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INTERVIEW 

Kan Indonesië milieu en 
economie verzoenen ?

Geen weg terug 
voor het 
klimaat ?
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De Noordpool redden? Het gaat natuurlijk om een symbolische en zelfs ‘iconische’ campagne, zoals we dat 
in Greenpeacejargon noemen. De naam verwijst naar een beslissende campagne uit het verleden, die het 
mogelijk maakte om – samen met anderen – de Zuidpool te redden. De huidige campagne voor de Noordpool 
bouwt verder op hetzelfde elan: deze regio laat niemand onberoerd. Ze is voor iedereen onbekend terrein en 
doet denken aan onverschrokken ontdekkingsreizigers die tot de verbeelding spreken. En wie kan er nu tegen 
het beschermen van de ijsbeer zijn, die grote plompe beesten met hun hoge sneeuwmangehalte dat hen zo 
onweerstaanbaar maakt? In tijden van voorthollende klimaatverandering en een zorgwekkende crisis van de 
biodiversiteit lijkt deze campagne voor de Noordpool haast onbenullig in vergelijking met de ‘echte’ problemen.

Maar dat is allerminst het geval. Want de redding van de Noordpool gaat om het behoud van een cruciaal 
element in de regeling van het klimaat en de oceanen. De Noordpool is een unieke biotoop die we moeten 
beschermen tegen elke mogelijke olieramp zoals die met de ‘Deepwater Horizon’. Maar het gaat ook om een 
dringende en essentiële boodschap die de mensheid aan zichzelf moet richten: de dolle zoektocht van Shell en 
andere oliebedrijven naar nieuwe lagen fossiele brandstoffen onder de Noordpool is niet alleen nonsens, maar 
lijkt ook een deel van het touw waarmee de mensheid zichzelf aan het ophangen is! 

Als de Noordpool beschermd gebied zou kunnen worden, zou dit een fundamentele stap zijn voor de redding 
van ons klimaat. En het zou ook een krachtig symbool vormen dat ons ertoe moet dwingen om ons gedrag als 
consument – echt – te veranderen. 

Save the Arctic zal een lang een moeilijk politiek proces worden: meer dan ooit hebben wij je steun nodig!   

Michel Genet 
Directeur Greenpeace België

Save the Arctic :  
een cruciale campagne 

EDITO
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www.facebook.com/greenpeace.belgium

 
www.twitter.com/greenpeace_be 

 
www.youtube.com/greenpeacebelgium
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De Noordpool doet ons hart sneller slaan

Nucleaire veiligheid: Greenpeace stelt regering in gebreke  
We worden onvoldoende beschermd tegen een ernstig nucleair ongeval. 

Ups &Downs : eindelijk wat respijt voor de bijen ?

06
Edith: "Wees verontwaardigd!"  
Edith is een trouwe sympathisant van 80 jaar.  
Ze kijkt kritisch naar de wereld van vroeger en vandaag. 

GEËNGAGEERD
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DOSSIER

Is er nog een weg terug voor het klimaat ?  
De gemiddelde temperatuur mag met niet meer dan 2°C stijgen als we klimaatchaos willen 
vermijden. Toch zijn we op weg naar een stijging met 4°C. 

Volg ons



ACTUALITEIT

De Noordpool doet 
ons hart sneller slaan

Wat kan j i j  doen? 

3 miljoen mensen hebben onze 
Noordpoolpetitie al getekend. En jij? 

 www.savethearctic.org/nl 

Onze internationale mobilisatiedag I Love Arctic was een 
succes. Zo zijn er op 20 april maar liefst 278 evenementen 
in 35 landen georganiseerd. Van Buenos Aires tot Bangkok 
kwamen duizenden mensen bijeen met één eis:  bescherm 
het noordpoolgebied, een van de laatste ongerepte gebieden 
op aarde, tegen de hebzucht van oliemaatschappijen en  
industriële vissersvloten. In België waren we met 500 mensen 
zowel in Gent als Libramont, terwijl jullie ook nog een 
twintigtal lokale initiatieven op touw hebben gezet. Van harte 
bedankt!

We hebben de foto’s van deze evenementen gebundeld in een 
soort hartenboek dat we in mei aan de leden van de Arctische 
Raad hebben overhandigd. Zo kunnen we aantonen dat de hele 
wereld ambitieuze maatregelen verwacht om de Noordpool te 
redden. 

ZOOM

De Noordpool, een andere wereld ?  
Fototentoonstelling toont de pracht maar ook kwetsbaarheid van het gebied.

14
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Kan Indonesië milieu en economie verzoenen?  
Interview met An Lambrechts, coördinator van het politieke werk van onze campagne voor het 

Indonesische regenwoud.

16

19Jaarrapport: onze cijfers van 2012

Martin: "Mensen van goede wil moeten samenwerken"

Laat je kinderen een behouden planeet na  

ACT NOW
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Met zoveel kernreactoren binnen of vlak buiten zijn grenzen zou België,  
meer dan welk land ook, voorbereid moeten zijn op een mogelijke kernramp. 
In werkelijkheid valt dat lelijk tegen. 

Een ramp zoals in Fukushima bij ons? De nucleaire industrie komt er goedkoop van af, wat niet van de slachtoffers en de samenleving kan gezegd worden...

Nucleaire veiligheid :  
Greenpeace stelt 
regering in gebreke  
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In en rond België tellen we maar liefst 21 
nucleaire reactoren, en nergens anders ter 
wereld zijn die zo dicht gevestigd bij grote 
bevolkingscentra. Je zou dan verwachten 
dat onze regering haar bevolking beschermt 
tegen “het ondenkbare”, zeg maar een ernstig 
nucleair ongeval. Niet dus. De bestaande 

nucleaire nood- en interventieplannen 
zijn hopeloos verouderd en bieden geen 
afdoend antwoord op de noodzakelijke 
evacuatie, opvang en herhuisvesting van de 
honderdduizenden gezinnen die in de buurt 
van een kerncentrale wonen. 

Regering op beklaagdenbank
De regering heeft geen lessen getrokken uit 
de dramatische ervaringen van Fukushima. 
Ze kan zich nochtans niet langer verbergen 
achter de illusie dat een ernstige kernramp 
in een kerncentrale van het westerse type 
niet mogelijk is. Het Duitse Max Planck 
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Instituut berekende dat de kans op een 
ernstige kernramp 200 keer hoger ligt 
dan vóór de catastrofe in Fukushima 
werd ingeschat. Met het huidige aantal 
kerncentrales in de wereld verwacht 
men om de 10 à 20 jaar een ernstige 
nucleaire ramp. 

Ondanks dat is de nucleaire 
noodplanning in ons land totaal 
ondermaats. Als reactie op dit 
schuldig verzuim heeft Greenpeace 
een gerechtsdeurwaarder opdracht 
gegeven een officiële ingebrekestelling 
aan de regering over te maken, 
wegens nalatigheid om de bevolking te 
beschermen tegen de impact van een 
grote kernramp.

Indien de regering zich niet in regel 
stelt of maatregelen neemt om het 
nucleaire risico nog te verhogen 
– zoals het heropstarten van de 
reactoren Doel 3 en Tihange 2 met 
duizenden scheurtjes in hun reactorvat 
of indien de regering de wet op de 
kernuitstap wijzigt, waardoor een 
oude reactor als Tihange 1 nog tien 
jaar langer mag openblijven – dan 

zal Greenpeace verdere juridische 
stappen ondernemen en de regering 
effectief dagvaarden. Bij het ter perse 
gaan van dit magazine was het nog 
altijd wachten op een reactie van de 
regering. 

