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[	Dit	beeld	vormt	een	visuele	waarschuwing	
tegen	de	consequenties	van	onze	verslaving	aan	
vervuilende	energiebronnen,	ten	nadele	van	
mens	en	milieu	]		

gerd leipold, algemeen directeur van  
greenpeace internationaal
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Daniel Beltra, die al lang fotograaf 
is voor Greenpeace, heeft een prijs 
gewonnen op het prestigieuze World 
Press Photo met deze foto van de 
ergste droogte sinds jaren in het 
Amazonegebied.

In oktober 2005 liep deze boot vast op 
een zandbank in het Amazonegebied. 
Nog als gevolg van de droogte stierven 
duizenden vissen in de uitdrogende 
rivier en kwamen andere vaartuigen 
vast te zitten, waardoor de bevoorrading 
van de dorpen erg bemoeilijkt werd. 
Ook het hele ecosysteem, dat van de 
rivier afhankelijk is, wordt slachtoffer 
van de droogte: bosbranden teisteren 
het Amazonegebied en vernielen 
bosgebieden die van onschatbare 
waarde zijn voor de biodiversiteit, 
drinkwater wordt steeds schaarser…

De groeiende regelmaat en intensiteit 
van de droogtes in dit gebied zijn het 
gevolg van de massale ontbossing en 
de wereldwijde klimaatverandering. 
Meer dan ooit roept Greenpeace de 
Braziliaanse overheid op om maatregelen 
te nemen om de ontbossing af te 
remmen. Tegelijkertijd vragen we 
aan de geïndustrialiseerde landen 
zich te engageren om de uitstoot van 
broeikasgassen drastisch te verminderen. 
Die vermindering is noodzakelijk om de 
biodiversiteit op aarde te beschermen 
en te vermijden dat miljoenen mensen 
klimaatvluchteling worden.

Greenpeace-fotograaf gelauwerd  
door World Press Photo
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Is zomaar alles geoorloofd in een wereld die steeds 
internationaler wordt? Eén voorbeeld: de Europese 
Unie zou verplicht kunnen worden om genetisch 
gemanipuleerde gewassen toe te laten op haar 
grondgebied, terwijl ze dat helemaal niet wil. 

De globalisering zoals ze zich vandaag ontwikkelt, 
heeft nefaste gevolgen voor het milieu en men zou 
alles in het werk moeten stellen om op lange ter-
mijn een kwaliteitsvol bestaan te garanderen voor 
iedereen die in de geglobaliseerde wereld leeft. 
Daarom is het belangrijk om die puur economische 
globalisering, die alles en iedereen domineert, af te 
remmen en voorrang te geven aan een globalisering 
die hand in hand gaat met de duurzame ontwikke-
ling van onze planeet en het welzijn van mens en 
milieu vandaag en morgen.

Zoals u kunt lezen in dit jaarrapport heeft Green-
peace er resoluut voor gekozen om haar werkings-
middelen te investeren in internationale milieupro-
blemen die een wereldwijde impact hebben en die 
een echte bedreiging vormen voor het overleven 
van onze planeet en haar inwoners.

Zo hebben we in 2005 over de hele wereld in de 
eerste plaats actie gevoerd voor de bescherming 
van onze oerbossen en hun biodiversiteit; voor 
zeereservaten waar de visbestanden zich kunnen 
herstellen; voor het terugdringen van de uitstoot 
van broeikasgassen om zo de opwarming van onze 
aarde tegen te gaan; voor een systematische ver-
vanging van giftige stoffen die alomtegenwoordig 
zijn en aan de basis liggen van heel wat ziektes en 
allergieën. Verder ijveren we ook voor de elimi-
natie van genetisch gemanipuleerde organismen 

van onze velden en uit onze voeding en veevoeder, 
dit beperkt ook de invloed van een kleine groep 
machtige multinationals op onze landbouw en onze 
voeding; en ten slotte, voor het verdwijnen van 
atoomwapens, in België en in de wereld. 

Stuk voor stuk zijn deze ‘vervuilingen van onze 
omgeving’ het gevolg van een globalisering die niet 
tot doel heeft om het welzijn van ieder te verbete-
ren, maar om de economische welstand van enkelen 
te vermeerderen. 

