
Afwijzing (geen beroep op wijzigende om
standigheden, èvaling of overmacht). 
Afwijzing. 

Niet-ontvankelijk (geen specifiek en 
concreet nadeel . 
Afwijzing (milieugroep staat buiten 
controle en staatsrecht. verhoudingen) 
Niet-bevoegd (s:hade niet inget.reden) 

(*) Toewijzing = toewijzing standpunt kernenergie (instantie spreek~ 
"afwijzing van de eis" uit; pro-kernenergiestandpunt in positie 
van gedaagde. 
Afwijzing = afwijzing standpunt kernenergie (instantie spreekt 
"toewijzing van de eis" uit; pro-kernenergiestandpunt in positie 
van gedaagde . 

DODEWAARD, stenen gooien naar ME'er; woede n.a.v. 
gebruik CS-traangas 
FDO, ontbreken exportvergunning t.a.v. strategische 
goederen (verrijkingstechnologie) 
VAN DOORNE's TRANSMISSIE BV , levering materialen 
zonder vergunning/.uitvoeringsbesluit strategische 
goederen 
KAHN, Ultracentrifuge-technologie naar Pakistan (art. 
68 KEW; 80 quater WvS; 9'8 WvS. 
URENCO, demonstrant op terrein 

KAHN, ultracentrifugetechnologie Pakistan 

URENCO, erfvredebreuk (demonstranten op terrein) 

"Strafrechtspraak": de strafrechter 
beoordeelt de strafbaarheid en straf
waardigheid van de persoon, die wordt 
verdacht van het plegen van strafbare 
feiten. Strafbare feiten staan in het 
Wetboek van Strafrecht (WvS), zoals 
erfvredebreuk, vernieling of openlijke 
.geweldpleging, en ook in andere wet
ten, bv. de Kernenergiewet (KEW) (het 
niet naleven van vergunningvoorschrift
en of de geheimhoudingsplicht). 

"Ontvankelijkheid" : dit ia een voor
vraag, vóórdat de instantie de zaak 
zelf onderzoekt. Het gaat over kwes
ties als: beeft de eiser wel een eigen 
belang bij de zaak?; is er geen be
roepstermijn overschreden?; is er wel 
sprake van een beschikking? 
Naast de ontvankelijkheida-vraag is 
er nog een andere voorvraag: de be
voegdheids-vraag: is de eiser;verzöek
er wel aan het juiste adres? Is geen 
andere instantie bevoegd? 

"Schorsing en voorlopige voorzien
!!&: : schorsing betekent, dat de 
omstreden vergunning voorlopig niet 
geldig is zolang de procedure nog 
loopt. De Voorzitter van de Raad van 
State kan QOk de werkin~ van de ver
gunning in standhouden, maar wel ex-. 
tra eisen of voorschriften aan de 
vergunning verbinden. Dat 1 aatste 
heet 'voorlopige voorziening'. 

Gevang.straf 2 weken voorwaardelijke 
veroordeling, f 500 geldboete 
Vrijspraak 

Vrijspraak 

Gevang.straf 4 jaar 

Gevang.straf 9 dagen, waarvan 5 dagen 
voorwaardelijk/ proeftijd 2 jaar 
Vrijspraak 

Afwijzing (cassatie). 

KB = Koninklijk Besluit 
Vz = Voorzitter 
AB = Administratief-rechterlijke Be-

slissingen 
NJ = Nederlandse Jurisprudentie 
Afd. Rspr. = Afdeling Rechtspraak 
Rb. = Rechtbank 
HR = Hoge Raad 
RvdW = Rechtspraak van de Week 
k.g. = kort geding 
KEW = Kernenergiewet 
RvS = Raad van State 
WABM = Wet Algemene Bepalingen Milie~ 

hygiêne 
(W)RO = (Wet op de) Ruimtelijke Orde

ning 
BAB = Beroep Administratieve Beschik-

kiogen 
GS = Gedeputeerde Staten 
EEX = EEG-Executieverdrag 
WonW = Woningwet 
Sv. = (Wetboek van) Strafvordering 
GKF = Gelderse Milieu Federatie 
VMZ = Vereniging Milieubygiêne Zeeland 
VMD = Vereniging Milieu Defensie 
SNK = Stichting Natuur en Milieu 
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KERNENERGIEWET SPANT DE KROON 

Rechtspraak als laatste bastion 
pro-kernenergie 

Tsjernobyl leidde in Nederlandse juridische kring
en t ot een discussie over de Wet Aansprakelijkheid 
Kernongevallen (WAKO) . Het schadebedrag van 400 
miljoen gulden, waartegen een kernenergie-exploi
tant verzekerd moet zijn, blijkt een schijntje ver
geleken met de financiële gevolgen van een kern
ramp. De juridische wereld heeft, in navolging van 
de milieubeweging, dit onrecht ook ontdekt. 