Iedereen draait op voor kernenergie
Volgens de huidige nucleaire 
aansprakelijkheidsregeling zijn de 
uitbaters van kerncentrales grotendeels 
vrijgesteld voor het betalen van een 
schadevergoeding na een kernramp in 
hun installaties. Als er iets fout gaat in 
de kerncentrales van Doel of Tihange 
kan de Franse uitbater GDF-Suez/
Electrabel voor maximaal 1,2 miljard 
euro aansprakelijk gesteld worden. Dit 
bedrag komt overeen met amper 0,6 
procent van de voorlopig geraamde 
kosten van de ramp in Fukushima 
(186 miljard euro). De overige kosten 
zijn voor rekening van de slachtoffers 
en de samenleving. 

De grote toeleveringsbedrijven van 
onderdelen en diensten die cruciaal 
zijn voor het veilig functioneren van 
een kerncentrale, denk bijvoorbeeld 
aan de ontwerpers en bouwers 
van de reactoren, de producenten 
van de stoomgeneratoren en de 
koelsystemen of de leveranciers van 
de kernbrandstof, blijven bij een 
kernramp volledig buiten schot. In het 
geval van Doel en Tihange gaat het 
voornamelijk om grote multinationals 
als Westinghouse en Areva. 

Greenpeace ijvert ervoor om 
zowel de uitbater als de grote 
toeleveringsbedrijven van de 
kerncentrales onbegrensd 
aansprakelijk te stellen. Hierdoor 
zullen de beschikbare fondsen om 
na een kernramp de slachtoffers te 
vergoeden wezenlijk toenemen en 
geldt het principe van ‘de vervuiler 
betaalt’. Het zal de operatoren 
en de toeleveringsbedrijven ook 
responsabiliseren en hen ertoe 
aanzetten om veiligheid boven 
kortetermijnwinstbejag te stellen.  

Eloi Glorieux

Europa heeft – eindelijk – een 
nieuwe wet op de handel in 
hout. Voortaan zal alle illegaal 
gekapt hout bij ons verboden 
zijn. Dat is een belangrijke 
stap vooruit voor de toekomst 
van het tropisch woud. 
Maar op het terrein moet er, 
zowel in de producerende 
landen als bij ons, nog heel 
veel gebeuren. Onlangs wist 
Greenpeace in Antwerpen 
verdacht hout te onderschep-
pen dat afkomstig was uit de 
DRC. 

Eindelijk wat respijt voor de 
bijen ? Eind april heeft de 
Europese Commissie beslist 
om drie pesticiden te verbie-
den, precies omdat ze gevaar-
lijk zijn voor deze insecten. 
Eerder dit jaar verspreidde 
Greenpeace een wetenschap-
pelijke studie hierover. De 
beslissing van de Commissie 
lijkt dus een stap in de goede 
richting. Vergeet niet dat veel 
van ons voedsel het resultaat 
is van de natuurlijke bestui-
ving door insecten. Zonder 
hen zou onze landbouw heel 
wat minder productief zijn. 

Terwijl Greenpeace op 
allerlei plaatsen op aarde de 
werelddag voor de Noordpool 
organiseerde (zie p. 3), had 
bijna op hetzelfde moment 
een uiterst symbolische actie 
plaats aan de Noordpool 
zelf: jonge actievoerders van 
verschillende plaatsen lieten 
in de diepte van de Noordelijk 
IJszee een capsule zakken 
met de namen van de drie 
miljoen mensen die het 
opnemen voor de Noordpool. 
Als reactie op dat gebaar 
stelde Nobelprijswinnaar voor 
de vrede Desmond Tutu: “Ik 
steun zonder voorbehoud 
deze jongeren die tot aan de 
Noordpool zijn gereisd in 
naam van al degenen van wie 
het leven is verstoord door 
de klimaatverandering”. Net 
als Greenpeace eist hij de 
oprichting van een wereld-
wijd beschermd gebied aan 
de Noordpool.

De sage van de Brusselse Ring 
gaat maar door. Onze actie-
voerders veroorzaakten een 
miniversie van een tropische 
storm voor de deur van de 
bevoegde minister. Er bestaat 
wel degelijk een verband tus-
sen de gevolgen van de opwar-
ming van de aarde en plannen 
zoals die voor de verbreding 
van de ring. Greenpeace vindt 
dat er geen sprake kan zijn 
van een uitbreiding van het 
aantal rijstroken. Na zekere tijd 
trekken de nieuwe rijstroken 
nieuwe stromen auto’s aan en 
neemt de CO2-uitstoot verder 
toe. Toen dit magazine naar de 
drukker ging, had de minister 
nog steeds geen beslissing 
genomen.

Vroeger stond de Citarum, 
een rivier op het Indonesische 
eiland Java, bekend om zijn 
schoonheid. Vandaag is hij een 
open riool. Wetenschappers 
van Greenpeace namen stalen 
van het water van de stroom 
en stelden vast dat die besmet 
waren met een cocktail van 
giftige chemische stoffen. 
Dat komt doordat textielfa-
brieken hun afvalwater in de 
rivier lozen. Greenpeace zet 
zijn campagne voort om de 
textielsector milieuvriendelij-
ker te maken. We kunnen niet 
toestaan dat een rivier waarvan 
een hele bevolking afhankelijk 
is voor haar watervoorziening 
wordt vervuild door bedrijven. 

De Arctic Sunrise van Green-
peace is vanuit Roemenië 
vertrokken en zal het anker 
uitwerpen in de havens van 
negen Europese landen. In 
juni beëindigt het schip zijn 
reis in Brussel, waar de Eu-
ropese ministers zich moeten 
uitspreken over de hervorming 
van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid. Zo willen we 
steun verlenen aan kleinscha-
lige vissers die op duurzame 
wijze vis vangen. Dat is de 
enige manier om een zee vol 
vis en dus een toekomst voor 
de vissers te garanderen. Zul-
len de ministers daar rekening 
mee houden ? 

Actualiteit

Wat kan j i j  doen ?  

Volg het laatste nieuws op  

  www.greenpeace.be/g-mag/
gmag-07
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Edith Rubinstein
Leeftijd : 80 jaar Beroep : gepensioneerde Hobby's : ecofeminisme

Je bent tachtig. Kan je je nog herinneren wanneer je voor de 
eerste keer besefte dat we het milieu moeten beschermen?
Dat was al in de jaren 1960, toen werd beslist om energie 
te produceren op basis van kernenergie. De oorlog zat 
nog goed in mijn geheugen en zeker de lancering van de 
atoombom. We wisten toen al heel goed welke risico’s er 
verbonden waren aan kernenergie. Op dat moment had 
ik het gevoel dat het gezond verstand zoek was. Toevallig 
leerde ik toen ook enkele mensen kennen die mij hielpen 
inzien dat milieubescherming nodig was. Ik was toen 
ongeveer dertig jaar. 

Was er in jouw omgeving ook al sprake van zo’n 
bewustwording? Of had je de indruk dat je een beetje alleen 
stond op dat vlak?
Het was het begin van de grote anti-atoombetogingen. 
De mensen kwamen op straat. Maar voor de rest denk ik 
dat ze zich weinig – of geen – zorgen maakten om het 
leefmilieu. 