De volgende pagina’s geven een overzicht van 
enkele sterke momenten van 2005: het Kyoto-pro-
tocol dat van kracht wordt, stappen vooruit in de 
Europese chemische wetgeving… Uw financiële 
steun en uw concreet engagement door petities te 
ondertekenen of onze postkaarten op te sturen, 
hebben bijgedragen aan deze successen. In dit 
voorwoord wil ik u dan ook persoonlijk bedanken 
voor uw steun, die even genereus als broodnodig is.

De drie laatste pagina’s van dit rapport geven een 
overzicht van de manier waarop uw steun gebruikt 
werd in 2005. Wees ervan overtuigd: uw steun is 
essentieel en we doen al het mogelijke om hem zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken.

Blijf onze acties voor een beter milieu steunen!

Peter De Smet
Algemeen Directeur Greenpeace België
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Niet eender welke globalisering!

EDITO
Het Greenpeace jaarrapport is een extra uitgave van Greenpeace Magazine, een publicatie van Greenpeace Belgium 
vzw. | Redactie: Peter De Smet, Pierre Schurmans, Caroline Veter | Verantwoordelijke uitgever: Peter De Smet, 
Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel. Tel: 02 274 02 00, www.greenpeace.be | Greenpeace is een internationale 
drukkingsgroep die ijvert voor de bescherming van het ecosysteem Aarde. We zijn volledig politiek onafhankelijk en halen 
onze financiële middelen enkel uit giften van onze sympathisanten en de verkoop van goederen. Onze campagnes zijn 
altijd geweldloos. | Ontwerp: Rudi De Rechter | Druk: Arte Print | Gedrukt op Cyclus Print, 100% niet-chloorgebleekt 
gerecycleerd papier. 

Omslag: Een foto die in augustus 2005 genomen werd tijdens een verkenningsmissie in Groenland. De Esperanza 
was ter plaatse om het onderzoek te vergemakkelijken van glaciologen en klimatologen naar de effecten van de 
klimaatverandering op de ijskap. © Greenpeace/Nick Cobbing.

[	Actie	tegen	olieboringen		
in	de	Barentszee	]



©
 G

re
en

p
ea

ce
/G

et
te

m
an

s

KLIMAATVERANDERING
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 onze doelstellingen 
	• De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug

dringen om een catastrofale impact van de klimaat
verandering te vermijden.

	• Een einde maken aan het gebruik van fossiele en 
nucleaire brandstoffen.

	• Een echte politiek rond hernieuwbare energiebronnen, 
energieefficiëntie en besparing ontwikkelen.

 
 op het terrein  Greenpeace organiseert expedities om de impact 
van de klimaatverandering te documenteren: het smeltende ijs 
in Groenland, de droogte op het Tibetaans plateau… ¬  We doen 
een grote promotietour van hernieuwbare energiebronnen in 
Zuidoost Azië ¬  We voeren van Australië tot België actie tegen de 
steenkoolcentrales, die in grote mate schuldig zijn aan de opwar-
ming van de aarde ¬  In België klaagt Greenpeace de kredieten 
aan die Delcredere, de Belgische kredietverzekeraar, toekent aan 
vervuilende projecten in ontwikkelingslanden ¬  Nog in België eist 
Greenpeace de sluiting van de oudste kernreactoren, die de leeftijd 
van 30 jaar bereikt hebben.  

 stappen vooruit  Het Kyotoprotocol dat een eerste vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen voorziet, treedt in werking 
¬  De raad van Europese milieuministers spreekt zich uit voor een 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de geïndustri-
aliseerde landen met 30% tegen 2020 en met 60-80% tegen 2050 
¬  In Europa is de bouw van kernreactoren zo goed als gestopt. 
 
 het cijfer van 2005  40.504. Dat is het aantal megawatt dat 
gegenereerd wordt door windmolens in de Europese Unie eind 
2005. Europa haalt dus haar doelstelling van 40.000 megawatt 
tegen 2010 vijf jaar op voorhand.    

 wat kunt u doen?  Kies voor groene stroom (http://energie. 
greenpeace.org/) en energiebesparing in uw woning  
(http://ecohouse.greenpeace.be/Eco_NL/index.html)! 