Johan Bakker 
Vereniging Milieudefensie 

Kernreactor Delft 

Er is nog fundamenteler onrecht, name
lijk het risico van alle kernenergie
activiteiten. Die gaan namelijk aan de 
rampen vooraf. Wij zijn dan aangeland 
bij de Kernenergiewet, en stellen ons 
de vraag of die wet naar aanleiding 
van Tsjernobyl toe is aan een !ace
lift of rijp is voor het grof vuil . 
De Kernenergiewet is indertijd in het 
leven geroepen om een snelle ontwik
keling van kernenergie in Nederland 
mogelijk te maken. In de loop van de 
jaren is daar de stralenbescherming, 
ofwel de bestrijding van de kwalijke 
gevolgen van straling, bijgekomen . 
Beide doelstellingen zijn, hoe men •t 
ook wendt of keert, tegengesteld aan 
elkaar. Er bestaat geen enkele milieu
wet die tegelijk de vervuilende acti
viteit stimu~eert en de kwalijke ge
volgen ervan wil voorkomen. Maar in 
de Kernenergiewet zijn beide elementen 
wel verenigd. 

volksvertegenwoordiging en kernenergiebeleid 
De beginselen van de International 
Commission on Radiologtcal Proteetion 

(ICRP) vormen de grondslag van het 
kernenergiebeleid in Nederland. Via 
de basisnormen van Euratom is daar op 
beperkte en vrij subjectieve wijze 
uitwerking aan gegeven. Het gaat om 
het rechtvaardigheidsbeginsel, de do
sislimieten en het beginsel dat de 
stralingsbelasting zoveel als redelijk
erwijze mogelijk, beperkt moet blijven. 
In de vakwereld bezigt men de term 
ALARA, As Low .As Reasonable Acceptable. 
Deze beginselen zijn in de vorm van 
formuleringen terug te vinden in de 
Uitvoeringsbesluiten van de Kernener
giewet. In het Bes.luit Stralenbescher
ming (1987) worden de beginselen ex
pliciet genoemd. Wie goed kijkt zal 
opmerken dat allee.n het beginsel ' do
sis limieten' geconcretiseerd is, 
Sinds 1987 komt dat neer op een dus
danige verruiming van de limieten, 
dat er ernstig getwijfeld mag worden 
aan het nut van dosislimieten als 
richtsnoer voor kernenergie . 
Een ander voorbeeld: het is nu moge
lijk de straling tengevolge van 
rsjernobyl binnen een jaar na de ramp 
toe te rekenen naar de "natuurlijke 
achtergrondstraling". Er is weinig 
fantasie voor nodig om te bedenken 
dat elke kernramp de achtergrond
straling verhoogt . 

Kroon en kernenergiebeleid 
In net kader van de vergunningenpro
cedures bij kernenergie staat de 
noodzaak en het nut van kernenergie 
(de rechtvaardiging) niet ter discus
sie. De Kroon wijst een dergelijke 
discussie van de hand . Het ALARA-be
ginsel is op geen enkele wijze inge
vuld of toetsbaar gemaakt . Bij verge
lijkbare prcedures bij andere milieu
wetten is dat wel het geval. 
Vereniging Milieudefensie heeft in 
1986 bij haar beroep tegen d.e KEMA 
de Kroon nadrukkelijk gewezen op het 
feit dat bij kernenergie de toetsing 
van het ALARA-principe niet mogelijk 
is. In het Koninklijk Bes~uit werd 
daar geen woord aan vuil gemaakt. 
Alleen de dosis-limieten zijn con
creet . Maar, zoals eerder gesteld, 
er kan ernstig getwijfeld worden aan 
het nut van concrete doch zeer ruime 
normen voor kernenergieprocedures. 
Ee.n graadje ernstiger is het feit dat 
de Kroon van de vergunningverlener 
niet eens een uitwerking verlangt van 
de doelstellingen c.q. de beginselen 
van het beleid ten aanzien van kern
energie en straling. Ook het doelma-



tigheidsoordeel van de Kroon blijft 
uiterst vaag. 

kernenergievergunningen 
Het is om een aantal redenen niet mo
gelijk in het kader van de Kernener
giewet de milieurisico's van kern
energie in samenhang te beoordelen of 
te toetsen. 