Heeft die bewustmaking geleid tot concrete acties? 
Neen, niet echt, om de simpele reden dat ik altijd vrij 
eenvoudig heb geleefd. Daardoor kon ik ook niet zo 
veel veranderen! Maar mijn manier van denken is 
wel veranderd. En later ben ik dan sympathisante van 
Greenpeace geworden. Dat was in de jaren 1990. 

Hoe is de wereld rondom jou veranderd in 80 jaar? 
Ik vind dat we recht op een catastrofe afstevenen. Denk 
maar aan de bijen. Die worden verwoest door giftige 
stoffen. Maar we hebben de bijen nodig, zij zijn in zekere 
zin de bewakers van onze voedselbronnen. Dat is voor mij 
een zoveelste bewijs dat het gezond verstand niet meer 
bestaat. En dan heb je natuurlijk ook het verdwijnen van 
vis door de intensieve visvangst, de klimaatverandering 
en de genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De 
landbouwers zijn verplicht om schulden aan te gaan om 
ggo-zaaigoed te kopen. Voor mij is eindeloos consumeren 
een mythe. Dat doet mij denken aan een antwoord 
dat Gandhi ooit gaf aan een Brits journalist: ‘Om zijn 
welvaart te bereiken heeft Groot-Brittannië de helft van de 
rijkdommen van de planeet nodig gehad; hoeveel planeten 
zal een land als India dan nodig hebben?’

En vind je dat de mensen rondom jou zijn veranderd? 
Ik heb een beetje een dubbel gevoel: enerzijds zijn de 
mensen meer gemobiliseerd, maar tegelijk heb ik de 
indruk dat zij de milieudossiers niet altijd kennen. Maar 
dat komt deels ook doordat de media, tenminste sommige 
media, dossiers steeds minder grondig uitdiepen. En ik 
kijk ook hoe het loopt in het gezin van mijn zoon, die 
vijftig jaar is. Milieu is er een prioriteit, hij praat daar heel 
veel over bij hem thuis, maar tegelijk stel ik vast dat de 
waarden veranderd zijn. Financiële zaken worden vandaag 
steeds belangrijker en dat valt natuurlijk wel te begrijpen. 
Ik denk dat die situatie in veel gezinnen hetzelfde is. 
Volgens mij was alles veel eenvoudiger toen ik de leeftijd 
van mijn zoon had, de waarden waren dieper gevestigd. 

Lees je vaak dit magazine? 
Ik ben vooral een grote fan van het internet! Ik informeer 
me heel vaak online. En natuurlijk kan ik dan ook tegelijk 
af en toe de petities tekenen die Greenpeace verstuurt.

Veel sympathisanten, die jonger zijn dan jou, lezen dit 
magazine. Wat zou je hen willen zeggen? 
Ga ervoor en vooral, wees verontwaardigd!  

Caroline Veter
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Geëngageerd

Ik ben een grote fan van 
het internet

" Wees verontwaardigd ! "
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Is er nog  
een weg terug voor 

het klimaat ?

DOSSIER
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Eén ding is zeker: er doen zich steeds vaker en steeds 
heftiger extreme weersverschijnselen voor en de gemiddelde 
temperatuurstijging verbergt grote verschillen tussen de 
verschillende delen van de wereld. Op de ene plaats wordt het 
kouder, op de andere net warmer.  

IJzige kou
De wereldwijde klimaatopwarming betekent niet dat de 
temperaturen overal en in elk seizoen zullen stijgen. Laten we nog 
even kijken naar de aanhoudende winter die we in België achter 
de rug hebben: met intense koude, zes periodes van sneeuw, de 
koudste maand maart sinds 1962. Kortom, de winter 2012-2013 
zullen we niet snel vergeten. Maar wist je dat de strenge winter die 
wij hebben gekend deels te verklaren is door de recordhoeveelheid 
pakijs die de vorige zomer aan de Noordpool is gesmolten als 
gevolg van de opwarming van de aarde? Het pakijs weerkaatst 
de warmte en het donkere water van de oceanen doet precies het 
omgekeerde: het absorbeert de warmte van de zon en houdt die 
vast in de atmosfeer. De warme lucht stapelt zich op aan de pool en 
jaagt de koude lucht naar onze streken… 

“Deze bijzonder strenge winter is niets in vergelijking met de 
extreme weersomstandigheden die elders in de wereld zijn 
vastgesteld”, verklaart Arnaud Collignon, die bij Greenpeace België 
verantwoordelijk is voor de klimaatcampagne. ”Er waren bijzonder 
veel dergelijke fenomenen, vooral tussen eind 2012 en begin 2013.” 

Zo viel er in India een honderdtal doden als gevolg van blootstelling 
aan de koude en omgekeerd kende Australië een aanhoudende 
hittegolf waardoor de bosbranden opnieuw opflakkerden... In 
december 2012 trof een tyfoon het zuiden van de Filipijnen, terwijl 
de orkaan Sandy twee maanden eerder een ravage had aangericht 
aan de kusten van Amerika. 

Sneeuwbaleffect
Sommige van die weersverschijnselen zouden zelfs een 
sneeuwbaleffect voor het klimaat kunnen veroorzaken. De zware 
droogte in het Amazonegebied van 2010 doet ons alvast het ergste 
vrezen. In het Amazonewoud zit ongeveer honderd miljard ton 
koolstof opgeslagen in de planten en de bodem – dat is meer dan 
tien jaar wereldwijde uitstoot door fossiele brandstoffen. De bomen 
in het gebied worden zowel het slachtoffer van ontbossing als van 
herhaalde droogteperiodes en gaan in rook op of sterven veel sneller 
dan vroeger. En daardoor komt weer koolstof vrij in de atmosfeer. 
Op die manier zou het Amazonewoud, de ‘groene long’ van de 
aarde, binnenkort wel eens een netto CO2-uitstoot kunnen hebben.

Geen twijfel meer
Droogte, orkanen, hittegolven, koudegolven en ga zo maar voort. 
Bestaat er een verband tussen al die abnormale verschijnselen en 
de klimaatverandering? Het IPCC, de groep van internationale 

deskundigen die voor de Verenigde Naties het klimaat 
onderzoeken, boog zich opnieuw over dit netelige onderwerp 
en publiceerde in 2012 een speciaal rapport (1). Jean-Pascal Van 
Ypersele, klimatoloog en vicevoorzitter van het panel, vat de 
situatie samen: “Het zal steeds moeilijker worden om geen 
verband te leggen tussen de weersomstandigheden en de evolutie 
van het klimaat. Dat wil niet zeggen dat we alles eenduidig kunnen 
toeschrijven aan de klimaatverandering. Maar in een klimaat dat 
zeker aan het veranderen is, nemen de waarschijnlijkheid en de 
intensiteit van extreme verschijnselen toe. Zo valt het te begrijpen 
dat de kans op grote hittegolven heel wat waarschijnlijker wordt 
wanneer de gemiddelde temperatuur toeneemt.” (2)

Naar een apocalyps ?
De deskundigen van het IPCC zijn het er trouwens over eens 
dat een gemiddelde stijging van de temperatuur met 4°C tegen 
het einde van de eeuw het ‘meest waarschijnlijke’ scenario is 
wanneer ons gedrag niet verandert.