© Greenpeace/ J .  Sut ton-Hibber t © Greenpeace/Aer ts

[	Actievoerders	beklimmen	
de	steenkoolcentrale	van	
Amercoeur	bij	Charleroi	]
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 onze doelstellingen 
	• De afbakening van mariene reservaten, waar elke activiteit 

verboden is die schadelijk is voor het mariene ecosysteem.  
	• De ontwikkeling van duurzame vismethoden en het verbod 

op de walvisvangst.

 op het terrein  We voeren actie tegen de slachting van dolfijnen 
in het Kanaal. De dolfijnen raken er verstrikt in de visnetten en ster-
ven soms met honderden per jaar ¬  We voeren internationaal actie 
tegen de grote boomkorvissers. Die slepen enorme visnetten over de 
zeebodem, die alle leven dat ze tegenkomen vernietigen. Aan boord 
van ons schip de Esperanza organiseren Greenpeace en een team van 
Britse wetenschappers een wetenschappelijke missie langs de kust 
van Schotland om de schade te onderzoeken die door de boomkorvis-
sers is aangericht aan het nog onbekende ecosysteem. Ook in Canada 
en Nieuw-Zeeland worden acties tegen de boomkorvisserij georga-
niseerd ¬  Greenpeace lanceert een oproep aan de Verenigde Naties 
om zich uit te spreken voor een moratorium op de boomkorvisserij op 
volle zee ¬  We voeren actie tegen de walvisvangst: 55.000 mensen 
doen mee met de cyberactie om de walvisvangst aan te klagen ¬  Op 
Antarctica voeren we actie om de walvissen te beschermen tegen de 
Japanse walvisvaarders ¬  Eind 2005 begint Greenpeace aan de expe-
ditie ‘Defending Our Oceans’. Gedurende meer dan een jaar zullen we 
de wereldzeeën doorkruisen waarbij zowel problematieken worden 
belicht als oplossingen worden aangereikt, zoals de definiëring van 
zones waar mariene reservaten afgebakend moeten worden. 

 stappen vooruit  De poging van Japan om het moratorium op de 
commerciële walvisvangst op te heffen, mislukt. De walvissen zijn dus 
gered... op papier. In realiteit blijft Japan walvissen doden, zogezegd 
om wetenschappelijke redenen.

 het cijfer van 2005  300.000. Dat is het geschatte aantal walvissen, 
dolfijnen en bruinvissen dat dit jaar gestorven is na verstikking in vis-
netten. 

 wat kunt u doen?  Word Ocean Defender en doe mee met onze online 
acties! http://oceans.greenpeace.org/nl/defenders

© Greenpeace/Malcolm Pul lman © Greenpeace/Kate Davison
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[	Augustus	2005:	
Wetenschappelijke	missies,	
zoals	deze	in	Groenland,	
vormen	een	belangrijk	
onderdeel	van	het	werk	van	
Greenpeace	]
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GIFTIGE STOFFEN
 onze doelstellingen 
	· Een efficiënte chemische wetgeving in Europa die het substitutieprincipe 

bevat. Dat principe verplicht de fabrikanten om gevaarlijke chemische stoffen 
te verwijderen uit hun producten en systematisch te vervangen door veiliger 
alternatieven, als die voorhanden zijn.

	· De producenten van chemische stoffen verantwoordelijk houden voor de 
 stoffen die ze produceren.  

 op het terrein  Greenpeace toont bewijs van een algemene chemische besmetting van 
onze omgeving. We vinden die besmetting in navelstrengbloed, palingen, parfums... ¬   
We voeren actie tegen die besmetting: tegen Bayer, BASF en de politieke verantwoor-
delijken die weigeren om het substitutieprincipe op te nemen in de nieuwe chemische 
wetgeving ¬  Greenpeace organiseert een modeshow die bewijst dat kledij, cosmetische 
producten en gsm’s geproduceerd kunnen worden op basis van veilige chemische stoffen ¬  
We stellen de uitvoer van ons elektronisch afval (oude gsm’s, computers...) naar Aziatische 
landen aan de kaak. Die uitvoer kan enkel als de producten vooraf ontdaan zijn van de 
gevaarlijke chemische stoffen die ze bevatten.  

 stappen vooruit  Dankzij de druk van Greenpeace stemt het Europese Parlement tijdens 
een eerste lezing voor het opnemen van het substitutieprincipe in de hervorming van 
de chemische wetgeving ¬  steeds meer bedrijven, waaronder Sony Ericsson en Motorola, 
engageren zich om giftige stoffen te verwijderen uit hun producten ¬  De Europese Unie 
verbiedt het gebruik van zes gevaarlijk chemische stoffen in kinderspeelgoed 
 
 het cijfer van 2005  22. Dat is het percentage werknemers (in Europa) dat tijdens minstens 
een kwart van hun werkduur blootgesteld wordt aan giftige dampen of rook. 