Ten eerste vallen niet alle activitei
ten van de splijtstofketen (van ura
niummijnbouw tot afvalverwerking) 
onder de werking van de Kernenergie
wet. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
kernafvalverwijderin~, zoals de defi
nitieve opslag van radioactief afval 
in zoutkoepels in de Noordelijke pro
vincies. (Lambers-Hacquebard, 1980). 
Ten tweede weigert de Kroon de onder
delen van de splijtstofketen in rela
tie tot elkaar te beoordelen. Een 
goed voorbeeld is de uitbreiding van 
de verrijkingacapaciteit bij Ultra
centrifuge Nederland in Almelo. Door 
die uitbreiding zal er sprake zijn 
van een grote toenarue van het aantal 
transporten met uraniumhexafluoride. 
De Kroon bepaalde bij Koninklijk Be
sluit (1981) over de uitbreiding van 
'Almelo' dat dit aspect niet meeweegt. 
Ten derde stellen de vergunnings
plicht en de vergunningen zelf al te 
vaak niet veel voor. Een actueel 
voorbeeld is het hele transportge
beuren. In de Kernenergiewet is be
paald dat alleen de transporten met 
herkomst of bestemming Nederland ver
gunningplichtig zijn. Voor nucleaire 
transporten die Nederland als door
voerland hebben, met herkomst en be
stemming aan ander land, geldt dat 
niet. Er bestaat zelfs geen meldings
plicht aan de Nederlandse autoritei
ten. (Bakker e.a. 1984) 
Voor transporten binnen Euratom-ver
band, zoals tussen Petten en Mol (Bel
gië) geldt rechtstreeks de Euratom
bepaling omtrent toestemming, contro
le, en dergelijke. Bij deze transport
en komt Nederland niet te pas. 
Voor de transporten met uraniumhexa
fluoride naar Almelo is in 1977 ver
gunning verleend. Deze vergunning is 
in feite een vrijbrief voor alle 
transporten, omdat de vergunning voor 
onbepaalde tijd en voor een onbeperkt 
aantal transporten werd verleend. Men 
kan zich dan afvragen wat het nut van 
dergelijke vergunningen nog is. 

beroep 
In circa de helft van de gevallen 
leidt een Kroonberoep bij een milieu
procedure tot succes voor het milieu
belang: de vergunning wordt op essen
tiële punten aangepast of zonodig ver
nietigd. Brenninkmeijer (1983) sloeg 
de jurisprudentie van de Kernenergie
wet er op na, en zijn conclusie luid
de dat de Raad van State de regering 
nooit afvalt in een kernenergiegeding. 

De Leidse juristen Van Noort en Rim
melzwaan sloten zich bij deze conclu-

sie aan na bestudering van juridische 
acties tegen Borssele. Met betrekking 
tot kernenergie zeggen zij dat "het 
Nederlandse juridische en bestuurlij
ke systeem een onafhankelijke toets
ing van technologische en milieubeïn
vloedende activiteiten niet of nauwe
lijks toelaat". 
Recente procedures (KEMA, 1986; Alme
lo, 1987) bevestigen dit beeld. Uit 
een oogpunt van recht is het geen 
feestje waard. 