Nog veelzeggender in dit verband zijn de studies en rapporten 
van instellingen die bij deze dossiers minder voor de hand 
liggen. Zo gooide de Wereldbank op haar beurt de knuppel in het 
hoenderhok door een beeld te schetsen van wat ons te wachten 
staat als de gemiddelde temperatuur met meer dan 4°C zou 
stijgen. Je kunt de Wereldbank niet echt groen noemen, maar 
ook haar voorspellingen zijn erg somber: ernstige problemen 
met de waterbevoorrading, extreme hittegolven, een onzekere 
landbouwproductie in sommige streken, een stijging van de 
zeespiegel die honderden miljoenen mensen zou kunnen 
treffen, ... Alle regio’s op aarde lopen risico’s, al zijn sommige 
zwaarder bedreigd dan andere en overal zullen de armen het 
meest te lijden hebben. (3)

En degenen die menen dat we bij de apocalyps nog altijd een 
goede bordeaux kunnen drinken, moeten weten dat de opbrengst 
van wijndruiven met 80% zou kunnen dalen als we onze uitstoot 
van broeikasgassen niet beter onder controle krijgen! 

Het minste wat we kunnen zeggen, is dat er wel degelijk gevaar 
dreigt  voor de aarde waarop we wonen. 

(1) www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX_Full_Report.pdf

(2) www.rtbf.be/info/societe/detail_dernier-rapport-du-giec-sur-le-climat-

lesevenements-extremes-sont-en-hausse?id=7766892

(3) www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/11/18/new-report-examines-

risks-of-degree-hotter-world-by-end-of-century

Dreiging wordt duideli jker

Zelfs de Wereldbank 
waarschuwt voor een globale 
temperatuurstijging met 4°C 

De wetenschappers hebben ons gewaarschuwd: als we nog enigszins greep 
willen houden op het klimaat, mag de gemiddelde temperatuur op aarde met 
niet meer dan 2°C stijgen. Maar volgens de meest recente schattingen zouden de 
temperaturen tegen het eind van de eeuw met gemiddeld 4°C kunnen stijgen… 
Stevenen wij af op een point of no return ?
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Argumenten van 
k l imaatscept ic i  

De geschiedenis leert ons dat warme 
periodes gunstig zijn geweest voor de 
mensheid. 
 
 

Er bestaat geen consensus over het 
feit dat de mens de oorzaak is van de 
opwarming.

De klimaatopwarming is gestopt en er 
is een afkoeling begonnen. 

Planten en dieren kunnen zich 
aanpassen aan de klimaatverandering.

December 2012: Tyfoon Bopha raast over de Filipijnen. 
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Oktober 2012: Orkaan Sandy houdt lelijk 
huis in de omgeving van New York.

Droogte in het Amazonewoud. Duizenden vissen sterven 
in een uitgedroogd meer nabij Manaus. 
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Antwoorden van 
wetenschappers 

De negatieve impact van de 
klimaatopwarming op de 
landbouw, de gezondheid en 
het milieu weegt zwaarder door 
dan de positieve aspecten.

97% van de klimaatdeskundigen 
is het erover eens dat de mens de 
opwarming van de aarde veroorzaakt. 

Het voorbije decennium 2000-
2009 was het warmste dat ooit is 
opgetekend.

De opwarming van de aarde zal 
leiden tot het massaal uitsterven van 
soorten die zich niet snel kunnen 
aanpassen.

Bron: www.skepticalscience.com
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Belgie, slechte leerling van de klas

Er staan veertien megaprojecten voor de 
ontginning van steenkool, aardolie en gas op 
stapel. Als die concreet zouden worden, zouden 
ze tegen 2020 op zich al meer CO2 uitstoten dan 
de totale jaarlijkse emissies van de Verenigde 
Staten. Bovendien zouden ze nefast zijn voor 
enkele van de kostbaarste ecosystemen op 
aarde, zoals het Grote Barrièrerif, de Noordpool, 
de Gele Rivier in China of het tropisch woud in 
Indonesië. Het gaat om heel diverse projecten 
verspreid over de hele wereld, zoals de massale 
expansie van steenkoolmijnen in China, de 
ontginning  van teerzand in Alberta in Canada, 
de winning van aardolie in de diepzee bij 
Brazilië en niet te vergeten de plannen voor het 
boren naar olie en gas aan de Noordpool. Geen 
enkele van die megavervuilende projecten heeft 
betrekking op Europa. Blijft het continent daardoor 
‘milieuvriendelijk’? Integendeel! Als tweede 
grootste invoerder van steenkool en verbruiker van 

aardolie is er in Europa zeker werk aan de winkel. 
En natuurlijk heeft de olie-industrie nog heel wat 
meer projecten in de pijplijn zitten!

Bl i j f t  Europa gespaard van grote vervu i lende 
pro jecten ?

Actie tegen de ontginning van olie en gas voor de kust van 
Brazilië.

De temperatuurstijging die we vandaag 
vaststellen, is vooral te wijten aan de 
uitstoot van broeikasgassen door toedoen 
van de mens – daarover bestaat nu geen 
enkele twijfel meer. De oorzaken zijn te 
zoeken in de ontbossing en de landbouw 
en vooral in onze verslaving aan fossiele 
brandstoffen. Tenslotte zijn bijna alle 
sectoren van onze economie afhankelijk van 
de verbranding van olie, steenkool of gas. 

Verborgen emissies
Bij uitstoot denken we in de eerste 
plaats aan de emissie die vrijkomt uit de 
schoorstenen van onze fabrieken, onze 
auto’s en onze verwarmingsketels op 

stookolie of gas. Maar er zijn ook allerlei 
‘verborgen’ emissies, waaraan we niet 
meteen denken: voor de productie van 
de computer waarop we werken of het 
broodje dat we ’s middags verorberen 
(zeker als het belegd is met rosbief) is 
de verbranding of omzetting van fossiele 
brandstoffen nodig en dus de uitstoot van 
CO2 en andere broeikasgassen. Iets meer 
dan de helft van die verborgen emissies 
komen niet vrij in België (het gros van 
onze computers bijvoorbeeld wordt 
geproduceerd in China) en tellen dus niet 
mee in de koolstofboekhouding van België. 
Op die manier kan ons landje mooie cijfers 
voorleggen...

Volgens de officiële berekeningen van 2011 
vertegenwoordigt België 0,35% van de 
wereldwijde uitstoot en daarmee ligt ons land 
ver achter op China, dat met 22% de grootste 
uitstoot ter wereld heeft. Maar als je rekening 
houdt met de uitstoot die nodig is voor onze 
volledige consumptie, ziet het plaatje er 
helemaal anders uit: elke persoon in België 
heeft een emissie van gemiddeld 16 ton CO2 
per jaar. Daardoor komt ons land op de zesde 
plaats in de lijst, na de Verenigde Staten, 
Canada of Australië, maar ver voor China dat 
ongeveer drie ton per inwoner uitstoot (4).

Geen verspilling meer 
Om de uitstoot van broeikasgassen 

Als het over het klimaat gaat, dragen wij allemaal een groot deel van de 
verantwoordelijkheid. In plaats van moedeloos te worden van de onheilstijdingen, moeten 
we de koe bij de horens vatten. Want hoe langer we wachten, hoe moeilijker het zal zijn 
om de klimaatcrisis af te wenden.
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Belgie, slechte leerling van de klas
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drastisch te beperken, moeten wij 
technologie en ons gedrag in vraag 
durven stellen. Er moet dringend een 
eind komen aan het tijdperk van de 
fossiele brandstoffen dat begin vorig 
eeuw is begonnen. Onze planeet krijgt 
genoeg energie om ruimschoots onze 
behoeften te dekken. De technologieën 
om die energie te gebruiken, zijn matuur 
en staan klaar om de fakkel over te 
nemen. Om de klimaatcrisis op te lossen, 
moeten we gebruik maken van een mix 
van wind- en zonne-energie, geothermie, 
golfslagenergie, waterkracht en in mindere 
mate ook biomassa. Maar we hoeven 
ons geen illusies te maken: de invoering 
daarvan zal een paradigmawissel vergen 
op het vlak van energie. In de eerste plaats 
zullen we moeten leren om niet langer 
energie te verspillen. Zonder terug te keren 
naar het stenen tijdperk, zullen bedrijven, 
politici en wijzelf ons gedrag op het vlak 

van energie ernstig moeten herzien. Dat is 
ongetwijfeld de grootste uitdaging voor de 
energie(R)evolutie die Greenpeace bepleit. 