 wat kunt u doen?  Kies voor ‘schone’ consumptiegoederen en oefen druk uit op de Euro-
pese parlementsleden opdat ze hun steun aan het substitutieprincipe bevestigen. Dat kan 
op de website: http://reachnl.greenpeace.be

© Behring-Chisholm/Greenpeace © Greenpeace/Reynaers © Greenpeace/Reynaers
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[	Modeshow	in	Brussel	
voor	een	toekomst	
zonder	gif	]
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GGO’s

 onze doelstellingen 
	• Een einde maken aan de verspreiding van 

genetische gemanipuleerde organismen 
(ggo’s) in ons milieu. 

	• Een duurzame landbouw promoten,  
zonder ggo’s. 

 op het terrein  We voeren actie in Brazilië en 
Argentinië om te voorkomen dat grote bosgebie-
den weggevaagd worden om plaats te maken voor 
uitgestrekte monoculturen van (ggo-)soja. Die soja 
moet dienen om ons Europese vee te voederen...  
¬  In België oefent Greenpeace druk uit op Campina 
en Carrefour opdat ze niet langer melk verkopen 
van koeien die gevoederd werden met ggo-ingre- 
diënten of met soja uit Latijns-Amerika die bij-

draagt aan de ontbossing ¬  Greenpeace publiceert 
een studie die bewijst dat melkkoeien perfect 
gevoederd kunnen worden met een lokale men-
geling van gras en klaver ¬  Greenpeace ontmoet 
landbouwers om de problematiek van de groot-
schalige sojateelt uit Latijns-Amerika aan te 
 kaarten. 

 stappen vooruit  25.000 hectaren bos worden uit-
geroepen tot ‘beschermd gebied’ in Argentinië, ze 
zullen dus niet gekapt worden om er sojaplantages 
van te maken ¬  China verbiedt de verkoop van 
transgene soja op haar grondgebied ¬  Polen en 
Hongarije verbannen de kweek van ggo-maïs van 
hun grondgebied, hoewel de EU groen licht gegeven 
had ¬  In Roemenië klaagt Greenpeace de besmet-

ting met ggo-soja aan en overtuigen we de rege-
ring om de kweek ervan vanaf 2007 te verbieden  
¬  Zwitserland verbiedt de kweek van ggo’s op haar 
grondgebied ¬  Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, 
Luxemburg en Griekenland bevestigen het verbod 
op ggo-maïs en koolzaad op hun grondgebied.   

 het cijfer van 2005  20 miljoen. Dat is het aantal 
ton ggo’s dat in 2005 in Europa werd ingevoerd om 
onze koeien, varkens en kippen te voederen. 

 wat kunt u doen?  Probeer minder vlees te eten en 
kies regelmatig voor lokale bioproducten. Die wor-
den zonder ggo’s geproduceerd en maken gebruik 
van ingrediënten die het milieu respecteren. 

© Greenpeace

© Greenpeace/Reynaers

© Greenpeace/De Mi ldt
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[	 In	Argentinië	ontrollen	actievoerders	
een	spandoek	om	te	eisen	dat	niet	één	
hectare	bos	meer	wordt	opgeofferd	voor	
sojavelden	]



* Het FSC-label garandeert dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. 

BOSSEN
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 onze doelstellingen  
 • Onze oerbossen beschermen en op een duurzame 

manier beheren, volgens de FSCcriteria*. Er is nood aan 
een uitbreiding van het aantal beschermde gebieden.  

 • Een wettelijk verbod op de import van illegaal gekapt 
hout.