toetsen 
Wat biedt de Kernenergiewet vanuit 
milieuoogpunt eigenlijk meer aan mo
gelijkheden, naast het weinig te 
prijzen vergunningen-instrument? 
We nemen het voorbeeld van het toets
en van nieuwe veiligheidsinzichten 
aan de Kernener~iewet. 
De Kernenergiewet biedt de mogelijk
heid om via artikel 38 in beroep te 
gaan tegen een weigering van de be
voegde minister om een kerncentrale 
stil te leggen wanneer er gevaar 
dreigt voor mens en milieu. Dit arti
kel geeft een ingang om bij de Kroon 
nieuwe inzichten te toetsen. 
Milieudefensie heeft in het voorjaar 
van 1987 een beroep tegen kerncentra
le Borssele ingesteld, op grond van 
een OSART-rapport (Operational Safe
ty Review Team) van het Internatio
naal Atoom Energie Agentschap (IAEA). 
In dat rapport werden enkele. seriéuze 
gebreken in de bedrijfsvoering en in 
het ontwerp van de kerncentrale bloot 
gelegd. De Raad van State wees een 
schorsingaverzoek voor stillegging 
van de centrale af, omdat er geen be
schikking was op grond waarvan beroep 
mogelijk is. Milieudefensie baseerde 
zich voor haar beroep op Kamerstukken 
en op een brief van de minister aan 
de Tweede Kamer met daarin de weiger
ing om de centrale stil te leggen op 
grond van de OSART-bevindingen. De 
Raad van State ziet deze stukken niet 
als een beschikking in juridische zin 
De consequentie daarvan is, dat er 
eerst een beschikking moet worden uit
gelokt. Daar kunnen maanden overheen 
gaan. Daarmee wordt het onmogelijk om 
als burger snel via de Kernenergiewet 
een dreigend nucleair gevaar aan te 
vechten of, fraaier gesteld, nieuwe 
inzichten over de gevaren van kern
energie te toetsen aan de Kernenergie
wet. 
Het alternatief zou zijn om een kort 
geding aan te spannen bij de burge
lijke rechter. Maar deze rechter ver
wijst door naar de Raad van State. 
Dat bleek in 1974 bij ~en vordering 
van Milieudefensie tegen de Staat 
over de KEMA. (Drupsteen, 1975). 
Ook een beroep via de Administratieve 
Rechtsspraak Overheidsbeslissingen 
(AROB) is niet mogelijk, omdat er al 
beroep via de Kernenergiewet open
staat. 

Milieudefensie heeft in december '87 
ook tegen Dodewaard een artikel 38-
procedure ingesteld op grond van een 19 
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OSART-rapport over kerncentrale Dode
waard en op grond van recente Ameri
kaanse gegevens met betrekking tot de 
veiligheid van kokendwater-reactoren . 
In het geval Dodewaard is er een ver
schil met het Borssele-beroep. De ver
antwoordeli.jke minister De Koning (So
ciale Zaken) heeft Milieudefensie een 
brief gestuurd , waarin hij meedeelt 
te weigeren Dodewaard om veiligheids
redenen te stil te leggen. Ket deze 
beschikking heeft Milieudefensie een 
beroep ingesteld. De Raad van State 
zou nu een inhoudelijke afweging moe
ten maken. Maar ook hier vond Staats
raad Veringa een oplossing voor . Hoe
wel hij tijdens de schorsingazitting 
erkende dat zijn suggestie wel raar 
was, oordeelde hij dat alleen d~ burge
meester van Dodewaard tegen de minis
ter in beroep kon gaan. Een sterker 
staaltje van juridische kontendraaie
rij is ons niet bekend . 

epiloog 
De combinatie van Kernenergiewet en 
de Kroon blijkt een zeer ongezonde 
te zijn. De aanvaardbaarheid van kern
energie kan nauwelijks getoetst word
en omdat critaria ontbreken, o•dat 
splijtstofactiviteiten buiten de wet 
vallen, enz. De Kroon corrigeert het 
regeringsbeleid niet . Enkele juristen 
zijn van mening dat een onafhankelijk 
beroep - bijvoorbeeld via de Overgangs
wet Kroongeschillen - hierin verande
ring kan brengen (vergelijk Brennink
meijer, 1983) . Dat valt echter te be
twijfelen. De Raad van State kan zich 
tè gemakkelijk versebuilen achter een 
wet die die naam vanuit milieuoogpunt 
niet verdient. Bovendien blijven het 
dezelfde juristen die over kernener
gievraagstukken oordelen, mensen die 
kernenergie een veel te warm hart 
toedragen. 

Ik pleit voor een brede discussie in 
de media, en vooral in de juridische 
vakbladen over het gedrocht dat 'Kern
energiewet' heet. Alleen dat schept 
een klimaatsverandering waarvoor de 
Raad van State en de volksvertegen
woordiging gevoelig kunnen zijn. 
Elders in dit numaer van Allicht 
wordt gepleit voor de invoering van 
een Energiekaderwet en een wijziging 
van de Kernenergiewet. Dat zijn stap· 
pen in de goe4e richting. 
Kaar vergeet nooit dat de Kneuterdijk 
(bezoekadres Raad van State I red.) 
zijn eigen atoomlobby heeft . Alleen 
massale verontwaardiging in de pu
blieke opinie en in de juristenwe-
reld kan het marmer van de Kneuter
dijk doen splijten. Hopelijk nog 
voordat het atoom dat weer doet.:==:=:: 
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SNELLE KWEEKREACTOR LANGZAAM OP DE KNIEEN? 