Natuurlijk vergt een gedragswijziging 
een massale bewustwording bij de 
bevolking. De voorbije jaren zijn hier en 
daar burgerinitiatieven ontstaan om onze 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
te verminderen. Maar wij moeten ook elk 
afzonderlijk iets doen. Als elke inwoner 
van Wallonië bijvoorbeeld de temperatuur 
in zijn woning met 1°C zou verlagen, zou 
de energiefactuur in 2020 1,5 GWh lager 
liggen – dat is 1% van het totale verbruik 
van het gewest! 

(4) Consumption-based accounting of CO2 emissions, 

Steven J. Davis1 and Ken Caldeira, Department of 

Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 

Stanford University, 2009. 

Joeri (Gent) : Het aantal auto’s op de 
weg moet absoluut verminderen. In 
die context is het ontstellend dat ze de 
Brusselse ring nog willen verbreden. 
Persoonlijk gebruik ik mijn auto nog 
maar heel zelden en ik aarzel niet om 
hem te delen met anderen. 

Florence (Brussel) : Ik was 
verwonderd toen ik hoorde dat er voor 
een enkele vliegreis naar Barcelona 
280 liter kerosine per passagier nodig 
is. Ze hadden mij altijd gezegd dat 
vliegen slecht is voor het klimaat, 
maar ik wist niet dat het zo erg was. 
En ik ga zo graag op reis! Ik heb dus 
beslist om niet meer het vliegtuig te 
nemen voor vakanties van minder dan 
tien dagen. Voor mij dus geen citytrips 
meer!

Christophe (Tubize) : Ik heb net 
een huis gekocht en van bij het begin 
heb ik de grootste aandacht besteed 
aan de isolatie. Ik heb een dubbele 
laag isolatiemateriaal aangebracht in 
het dak. Op die manier hoop ik mijn 
verwarming en dus mijn verbruik te 
kunnen verminderen. 

Z i j  komen  i n  ac t i e 
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Een verdrag tegen 2015, is die termijn 
haalbaar? 
Wat betekent haalbaar? Het zal vooral een 
kwestie zijn van politieke wil. Het verdrag 

moet gelden voor 
iedereen. Met andere 
woorden: 190 
landen moeten het 
eens worden over 
voldoende ambitieuze 
doelstellingen om 
de stijging van 
de gemiddelde 

temperatuur op aarde te beperken tot 
maximum 2°C. Zuiver technisch en 
economisch bekeken is alles nog mogelijk. 
Maar jammer genoeg is er niet veel tijd meer 
en onderhandelen op internationaal niveau 
vergt enorm veel tijd... 

Wat zijn de drie belangrijkste elementen 
die in dit verdrag moeten staan om de 
temperatuurstijging te beperken tot 2°C, zoals 
de wetenschappers adviseren?
De doelstellingen moeten in de eerste plaats 
ambitieus zijn. Dat lijkt mij evident. De 
inspanningen die elk land moet leveren 

om zijn uitstoot van broeikasgassen te 
beperken, moeten op eerlijke wijze worden 
gespreid. Het is dus heel belangrijk om 
de verbintenissen van iedereen correct te 
formuleren. Sommige groeilanden zoals 
China, India of Brazilië dragen vandaag een 
grotere verantwoordelijkheid en hebben 
meer mogelijkheden dan vroeger om hun 
uitstoot te beperken. Maar moeten zij dan 
dezelfde behandeling krijgen als de Verenigde 
Staten of de Europese Unie? Natuurlijk zijn 
die landen veranderd. Het zijn economische 
grootmachten geworden, maar tegelijk blijven 
ze vanuit sociaal oogpunt nog altijd echte 
ontwikkelingslanden. Grote delen van die 
landen en brede lagen van hun bevolking 
kennen extreme armoede. Het zal ook een 
uitdaging zijn voor die landen, en voor de 
rest van de wereld, om al die mensen uit de 
ellende te halen. Het is heel belangrijk om 
rekening te houden met al die nuances op 
het moment dat er doelstellingen per land 
worden vastgelegd. 

En het derde element? 
Dat is van financiële aard. Bij de 
onderhandelingen tot nu toe bleven de 

ontwikkelingslanden op hun honger 
zitten voor wat betreft de hulp die de 
geïndustrialiseerde landen hun moeten 
bieden (bijvoorbeeld de financiering van 
milieuvriendelijke technologieën). En toch is 
die hulp absoluut nodig opdat zij ambitieuze 
doelstellingen zouden kunnen vastleggen.

Zijn er landen die de onderhandelingen 
belemmeren? 
Het grootste probleem is dat er sterk 
uiteenlopende visies zijn. In de Verenigde 
Staten bijvoorbeeld lijkt de regering- 
Obama wel bereid tot actie om de 
klimaatverandering tegen te gaan. Maar 
die bereidheid omzetten in een wettelijk 
bindend verdrag, dat onder andere ook 
sancties voorziet voor het niet-naleven ervan, 
dat is een andere zaak. Hun ambities zijn 
ook veel beperkter dan die van Europa. 
Aan de andere kant van het spectrum 
vinden we bijvoorbeeld de groep van 
gelijkgezinde ontwikkelingslanden (Like 
Minded Developing Countries) die mordicus 
vasthouden aan de verantwoordelijkheden 
die in de jaren 1990 werden vastgelegd. En 
China beseft dan wel dat het vandaag de 

Een wereldwijde crisis vraagt een wereldwijde reactie. Vandaar dat het zo belangrijk is om 
een internationaal klimaatverdrag te sluiten. Dat verdrag zou er moeten komen in 2015. 
Peter Wittoeck, topambtenaar van de federale dienst Klimaatverandering en leider van 
de Belgische delegatie bij de internationale klimaatonderhandelingen, geeft ons enkele 
recepten om dit akkoord in te zetten in de strijd tegen de klimaatverandering.  

Het is nog niet te laat""

G. 12
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Rechtvaardigheid en de dialoog tussen landen zijn essentiële 
elementen om te komen tot een doeltreffend akkoord 

©
 E

liz
ab

et
h 

 R
ui

z 
/ 

G
re

en
pe

ac
e

grootste vervuiler ter wereld is, maar voelt 
er op dit moment niet veel voor om zijn 
verbintenissen in een internationaal wettelijk 
bindend (internationaal) kader te gieten.

En wat is de houding van Europa in dit 
dossier? 
Ik denk dat de Europese Unie een 
belangrijke rol speelt. Zij slaat in zekere 
zin bruggen tussen tegengestelde 
standpunten, tussen Noord en Zuid. België 
wil bijvoorbeeld dat de EU openstaat voor 
de belangen van de meest kwetsbare 
ontwikkelingslanden. Wat de ambitie 
van Europa tegen 2020 betreft, moeten 
we streven naar een onvoorwaardelijke 
beperking van de uitstoot met 30%. Dat 
is trouwens ook het standpunt dat België 
ondersteunt.