 • De keuze voor FSChout en –papier promoten. 

 op het terrein  We organiseren een expeditie in het noorden 
van Finland in de oerbossen en nodigden schrijvers uit om ter 
plaatse de impact van de grootschalige houtkap te bekijken die 
voornamelijk bestemd is voor de papierindustrie ¬  we onderne-
men een missie naar Kameroen waar Greenpeace de grootschalige 
illegale kap aanklaagt ¬  in het Amazonewoud legt een team van 
Greenpeace de illegale keten van hout bloot, van de kap in de oer-
bossen tot het transport naar Sao Paolo, 3.000 kilometer verderop 
¬  Greenpeace klaagt de illegale kap aan die georganiseerd wordt 
door papiergigant APP in de Chinese bossen.  

 stappen vooruit  In Argentinië worden 25.000 hectaren bos 
‘beschermd gebied’, ze zullen dus niet opgeofferd worden om 
uitgestrekte sojaplantages aan te leggen ¬  De Braziliaanse presi-
dent kondigt een stijging van het aantal beschermde gebieden in 
het Amazonewoud aan ¬  In de Democratische Republiek Congo 
bevestigt de president een moratorium op nieuwe kapconcessies 
¬  De franstalige versie van het Harry Potter boek wordt in Europa 
gedrukt op bosvriendelijk papier. Dat zijn maar eventjes twee mil-
joen exemplaren! ¬  Papiergigant Xerox kondigt aan niet langer 
papiervezels te zullen gebruiken die uit het noorden van Finland 
komen.  

 het cijfer van 2005  70. Dit is het percentage van het hout gekapt 
in de oerbossen in Noord-Finland, dat is bestemd voor papierpro-
ductie.  

 wat kunt u doen?  Koop hout met het FSC-label. Kies voor gere-
cycleerd papier en bekijk onze tips om papier te besparen op onze 
website: http://www.greenpeace.org/papier/actie

© Greenpeace/Ricardo Bel ie l © Greenpeace/Verbelen © Greenpeace/Armestre
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verantwoordelijkheid	van	de	papierindustrie	aan	bij	
de	vernietiging	van	de	laatste	oerbossen	van	Europa	]



ONTWAPENING  onze doelstellingen 
 • De verwijdering en ontmanteling van alle 

 kernwapens

 op het terrein  Greenpeace klaagt aan dat er wereldwijd 
nog steeds 30.000 kernwapens  in omloop zijn. De vijf offi-
ciële* kernwapenmachten hebben nochtans het non-pro-
liferatieverdrag ondertekend, waarin ze zich engageren om 
hun kernarsenalen te verwijderen. Er konden vorderingen 
gemaakt worden tijdens de conferentie over de herziening 
van het verdrag in mei 2005, waar ook een delegatie van 
Greenpeace aanwezig was. Maar in de realiteit bleven de 
beloftes dode letter ¬  Greenpeace voert mee actie voor de 
militaire bases van de NAVO in België en Turkije. Die twee 
landen herbergen respectievelijk 20 en 90 Amerikaanse 
kernwapens op hun grondgebied! Onze doelstelling: de 
terugtrekking en ontmanteling van alle Amerikaanse 
kernwapens die in Europa opgesteld zijn ¬  aan de voor-
avond van de 60e verjaardag van het bombardement op 
Hiroshima, benadrukt Greenpeace nogmaals de dringende 
noodzaak om de nucleaire dreiging uit de wereld te hel-
pen. We leggen bij het gedenkteken aan de atoombom op 
Hiroshima duizenden boodschappen neer die door burgers 
over de hele wereld verzonden zijn.  

 stappen vooruit  In België keurden de Kamer en de 
Senaat een resolutie goed rond nonproliferatie en 
nucleaire ontwapening. De resolutie vormt een concrete 
basis voor de terugtrekking van het Amerikaans nucleair 
arsenaal van het Europese grondgebied.  
 
 het cijfer van 2005  480. Dat is het aantal Amerikaanse 
kernwapens dat momenteel opgesteld is in zes Europese 
landen, waaronder België.  

 wat kunt u doen?  Overtuig uw burgemeester om zich aan 
te sluiten bij de Mayors for Peace, een internationaal  net-
werk dat ijvert voor de eliminatie van kernwapens. U vindt 
meer informatie op: 
http://www.motherearth.org/m4p/index_nl.php
PS: in België is al bijna de helft van de burgemeesters lid 
van dit netwerk! 