Aan het eind van de jaren zestig be
sloten de regeringen van West-Duits
land, Nederland en Belgiê tot samen
werking bij de bouw van een snelle 
kweekreactor in het Westduitse Kalkar . 
Men besloot dat West-Duitsland voor 
70% zou deelnemen, en Belgiê en Neder
land elk voor 15 %. 
De Nederlandse overheid zou derhalve 
15% van het risico dragen, het Neder
landse bedrijfsleven zou voor 15% deel
nemen in de bouw en de SEP (Samenwerk
ende Elektriciteit& Producenten) zou 
15% van de elektrici te.;t. t gaan afnemen. 
Het doel van het project was om dét 
deel van het uraniumerts (Uranium-138) 
dat in een 'gewone• kerncentrale niet 
te versplijten is, zó om te zetten in 
een kweekreactor dat het wel bruikbaar 
zou worden. Daa.rdoor zouden de uranium
voorraden efficiênter kunnen worden ge
bruikt. Een economisch aantrekkelijk 
pérspectief . 

Al snel bleek echter dat het bouwen 
van een veilige kweekreactor een moei
lijke opgave was. De kosten rezen de 
pan uit en de datum waarop de opleve
ring zou plaatsvinden werd steeds ver
der naar de toekomst verschoven . Zo 
In Nederland was de centrale in het 
begin van de jaren zeventig een begrip 
geworden door de protesten van Aktie 
Strohalm tegen de 3% heffing die de 
kleinverbruikers bovenop hun elektri-

De Kalkarprocessen 
De Westduitsers pompen maandelijks 12 miljoen gul
den in een kweekreactor, die mogelijk nooit in be
drijf zal komen. Een taai juridisch gevecht heeft 
er voor gezorgd dat de twijfels rond 'Kalkar' zijn 
toegenomen en dat het bestaande bouwwerk hopeloos 
verouderd is . De snelle start en de gigantische ver
traging van een ambitieus project, aan de vooravond 
van de definitieve stopzetting? 

citeitsrekening moesten betalen om de 
bouw van Kalkar te financieren. 
In 1974 was er al een demonstratie in 
Kalkar, waar 10.00~ mensen aan aeel
schatte men in de jaren zestig dat de 
Kalkar-centrale in 1980 gereed zou 
zijn en dan 1,1 miljard DM gekost zou 
hebben; in 1978 waren de schattingen 
van de bouwkosten al gestegen naar 3 
miljard DM en werd de oplevering in 
1983 verwacht. Op dit moment (1988) 
heeft alleen al de bouw van de centra
le 6,6 miljard DM gekost (de research
kosten zijn waarschijnlijk even hoog) 
en is hij nog steeds niet in bedrijf. 
Hoe heeft bet zo ver kunnen komen? 

de tegenbeweging 
De vertraging in de bouw van de snelle 
kweekreactor, en wellicht de defini
tieve stopzetting van het project, is 
te beschouwen als één van de grote 
successen van de anti-kernenergiebe
weging. In West-Duitsland startte de 
beweging tegen de bouw in Kalkar zelf, 
toen een groep verontruste boeren pro
cessen ging voeren tegen de bouw van 
de kweekreactor naast hun land . Ze 
vreesden dat hun bedrijf daardoor in 
gevaar zou komen. Deze boeren besloten 
uiteindelijk om het proces door één 
van-hen te laten voeren, door de le
gendarische 'boer Maas•. 