Zal dit verdrag gevolgen hebben voor ons als 
consumenten? 
Ja ongetwijfeld. En veel van die gevolgen 
zullen positief zijn. Een ambitieus verdrag 
op Europees niveau zal bijvoorbeeld heel 
goed zijn voor de luchtkwaliteit en dus 
voor onze gezondheid. Het vastleggen van 
ambitieuze klimaatdoelstellingen kan ook 
een impuls geven aan de economie en werk 
creëren. De analyses bewijzen dat. Zo’n 
verdrag zal ook gunstig zijn voor Europese 
bedrijven die beslissen te innoveren en te 
investeren in nieuwe en milieuvriendelijke 
technologieën. Natuurlijk moeten we dat op 

een weldoordachte manier doen. We zullen 
onze economie op de een of andere manier 
moeten hervormen. Sommige sectoren 
zullen aan belang inboeten, andere zullen 
erbij komen of belangrijker worden. Er is 
een duidelijk kader nodig om de transitie 
ook vanuit sociaal oogpunt te bevorderen. 
Natuurlijk zullen er ook inspanningen 
nodig zijn. De mensen zullen meer moeten 
investeren in de  isolatie van hun woning en 
ze zullen zich op een andere manier moeten 
verplaatsen… 

Zal dat volstaan om de klimaatcrisis op te 
lossen? 
Zoals gezegd zal alles afhangen van de vorm 
en de ambities van het verdrag. Maar ik denk 
echt dat een klimaatakkoord beter zal zijn 
voor de wereld. Dat is trouwens een van de 
weinige dingen waar ik zeker van ben! Als 
je kijkt hoe de consumptie de laatste vijf 
decennia is geëvolueerd, stel je vast dat de 
mensen steeds meer de neiging hebben om 
hun materieel comfort te willen verhogen. 
Zal het lukken om die trend op korte tijd te 
keren? Het is niet vanzelfsprekend maar ik 
geloof dat de politici het moeten proberen en 
de goedkeuring van een ambitieus verdrag 
kan daarbij helpen. 

Is het nog niet te laat volgens u?
Ik ben geen klimatoloog, maar uit wat ik 
lees leid ik af dat het nog niet te laat is, ook 
al dringt de tijd. Voor alle duidelijkheid: hoe 
langer we wachten met maatregelen om de 
uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, 
hoe moeilijker en duurder de transitie zal 
zijn voor de economie. 

Denkt u dat dit verdrag er tegen 2015 zal 
komen?
Een optimist ben ik niet bepaald, maar ik 
mag ook niet pessimistisch zijn. En als ik de 
evolutie zie in bepaalde ontwikkelingslanden 
en hun standpunt bij de onderhandelingen, 
denk ik dat alles nog mogelijk is. Vóór 
2009 was het taboe om te praten over 
inspanningen voor die landen en zeker om 
die te willen becijferen. Na de klimaattop 
van Kopenhagen is er een echte kentering 
gekomen. Landen als China en India hebben 
zich er vrijwillig toe verbonden om hun 
uitstoot te beperken. Die houding betekent 
een enorme stap vooruit. Als ik dat zie, heb 
ik nog hoop dat het verdrag er in 2015 kan 
komen.  

Caroline Veter
Met dank aan Arnaud Collignon

In de loop der jaren heeft Greenpeace 
steeds meer actie ondernomen tegen de 
klimaatverandering. Ons werk heeft heel veel 
verschillende facetten. 

• We protesteren tegen de meest 
onverantwoorde activiteiten voor het 
klimaat: aan de Noordpool voeren we actie 
tegen de oliegiganten die deze wondere 
witte wereld willen innemen; in België 
verzetten we ons tegen de verbreding van de 
Brusselse ring; 

• We sensibiliseren de politici en wijzen hen 
op hun verantwoordelijkheid; 

• We getuigen over de gevolgen van de 
klimaatverandering;

• We doen aan wetenschappelijk 
onderzoek over hernieuwbare 
technologieën en de opname ervan in het 
energienetwerk van de toekomst.  

Wat  doe t  Greenpeace ? 
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De foto’s van Dave Walsh, die onlangs te zien waren in de Belgische Senaat, dompelen ons 
onder in het Arctische universum.  De beelden tonen de schoonheid maar zeker ook de 
kwetsbaarheid van het noordpoolgebied. Zijn we bereid om deze unieke regio op te offeren 
voor de ontginning van de laatste druppels olie? De Noordpool is niet zo maar een ‘andere 
wereld’, maar een bedreigde regio die we moeten beschermen. 

De Noordpool , 
een andere wereld ?

Vederwolken boven een ijsberg nabij Nuugaatsiaq, West-
Groenland
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ZOOM

Formaties van een ijsberg, Kane Basin, Noordwest-Groenland.

Wat kan j i j  doen? 

Bekijk de volledige fototentoonstelling 

  www.greenpeace.be/g-Mag/Gmag-07 

Rivier van blauw smeltwater, Petermann-gletsjer, Nares 
Straat in het noordwesten van Groenland.
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Indonesië heeft half mei beslist om het 
moratorium op nieuwe concessies te 
verlengen. Hoe zat dat ook al weer? 
Indonesië heeft inderdaad gekozen 
voor de verlenging van het moratorium 
dat voortvloeit uit een akkoord met 
Noorwegen, maar heeft nagelaten om 
ervoor te zorgen dat het ook effectief alle 
waardevolle bossen en veengebieden 
beschermt. Dat laatste is van cruciaal 
belang voor ons. Noorwegen legde in 2010 
een miljard dollar op tafel om verandering 
te bereiken (bescherming van bossen 
voor het klimaat, geen ontginning van 
veengronden, …). De verlenging van het 
moratorium is goed, maar we hebben nog 
veel werk voor de boeg om het Indonesisch 
beleid meer te richten op bosbescherming. 

Dit akkoord tussen een land dat een van 
de laatste grote tropische bossen ter 
wereld herbergt en een Europese donor 
zou als model kunnen dienen. En toch 
lijkt het nog niet definitief verworven.
Afgezien van het moratorium staan er nog 
veel zaken in dat akkoord die nog moeten 
verwezenlijkt worden op beleidsvlak. Maar 
politieke actoren worden ook aangedreven 
door de industrie. Vooral de machtige 
palmolielobby, die tegen de verlenging van 
het moratorium is, zal nog flink van zich 
laten horen nu die bedrijven hun zin niet 
gekregen hebben.

Op het vlak van bosbeheer kampen de 
groeilanden met een zwaar dilemma, 
nietwaar?
Indonesië is een jonge democratie die 
de ambitie heeft om zich economisch 
te ontwikkelen. Palmolie lijkt deel van 
de gedroomde oplossing. Het land is 
samen met Maleisië koploper op de 
palmoliemarkt en het is van plan zijn 

positie nog te versterken. Tegelijk heeft het 
initiatieven genomen voor de bescherming 
van zijn bossen. Maar het heeft geen 
duidelijk beleid dat die twee ambities 
verenigt: zijn economie ontwikkelen en 
zijn bossen beschermen. Dat maakt van 
Indonesië een interessante testcase. 