*Het gaat om de volgende landen : de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 
Rusland, China en Frankrijk. 

jaarrapport 2005 �
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[	Een	als	kruisraket	verklede	militant	wordt	
gearresteerd	bij	een	actie	in	België,	om	de	
terugtrekking	te	bekomen	van	in	Europa	
gestationeerde	kernwapens.	]
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2005 in cijfers
Greenpeace kan over de hele wereld 
werken dankzij de steun van onze 
sympathisanten, de verkoop van arti-
kelen en projectondersteuning door 
stichtingen. Om aan te tonen dat deze 
gelden correct en efficiënt besteed 
worden, rapporteert Greenpeace op 
een transparante manier over haar 
financiën. U vindt hierbij de balans 
(2004-2005) en de gedetailleerde 
resultatenrekeningen van 2005 van 
Greenpeace België vzw, met toelich-
ting.

Die cijfers werden gecontroleerd en 
conform verklaard door een onaf-
hankelijke revisor. De verklaring van 
de revisor of bijkomende toelichting 
bij de resultaten kunnen opgevraagd 
worden via mail:
info@be.greenpeace.org
of per brief:
Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel. 

Als lid van de Vereniging voor Ethische 
Fondsenwerving, engageert Green-
peace zich om de deontologische code 
van die organisatie te respecteren. 
Voor meer informatie, surf naar:
www.vefaerf.be.

Toelichting bij de inkomsten
Van de 4,6 miljoen euro algemene 
inkomsten in 2005, zijn er 4,10 miljoen 
afkomstig van onze fondsenwerving. 
Die zijn voor het overgrote merendeel 
(76%) afkomstig van de permanente 
opdrachten van onze sympathisan-
ten. De inkomsten uit overschrijvingen 
bedragen op hun beurt 15% van onze 
inkomsten in 2005. Ook legaten maken 
een niet onbelangrijk deel uit van 
onze inkomsten. 

In vergelijking met 2004 dalen de 
inkomsten uit artikelen met Green-
peace-label (kleding, schoolmateri-
aal…), terwijl de inkomsten uit lega-
ten stijgen. Die tendens zal ongetwij-
feld verdergezet worden in 2006. 

De inkomsten uit de fondsenwerving 
en de verkoop van artikelen zijn in 
totaal met 4,9% gestegen in vergelij-
king met het jaar 2004. 

De uitgaven voor de fondsenwerving 
dienen om onze inspanningen te 
bekostigen om nieuwe sympathisan-
ten te recruteren, de relatie met onze 
bestaande sympathisanten te onder-

houden en groei te realiseren. Deze 
uitgaven zijn in 2005 gestegen tot 1,16 
miljoen euro. Met andere woorden: 
elke euro die geïnvesteerd is in fond-
senwerving heeft 3,5 euro opgebracht!

Commentaar bij de uitgaven
Onze uitgaven zijn op 2 manieren 
weergegeven. Overzicht 1 bevat de 
resultaatrekeningen volgens het offi-
ciële boukhoudkundige plan zoals dat 
moet gepresenteerd worden in ove-
reenstemming met de nieuwe wetge-
ving op vzw’s. Het geeft een overzicht 
van de verschillende kostencatego-
rieën.

Overzicht 2 toont de ‘kosten per acti-
viteit’, een gedetailleerd overzicht 
van de uitgaven van de verschillende 
afdelingen van Greenpeace, en geeft 
u een goede samenvatting van de 
manier waarop uw gift gebruikt werd. 
Onze uitgaven zijn verdeeld in drie 
categorieën: campagne, fondsenwer-
ving en administratie. 

In 2005 zijn de uitgaven met 4,7% 
gestegen tegenover 2004.