jos van den Eijnde 
Stichting Kalkarproces 
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namen. Uit een samenwerkingsverband 
van linkse en groene groeperingen ont
stond in het begin van de jaren zeven
tig het Landelijk Energie Komitee, het 
LEK. Het LEK besloot tot ondersteuning 
van boer Maas in zijn processen en 
richtte daartoe de Stichting Kalkar
proces op, met in het bestuur verte
genwoordigers van groepen die ook in 
het LEK waren vertegenwoordigd. 
In Nederland werd geld ingezameld om 
boer Maas financieel te ondersteunen, 
maar ook om een eigen arbeidskracht 
te betalen die voornamelijk weten
schappelijk werk deed. Die geldinza
meling was gekoppeld aan een nieuws
brief voor de donateurs. Ook werd aan 
informatieverstrekking gedaan middels 
folders op partijcongressen en op uni
versiteiten, en middels informatie
mappen en bóekjes met achtergrondin
formatie. Alles bijelkaar is er in 
die jaren f 300.000 binnengekomen en 
weer uitgegeven door de Stichting 
Kalkarproces. 
De leden van de stichting waren in de 
jaren zeventig ook sterk betrokken bij 
de organisatie van de grote anti-Kal
kardemonstraties (10.000 mensen in 
1974, 70.000 in 1977 en 25.000 in 
1979). In de jaren tachtig werd het 
accent meer verlegd naar de beïnvloed
ing van het parlement via nota's en 
brieven. 
De juridische strijd van de Stichting 
Kalkarproces, die hieronder verder 
wordt besproken, is altijd ingebed ge
weest in dié maatschappelijke actie 
die op dat moment het meest effectief 
leek. 

de processen 
Door boer Maas werd in West-Duitsland 
een hele serie processen gevoerd, bij 
verschillende rechtbanken. 
De basis van de juridische actie van 
Maas is altijd geweest dat de kweek
reactor in Kalkar bij een ontploffing 
schade zou veroorzaken aan het land
bouwbedrijf van Maas. Juist door de 
snelle neutronen , die in een kweek
centrale worden toegepast, is de mo
gelijkheid aanwezig dat een kweekre
actor als een kernbom ontploft, en 
wel met een energie die niet door de 
veiligheideomhulling tegen te houden 
is. 
De juridische actie is gericht ge
weest tegen de vergunningen die de 
Westduitse deelstaatregering voor de 
bouw verleende. In West-Duitsland 
wordt dit soort vergunningen niet 
door de landelijke overheid verleend-, 
maar door de deelstaten. Het verlenen 
van vergunningen werd in eerste in
stantie op inhoudelijke gronden be
streden, met het argument dat de cen
trale onveilig was .. 
Er ontstonden allerlei juridische com
plicaties. Zo verklaarde op een gege
ven moment een rechter dat eerst uit• 
gezocht moest worden of een deelstaat
regering wel bevoegd was om ook in 
dit unieke geval de vergunning te ver
lenen. Het verlenen van een vergunning 
voor de bouw van een kweekcentrale be-

tekende immers ook een stap in de 
richting van de plutonium-economie, 
en dat was een zaak die volgens die 
rechter door het parlement besloten 
moest worden. Het proces werd daarmee 
naar een andere rechtbank verschoven. 
Boer Maas diende toen vervolgens een 
verzoek in tot een bouwstop gedurende 
de periode dat over bovenstaande zaak 
nog geen beslissing was gevallen. Dat 
verzoek werd afgewezen, en tegen die 
afwijzing ging Maas in beroep. Onder
tussen, terwijl er al twee processen 
liepen, werd een nieuwe deelvergun
ning verleend. Ook daartegen ging 
Maas in beroep, op inhoudelijke grond
en (de centrale is onveilig), maar 
ook op formele gronden (is de verle~ 
ning van een nieuwe deelvergunning 
mogelijk als er nog niet over een 
eerdere deelvergunning is beslist?). 
Men zal begrijpen dat het allemaal 
steeds ingewikkelder werd. Dat werd 

nog erger toen er ook nog wijzigingen 
in het ontwerp van de centrale optra
den. Met name werd op een gegeven mo
ment het ontwerp zó gewijzigd dat er 
in de centrale niet meer gekweekt zou 
gaan worden. Het oorspronkelijke idee 
(efficiênter gebruik van uranium via 
een kweekprocédé) werd daarmee verla
ten. De vraag was nu of eerdere ver
gunningen wellicht gedeeltelijk kwa
men te vervallen, omdat ze waren ver
leend op basis van gegevens die nu 
gewijzigd waren. De discussie bij de 
rechtbank ging dan over de vraag of 
de wijzigingen een verbetering of een 
verslechtering van de veiligheid in
hielden. 