Ngo’s als Greenpeace, die al lang ijveren 
voor een nulontbossingsbeleid, staan 
hier dus voor een enorme uitdaging?
Het is inderdaad onze taak om de druk op 
de ketel te houden. Dat hebben we gedaan 
van voor de invoering van het moratorium 
en dat zullen we blijven doen tot er 
voldoende stappen gezet worden om de 
ontbossing te stoppen. Gelukkig is er ook 
vooruitgang in ons werk met de industrie: 
op relatief korte tijd is Greenpeace erin 
geslaagd – tenminste op papier – het 
beleid te hervormen van twee belangrijke 
spelers op de  wereldmarkt: de bedrijven 
GAR (palmolie) en APP (papier). 

Dat succes heeft Greenpeace mede aan 
de consumenten te danken. 
Wij hebben sociale netwerken gebruikt om 
grote Indonesische bedrijven te bereiken 
via hun meest bekende klanten. GAR, 
een van de grootste palmolieproducenten, 
heeft net een proefproject gelanceerd 
om te produceren zonder ontbossing. 
APP, dat ook het doelwit van een van 
onze campagnes is geweest, heeft 
zich uiteindelijk neergelegd bij de 
feiten: sommige markten eisen via de 
consumenten een verantwoorde productie. 
Wij gaan nog een beroep doen op de 
consumenten. Let maar op!

Is het wel mogelijk om op grote schaal 
duurzame palmolie te produceren? 
Het is niet zo makkelijk, maar er zijn 

mogelijkheden. Zoals het kweken van 
oliepalmen op gronden die al lang geleden 
ontbost zijn. Dat vergt een perfecte kennis 
van de beschikbare terreinen. Het is 
ook mogelijk om de opbrengst van de 
plantages te verbeteren of de variëteiten 
beter te selecteren. Welke keuze men 
ook maakt, er moet in elk geval respect 
zijn voor de rechten van de lokale 
gemeenschappen. Het is bemoedigend dat 
een bedrijf als GAR een proefproject opzet. 
Wij hopen dat andere bedrijven zullen 
volgen. Tegen 2020 willen we komen tot 
‘nulontbossing’. 

Bestaan er ook geen pogingen om 
criteria in te voeren die de meeste 
actoren aanvaarden?
Er bestaat inderdaad een rondetafel voor 
duurzame palmolie, ook bekend als RSPO. 
Greenpeace is er geen lid van, omdat de 
criteria die zijn vastgelegd niet voldoende 
streng zijn. Ze volstaan niet om de link 
tussen palmolie en ontbossing door te 
knippen. Wij denken dat de oplossing zal 
komen van progressievere bedrijven die de 
vlucht vooruit willen nemen.

Ik hoorde dat er ook sprake is van 
‘expansie’ van het probleem naar Afrika. 
Klopt dat?
De markt voor palmolie is erg 
winstgevend. Dat geldt ook in gebieden 
als het Congobekken. Wij zijn geen 
voorstander van die expansie, maar de 
situatie verschilt natuurlijk van land tot 
land. In Congo zou het bijvoorbeeld 
mogelijk zijn om gronden te vinden in 
de provincie Bas-Congo, waar het bos 
als sinds de koloniale tijd is gekapt. In 
Kameroen verzetten we ons tegen plannen 
die contraproductief zijn. 

En hoe wordt de klimaatproblematiek 
ervaren in landen met zo veel bossen als 
Indonesië? 
Indonesië heeft begrepen dat het hier 
ook voordeel kan uit halen: dat blijkt uit 
akkoorden, zoals dat met Noorwegen. 
Maar in de praktijk is de verwarring groot, 
met bijvoorbeeld tegenstrijdigheden 
tussen de beslissingen van de 
verschillende beleidsniveaus. Indonesië 
is bereid zijn bosbeleid te herzien om het 

INTERVIEW

Als internationaal coördinator van het politieke werk van 
de campagne voor het Indonesische regenwoud verblijft 
de Belgische An Lambrechts regelmatig in Jakarta. Van 
daaruit begeleidt ze mee het intense lobbywerk dat een 
eind moet maken aan de ontbossing, onder andere 
voor de productie van palmolie. “Duurzaam palmolie 
produceren op grote schaal is niet onmogelijk.”  
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Kan Indonesie milieu en 
economie verzoenen ?
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An Lambrechts 
Leeftijd : 36 jaar
Beroep : internationaal coördinator van het 
politieke luik van de campagne ‘Bossen/
Indonesië’   

geld te krijgen dat Noorwegen heeft beloofd, 
maar het heeft tegelijk de ambitie om zich 
verder te ontwikkelen op groeimarkten, zoals 
de markt voor palmolie.

Is het een voordeel dat je Belg bent om deze 
problemen aan te pakken? 
Het is voor mij wel gemakkelijker om te 
begrijpen hoe een land werkt dat zo divers 
is als Indonesië, het complexe Belgische 
politieke systeem is een goede leerschool. 
Verder werk ik ook samen met een bijzonder 
gemotiveerd Indonesisch team, dat er niet 
voor terugdeinst om overuren te maken. Ik 
heb vijf Indonesische collega’s die samen 
met het internationale team werken aan de 
bossencampagne en daarnaast zijn er nog 
anderen die onderzoek doen op het terrein. 
Dat werk is van essentieel belang, wij moeten 
de situatie van dichtbij kunnen volgen en de 
druk zo hoog mogelijk houden. 

Er bestaat een enorm contrast tussen 
een grootstad als Jakarta en eilanden 
als Sumatra. Heb je na vijf reizen ook 
al wat gezien van de befaamde lokale 
biodiversiteit?
Net als de inwoners van Jakarta maak 
ik gebruik van de weekends om die te 
ontdekken. Binnenkort ga ik naar een 
revalidatieproject voor orang-oetans. Maar 
het zal wel iets moeilijker zijn om een 
Sumatraanse tijger te zien te krijgen! Er zijn 
nog amper vierhonderd exemplaren in leven. 
Maar zij vormen een van de drijfveren van 

mijn motivatie. Ik krijg koude 
rillingen als ik bedenk dat al die 
schoonheid, die hele fauna en 
flora, zou kunnen verdwijnen, 
terwijl we sommige soorten 

nog niet eens kennen!  

Elysabeth Loos

Een eind maken 
aan de ontbossing 
is mijn belangrijkste 
drijfveer 
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Om zijn volledige onafhankelijkheid te behou-
den, aanvaardt Greenpeace uitsluitend giften 

van zijn sympathisanten, en geen subsidies of 
sponsoring door bedrijven. We vragen financiële 
steun aan donateurs op een manier die volledig 
strookt met de deontologische code van de 

Vereniging voor Ethische Fondsenwerving 
(VEF). Dat houdt in dat we onze sympathisan-
ten, medewerkers en personeelsleden minstens 
jaarlijks inlichten over het gebruik van onze 
financiële middelen. Een onafhankelijke revisor 
controleert onze jaarrekeningen.

2012 
in cijfers 

Om onze CO2-uitstoot zo veel moge-
lijk te beperken, zijn het uitgebreide 
financiële rapport en het verslag van 
onze revisor beschikbaar op www.
greenpeace.be (Wie zijn we/Financiële 
transparantie). Voor de geïnteresseer-
den zonder internettoegang, zijn deze 
rapporten ook op eenvoudig verzoek 
in gedrukte versie verkrijgbaar via het 
nummer 02/274.02.00

 
Inkomsten, uitgaven en eindresultaat
In 2012 ontvingen we meer geld uit giften, maar 
beduidend minder uit legaten van sympathisan-
ten die Greenpeace in hun testament hadden 
opgenomen (al moet hierbij worden opgemerkt 
dat het bedrag van legaten in de voorbij twee 
jaar uitzonderlijk hoog lag). In 2012 ging 63% 
van alle middelen naar onze campagnes, en 
vooral die rond klimaat en energie. De balans 
heeft een negatief resultaat van 1.048.332 euro, 
zoals voorzien in de begroting. We hebben 
immers een aanzienlijk deel van de legaten uit 
de voorbije jaren gespendeerd, zoals de erfla-
ters dat gewild hebben.