INKOMSTEN
4.307.326 93,95%

Korting op aankoop 608 0 0,00%

Giften Sympathisanten 702 4.107.123 89,58%

Terugwinning kosten GPI 703 84.592 1,85%

Terugwinning kosten Magazine 704 115.611 2,52%

146.725 3,20%

Diverse Inkomsten 743 146.725 3,20%

127.348 2,78%

Wisselresultaten 754 21 0,00%

Diverse Financiële Opbrengsten 756 127.327 2,78%

3.239 0,07%

Uitzonderlijke Opbrengsten 764 3.239 0,07%

TOTAAL INKOMSTEN 4.584.638 100% 100%

UITGAVEN
1.426.512 33,40%

Administratie en huisvesting 610 264.986 6,20%

GP Merchandise 611 0 0,00%

Fondsenwerving 612 462.789 10,83%

Campagnes 613 343.893 8,05%

Communicatie 614 354.844 8,31%

1.976.039

Bruto lonen 620 1.516.633 35,51%

Campagnes 574.066 13,44%

Communicatie 216.989 5,08%

Fondsenwerving 518.109 12,13%

Administratie 207.469 4,86%

Kosten Sociale Zekerheid 621 431.416 10,10%

Campagnes 175.469 4,11%

Communicatie 67.665 1,58%

Fondsenwerving 122.533 2,87%

Administratie 65.749 1,54%

Kosten verzekering 623 21.547 0,50%

Campagnes 9.398 0,22%

Communicatie 4.021 0,09%

Fondsenwerving 4.750 0,11%

Administratie 3.378 0,08%

Vakantiegeld 625 6.443 0,15%

Campagnes 4.061 0,10%

Communicatie 4.499 0,11%

Fondsenwerving -1.417 -0,03%

Administratie -700 -0,02%

40.893 0,26%

Afschrijvingen 630 10.893 0,26%

Sociaal Passief 637 30.000 0,70%

Campagnes 12.600 0,29%

Communicatie 5.400 0,13%

Fondsenwerving 6.900 0,16%

Administratie 5.100 0,12%

825.032 19,32%

Andere Bedrijfskosten 640 825.032 19,32%

1.285 0,03%

Wisselresultaten 654 0 0%

Omrekening vreemde valuta 655 0 0%

Verschil van betalingen 656 0 0%

Diverse financiële kosten 659 1.285 0,03%

1.507 0,04%

Uitzonderlijke kosten 664 1.507 0,04%

-16 0,00%

European Unit Expenditure 699 -16 0%

TOTAAL UITGAVEN 4.271.252 100% 100%
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Andere (intresten)

Terugwinning kosten magazine

Terugwinning kosten GP-International

Winst op verkoop

Giften sympathisanten

Aantal sympathisanten

Inkomsten Uitgaven

Specifieke campagneuitgaven
In 2005 werden de campagnemiddelen voornamelijk 
besteed aan de campagnes rond klimaat, giftige stoffen 
en genetische manipulatie. Ons politiek lobbywerk op het 
niveau van de Europese instellingen in Brussel vertegen-
woordigt ook een belangrijk deel van onze werkingsmid-
delen (0,64 miljoen in 2005). In het eerste deel van dit 
jaarrapport kunt u onze belangrijkste verwezelijkingen voor 
2005 lezen. 

 

Ondersteunende campagnekosten
Hieronder vallen alle activiteiten van de zes medewerkers 
van onze communicatie- en vrijwilligersafdeling

• kosten van onze vrijwilligersgroep die informatie ver-
strekken in scholen, verenigingen en op publieke mani-
festaties over Greenpeace en onze campagnes. In 2005 
heeft greenpeace ook het klimaatproject ‘Solar Gene-
ration’ opgestart in samenwerking met verschillende 
jeugdbewegingen.

• publicatie en verspreiding van magazines (volwassenen 
en kinderen) en andere publicaties. 

• pers- en mediawerking

• salarissen van onze medewerkers

• kosten verbonden aan onze elektronische communicatie 
(website, e-mail)

Fondsenwerving en donateursservice
Totale uitgave voor fondsenwerving: 1,16 miljoen euro, of 
27,1% van onze uitgaven. In 2005 hebben we zo’n 13.786 
nieuwe sympathisanten aangetrokken, waarmee de teller 
op 111.324 sympathisanten in totaal komt te staan. We doen 
er alles aan om die basis te consolideren door het aantal 
donateurs dat ons verlaat te beperken tot ongeveer 10%.

Administratie en kantoren
Onder deze rubriek vallen de kosten voor huur, diverse 
onkosten (water, gas, elektriciteit…), het bureaumateriaal 
en ook de salarissen van onze administratief medewerkers 
(personeelsbeheer, financiën, informatica, receptie, alge-
mene leiding). 
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2005 IN CIJFERS 
CAMPAGNEKOSTEN 2.726.967 63,8%