De jaren verliepen, en de bouw ging 
gewoon door ondanks alle processen, 
demonstraties en gewijzigde inzicht
en over de wijze waarop de energie
crisis zou moeten worden opgelost . 
Intussen werd de centrale steeds 
duurder en de vertraging steeds gro
ter . 
De oorzaak van die vertragingen was 
voor een deel toe te schrijven aan 
slecht management en aan de proces
sen. Dat deze elementen echter zo'n 
sterk effect hebben gehad, vindt zijn 
oorzaak in de Westduitse Atoomwet. 
Daarin staat bepaald dat een kerncen
trale volgens de laatste stand van de 
techniek moet worden gebouwd . Als er 
dan tijdens de bouw een kleine ver
traging optreedt, kan het al snel ge
beuren dat een reeds gebouwd onder
deel als verouderd moet worden be
schouwd, en dus volgens de wet moet 
wOrden gewijzigd. Zo'n wijziging ve~ 
oorzaakt echter zelf ook weer vertra
gingen. Op die manier zorgt een ge
ringe vertraging al snel tot een gro
te vertraging in het hele project . 

De tijd werkt ook op een andere ma
nier in het voordeel van boer Maas. 
De studenten Natuurkunde, die boer 
Maas ondersteunden, studeerden in de 
loop der jaren af en werden gevestig
de wetenschappelijke adviseurs bij 
politieke partijen of richtten een 
eigen onafhankelijk instituut op. Dat 
gaf hen meer status, zodat ze niet 
alleen gelijk hadden voor zichzelf, 
maar ook bij steeds meer anderen ge
lijk kregen . 

In de processen konden hun argumen
ten steeds moeilijker terzijde worden 
geschoven door de officiële onder
zoeksinstituten. 
Momenteel is door hun inspanningen 
vast komen te staan dat de modellen , 
die tot nu toe zijn gebruikt door de 
Kalkar-bouwers om te berekenen hoe 
groot de kans op kernexplosies is, 
niet deugen. 
Het grote keerpunt in de processen 
kwam in 1985 . Boer Maas besloot er 
mee op te houden. Een groot deel van 
zijn leven had in het licht gestaan 
van de strijd tegen de kweekreactor 
en hij had niet meer voldoende ener
gie om daarmee nog langer door te 
gaan. Hij accepteerde een bod van de 
Kalkar-bouwers , verkocht zijn land en 
verhuisde . 
De dan nog lopende processen van boer 
Maas tegen de centrale waren daarmee 
automatisch afgelopen. 

nieuwe processen? 
In de zomer van 1985 was echter in 
de deelstaat Noordrijn-Westfalen de 
SPD aan de macht gekomen, en die par
tij was intussen een fel tegenstander 
van het Kalkar-project geworden . Ze 
waren en zi jn niet van plan om de nog 
resterende vergunningen te verlenen . 
Er is dus momenteel geen verleende 
vergunning waartegen een juridische 
actie mogelijk is. 

De ontwikkelingen in West-Duitsland 
worden echter nauwlettend door de 
Stichting Kalkarproces gevolgd. Er is 
een opvolger voor boer Maas gevonden, 
Willibald Kunisch, een onderwijzer 
uit de buurt van Kalkar, die tegen 
eventueel verleende vergunningen zal 
procederen . Door een recente rechter
lijke ui t spraak in West-Duitsland is 
het nu ook mogelijk om als Nederlander 
tegen zo'n vergunning te procederen . 
Ook daarvoor is iemand bereid gevond
en. Of het ooit zover zal komen dat 
zij in actie moeten komen, is nu nog 
niet duidelijk. De Bondsregering kan 
formeel de deelstaatregering dwingen 
de vergunningen af te geven, maar zo'n 
aanwijzing lijkt politiek niet haal
baar. Waar de Bondsregering op wacht 
zijn nieuwe deelstaat-verkiezingen. 
Men hoopt dat dan de CDU weer aan de 
macht komt in Noordrijn-Westfalen, 
die dan de resterende vergunning zou 
kunnen verlenen. Tot die tijd kost 
Kalkar maandelijks 10 miljoen DM om 
de centrale 'stand-by' te houden . 
Dat de Bondsregering bereid is maande
lijks zulke bedragen uit te geven, is 
een teken dat het nog niet helemaal 
zeker is dat 'Kalkar' nooit in bedrijf 
zal komen . Ook op andere manieren 
wordt geprobeerd de centrale op te 
starten, zoals methodes om de vergun
ningenverlening te omzeilen en met 
economische druk op de deelstaat van
uit Bonn . 
Daarom blijft continue aandacht vanuit 
Nederland voor de ontwikkelingen rond 
de Kalkar-centrale nodig . =::=:=:=:=:=:= 
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OP ALLE PAARDEN WEDDEN 

Trias Politicus 
Wilbert Willems 
S:1:e· c <si',· :o. 