Milieu-impact
Sinds 2007 meten we ons energieverbruik, 
brengen we onze beroepsmatige verplaat-
singen in rekening en kijken we naar onze 
verschillende gedrukte publicaties om de CO2-
uitstoot van onze werking te berekenen.

Papier voor de publicatie van onze rapporten 
en magazines blijft veruit de grootste milieu-
impact van onze organisatie. 

De winter van 2012 was niet uitzonderlijk zacht, 
waardoor ons gasverbruik opnieuw op een 
normaal peil is beland. Ondanks het intensieve 
gebruik van videoconferentie tussen de kan-
toren van  Greenpeace wereldwijd, zijn onze 
professionele verplaatsingen in 2012 gestegen, 
vooral door onze toegenomen participatie aan 
de campagnes tegen ontbossing in Indonesië 
en het Congobekken.

JAARRAPPORT 2012

Inkomsten, uitgaven en eindresultaat (3)

INKOMSTEN 2012 2011 2010 2009

Giften 5.298.312 85,5% 5.072.201 73,7% 4.955.285 73,2% 3.802.406 87,0%

Legaten 507.142 8,2% 1.322.145 19,2% 1.485.206 21,9% 249.191 5,7%

Opbrengsten 55.133 0,9% 69.897 1,0% 63.758 0,9% 98.100 2,2%

Recuperatie 
van kosten

329.699 5,3% 405.814 5,9% 243.714 3,6% 193.845 4,4%

Andere 5.219 0,1% 14.298 0,2% 25.693 0,4% 27.226 0,6%

Totaal 6.195.505 100,0% 6.884.355 100,0% 6.773.656 100,0% 4.370.768 100,0%

UITGAVEN 2012 2011 2010 2009

Campagnes 4.580.145 63,2% 3.644.145 61,5% 4.358.274 67,1% 3.064.116 65,0%

Fondsenwer-
ving

1.991.593 27,5% 1.701.572 28,7% 1.580.109 24,3% 1.122.829 23,8%

Administratie 672.099 9,3% 580.022 9,8% 553.294 8,5% 524.542 11,1%

Totaal 7.243.837 100,0% 5.925.739 100,0% 6.491.677 100,0% 4.711.487 100,0%

EINDRESULTAAT -1.048.332 958.616 281.979 -340.719

Inkomsten 2012

Uitstoot broeikasgassen, per bron

Uitgaven 2012

Papierverbruik

Gebouw

Ton CO
2

Dienstverkeer
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Greenpeace is een internationale organisatie die tot doel 

heeft om milieubedreigingen aan te klagen en concrete 

oplossingen aan te dragen voorde bescherming van het 

milieu en de bevordering van de wereldwijde vrede. Onze 

waarden zijn geweldloosheid, confrontatie, onafhankelijkheid 

en de kracht van gezamenlijke actie.

Volg ons: 

www.facebook.com/greenpeace.belgium 

www.twitter.com/greenpeace_be 

www.youtube.com/greenpeacebelgium 

Laat je k inderen een 
behouden planeet na

ANTWOORDBON

Ik wil graag de brochure  
‘Testamenten en schenkingen’ ontvangen.

Naam:

Voornaam:

Straat: 

Nr.: Bus: 

Postnummer: 

Gemeente:

Tel.: 

Geboortedatum:

Terugsturen aan:  
Greenpeace, t.a.v. Frederic Diependaele,  
Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel.

De milieu-uitdagingen voor de toekomst zijn immens. Om die 
uitdagingen aan te pakken, hebben wij aanzienlijke en langdurige 
financiële steun nodig. Indien je iets wil doen en op duurzame wijze 
wil getuigen van jouw engagement voor het behoud van ons leefmi-
lieu, steun Greenpeace dan met een testament of een schenking.

“Ik sta klaar om in alle vertrouwen al je 
vragen te beantwoorden.”

- Frederic Diependaele

Meer weten? 
Neem rechtstreeks contact op met Frederic Diependaele, 
verantwoordelijke testamenten en schenkingen.
Tel: 02 274 19 33 - E-mail: frederic.diependaele@greenpeace.org

Je kan  ook de onderstaande antwoordbon invullen. Je ontvangt dan 
gratis, vertrouwelijk en zonder enige verbintenis van jouw kant onze 
brochure Testamenten en schenkingen.
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ACT NOW

Greenpeace rekent steeds meer op de 
actieve steun van zijn sympathisanten om 
milieudossiers aan te pakken. Martin is 
een jonge student die beslist heeft om zich 
te engageren.   
“Ik ben 22, ik studeer bevolkings- en ontwikkelingswetenschappen 
aan de UCL. Sinds twee jaar woon ik in een gemeenschapshuis, 
het ‘Dévlop'kot’. 
Op 23 april organiseerden wij een dag rond duurzame 
ontwikkeling. Wij wilden de studenten op een ludieke en 
aangename manier sensibiliseren en aantonen dat het mogelijk 
is om een evenement van een zekere omvang te organiseren en 
toch rekening te houden met strenge criteria op het vlak van 
duurzaamheid. Andere spelers op het vlak van duurzame 
ontwikkeling van de stad Louvain-la-Neuve hebben ons daarbij 
geholpen. 
Toen Greenpeace begin dit jaar contact met ons opnam en 
vroeg om mee te werken aan de campagne ‘Save the Arctic’ 
door een actie op te zetten in Louvain-la-Neuve, waren wij 
meteen verkocht. We hebben toen ook beslist om de actie voor de 
Noordpool op te nemen in onze actiedag van 23 april. Met het 
oog op de grote gevaren die onze planeet bedreigen en tegenover 
de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, moeten 
mensen van goede wil zich gewoon verenigen om een echte kracht 
voor verandering te worden. 
Om deze actie met succes te bekronen, hebben wij de studenten 
een week lang benaderd om met hen te praten over de gevaren 
die de Noordpool bedreigen en de oplossingen die Greenpeace 
voorstelt. En natuurlijk hebben wij hen ook opgeroepen om deel 
te nemen aan de actie van 23 april… en met succes: de studenten 
waren enthousiast, geïnteresseerd in het thema en zij hebben hun 
stem laten horen om van de Noordpool een beschermd gebied te 
maken. Mobiliseren werkt!”

 Mensen van goede wil 
moeten samenwerken"
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Ons online magazine vormt als het ware een aanvulling op de ‘papieren’ versie: de artikels worden er 
geüpdatet en aangevuld met meer foto’s en filmpjes. Ga zeker eens kijken!  

Afspraak op www.greenpeace.be/gmag-nl
De online versie verschijnt viermaal per jaar, gelijktijdig met de papieren versie.

De Noordpool   
in al zijn schoonheid op

Was je ook ondersteboven van de Noordpoolfoto’s van Dave Walsh op pagina 16-17 ? 
Wil je graag een vollediger beeld van deze mooie maar kwetsbare wereld ?  

➜  Bewonder alle foto’s uit de tentoonstelling op www.greenpeace.be/gmag-nl 

Veel leesplezier

 www.greenpeace.be/gmag-nl

http://www.greenpeace.be/gmag-fr