1. Specifieke campagnekosten

Actiedepartement 63.836

Klimaatcampagne 68.215

Campagne Bossen 29.305

Campagne GGO 54.039

Campagne giftige stoffen 57.460

Nucleaire campagne 19.762

Algemene campagnekosten 77.124

Algemene personeelskosten 750.760

Europese Campagnes kantoor Brussel - 2005 644.000

Internationale projecten in België 252.070

Totaal 2.016.571

2. Ondersteunende campagnekosten

Informatie en voorlichting 63.500

Greenpeace Magazine 301.455

Loonkosten communicatie 301.503

Secretariaat campagnes 43.938

Totaal 710.396

FONDSENWERVING EN SYMPATHISANTENSERVICE 1.156.197 27,1%

Kosten werving nieuwe donateurs 349.308

Kosten bestaande donateurs 298.005

Sympathisantenservice 95.244

Loonkosten fondsenwerving 394.878

Secretariaat sympathisantendienst 18.762

Totaal 1.156.197

ADMINISTRATIE EN HUISVESTING 388.088 9,1%

Huisvesting 86.781

Secretariaat administratie en huisvesting 5.525

Personeelskost 295.782

Totaal 388.088

TOTAAL UITGAVEN 4.271.252 100%

Saldo (over te dragen resultaat) 313.386
Administratie en gebouwen 
Fondsenwerving en 
sympathisantenservice

Campagnes



Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel   www.greenpeace.be

We hebben 2005 afgesloten met een positief jaarresultaat van 313.386 
euros. De nieuwe wetgeving op vzw’s heeft vooral een invloed op presen-
tatie van het passief van onze balans omdat de rubriek ‘Voorzieningen’ 
beperkter moet worden geïnterpreteerd dan voorheen. Zo zijn onder die 
rubriek in 2005 alleen enkele personeelkosten opgenomen, naast een 
provisie voor eventuele boetes die betaald moeten worden in het kader 
van rechtszaken waarin Greenpeace betrokken is. 

Onder de rubriek “Bestemde fondsen” komt nu het sociaal passief terecht, 
evenals een bestemd verzekeringsfonds voor vrijwilligers.

De vorderingen tegenover Via-Ex cv, de eigenaar van onze bureaus, staan 
momenteel op 0,85 miljoen euro. 

BALANS 2004 2005

ACTIVA

Materiele Vaste Activa 16.062 16.762

Financiele Vaste Activa 245.861 245.861

Aandelen Via-Ex 239.540 239.540

Aandelen Triodos 6.121 6.121

Borgtochten 200 200

Vorderingen 947.988 906.026

Intercompany vorderingen 46.201 37.239

Via-Ex r/c 883.581 850.582

Andere vorderingen 18.205 18.205

Geldbeleggingen 345.721 8

Liquide middellen 2.184.089 2.887.597

Overlopende rekeningen 3.309 81.904

TOTAL ACTIVA 3.743.030 4.138.158

PASSIVA

Eigen vermogen 1.970.034 1.970.034

Overgedragen resultaten 225.301 313.385

Bestemde Fondsen 925.301

Voorzieningen 822.789 204.382

Schulden 724.706 725.037

Schulden op lange termijn 0 0

Leveranciers 555.496 468.372

Bezoldigingen en sociale lasten 169.210 256.666

Overige schulden 0 0

Overlopende rekeningen  200 19

TOTAAL PASSIVA 3.743.030 4.138.158

Commentaar bij de balans

En	morgen?	Laten	we	de	krachten		
bundelen	tegen	de	klimaatverandering!

Vrijwilligerswerk, medewerking aan 
 protestacties, morele en financiële steun… 
Tienduizenden sympathisanten in België 
steunen ons op de een of andere manier 
en dat gaat ons ter harte. Het is met name 
dankzij u dat we de middelen hebben om 
de grote milieuproblemen van vandaag aan 
te pakken. 

Een van de meeste effectieve actiemid-
delen is de mobilisatie van burgers die 
iets concreets doen om hun stem te laten 
horen. Omdat de klimaatverandering een 
complex probleem is, en een invloed uit-
oefent op uiteenlopende sectoren zoals  
milieu, gezondheid, armoede, ontwikke-
ling en mensenrechten, heeft Greenpeace 
beslist om een grote coalitie te vormen met 
andere organisaties. In Vlaanderen, Brussel 
en Wallonië nodigden we organisaties uit 
om een gemeenschappelijk actieplatform 
op te zetten. Dat platform moet in het 
najaar van 2006 officieel het licht zien. 

We kijken ernaar uit om de krachten te 
bundelen met verschillende vertegenwoor-
digers uit de samenleving; dankzij de coa-
litie zullen we een kritieke massa kunnen 
bereiken. En dat zal hard nodig zijn als we 
een immens probleem zoals de klimaat-
verandering willen aanpakken!

Peter De Smet
Directeur
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