"De staat verdrukt, de wel is logen, 
de rijkaard leeft zelfzuchtig voort". 
Met dit citaat uit De Internationale 
is de hand is menig actievoerder, vak
bondslid, demonstrant vcrtr·ouwd ge
raakt met het conservatisme van de 
rechtspraktiJk. Rechters leken in 
cartoons ook altijd op werkgevers, met 
dikke buiken en grote sigaren . 
Actiegroepen kregen nauwelijks toegang 
tot de rechtbanken, stakingen en bezet
tingsacties werden verboden wegens aan
tasting van het particuliere eigendom . 
Als we zien hoe intensie! tegenwoordig 
door vrouwengroepen, vakbonden en mil 
ieuorganisaties juridische procedures 
worden aangespannen - en met redelijk 
succes - mogen wc daaruit toch wel op
maken dat het wantrouwen in het recht 
wat is afgenomen. 
Is er nu sprake van zuiver opportunis
me? Een zullen we, zodra de rechter ons 
onwelgevallige uitspraken doet, weer 
terugvallen op de oude slogans? Of zijn 
de activisten van vroeger de onderhande
laars en bestuurders van nu, terwijl d e 
échle activisten (anarchisten?) de 
rechtbank nog steects louter zien als 
podium voor propaganda en agitatie? 
Want ook dat laatste gebeurt nog met 
de regelmaat van de klok, bijvoorbeeld 
in 'kraakprocessen' of militaire pro
cedures tegen totaal-weigeraars. 

Toch, 1K zei het al, valt niet te ont
kennen dat de rechter - zij bet vaak 
mondjesmaat - een aantal wensen van 
actiegroepen en belangenorganisaties 
een heel eind heeft geholpen. Niet al
leen de Nederlandse rechters, maar ook 
de Europese, hebben soms beslissingen 
genomen waar zelfs een centrum-linkse 
rege ring moeite mee Rehad zou hebben. 
Vooral op het t~rrein van uitkeringen 
en rechten van werknemers en van vr·ouw
en worden de lokal e en landelijke auto
riteiten zeer kritisch op de vingers 
gekeken. Ook op milieu- en energieRe
bied is vooruitgang te melden. In 1986 
vernietigde ons hoogste rechtscollege 
een beslissing van het Amsterdamse Hof 
waarin aan drie milieuorganisaties het 
recht werd ontzegd van de gemeente Am
sterdam te eisen dat zij zou stoppen 
met het storten van bagger in een na
tuurgebied. Met andere woorden: de Ho
ge Raad stelde vast dat milieugroepe n 
middels de rechter mogen opkomen voor 
de belangen van het milieu. Ze mocht
en dat al via bezwaarschriften- en 
vergunningenprocedures, maar dat 
h eeft nooit veel opgeleverd. Eerlijk 
gezegd, schat ik de kans hoger in dat 
de rechter wil zo r gvuldiger alle in 
het ged ing zijnde belangen afweegt 
dan d e overheid. 

Maar daarmee raak ik ook de kern van 
de juridische zaak. De rechter zal 
het wezen van onze 'kapitalistisch 
~eor~aniseerde' samenleving niet ter 
discussie stellen. Haar daarbinnen 
zal hij/zij wel zijn/haar best doen 
om naar alle belangen e n argumenten 
te ki jken. Dat reldt overigens minder 
voot· de één dan voor de ander. ~laar 

toch. Daarbij dient de rechter meer 
en meer te letten op internationale 
vcrdragen en de internationale recht
spraak. In dat licht kan een beroep 
op wet en recht een bruikbaar hulp
middel, en soms ?.elfs b reekijzer, 
zijn - denk maar aan het stakinj!'s
recht - om de milieubelanP,en te ver
dedigen. Afhankelijk van de kracht 
van de arP,umenten, is dan zelfs de 
sluitiny, van een kerncentrale door de 
rechter niet ondenkbaar. Kijk maar 
naar de procedures in West -Duitsland. 
Maar de rechter zal nooit P,eheel op 
de stoel van het bestuur (kunnen) 
gaan zitten. Om het beleid te veran
deren z ullen we toch bij de wetgeven
de en ui tvoerende macht moeten zijn. === 
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