
©
 l

a
n

g
r
o

ck
/z

en
it

h
/g

r
ee

n
p
e
a
ce

©
 g

r
ee

n
p
e
a
ce

/n
o

v
is

Gedurende het hele jaar 2006 heeft Greenpeace er alles aan gedaan om aan te to-
nen dat chemische vervuiling overal aanwezig is in onze dagelijkse consumptie-
goederen zoals kleding, cosmetica en computers. Greenpeace heeft door het orga-
niseren van modeshows onder andere aangetoond dat er veiligere alternatieven 
bestaan in de textielsector. Het doel van deze acties was om een doeltreffendere 
wetgeving af te dwingen bij de Europese Unie. Operatie geslaagd: de REACH wet-
geving werd gestemd en voorziet in het vervangen van sommige van de gif-
tigste chemische substanties door veiligere alternatieven. Een mooie vooruit-
gang die zowel onze gezondheid als het milieu ten goede komt!

Jaarrapport 2006
Bijlage bij het trimestrieel Greenpeace Magazine n° 74  |  2007-2 (juni-juli-augustus 2007)  |  Afgiftekantoor: Brussel X

 2006 in cijfers 

Greenpeace kan over de hele wereld 
werken dankzij de steun van sympa-
thisanten, de verkoop van artikelen en 
projectondersteuning door stichtingen. 
Om aan te tonen dat deze gelden correct 
en effi ciënt besteed worden, rappor-
teert Greenpeace op een transparan-
te manier over haar fi nanciën. U vindt 
hierbij de balans (2005-2006) en de 
 gedetailleerde resultatenrekeningen van 
2006 van Greenpeace Belgium vzw, met 
toelichting.

Die cijfers werden gecontroleerd en 
conform verklaard door een onafhanke-
lijke revisor. De verklaring van de revisor 
of bijkomende toelichting bij de resul-
taten 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 Greenpeace 
zich om de deontologische code van die 
organisatie te respecteren. Voor meer in-
formatie, surf naar: www.vef-aerf.be.

2006 was een recordjaar op het vlak van 
inkomsten. Er werd een stijging van bijna 
25% gerealiseerd en dit voornamelijk door 
uitzonderlijke inkomsten uit legaten. Deze 
inkomsten zullen ons de volgende jaren 
toelaten bijkomend campagnewerk te 
realiseren in België. 

De giften van onze sympathisanten waren 
samen goed voor 4 miljoen euro. De 
getrouwheid van onze sympathisanten 
– die ons voor het grootste deel steunen 
via doorlopende opdrachten – laat ons 

toe onze uitgaven voldoende op voorhand 
te plannen en maakt de opvolging van de 
campagnedossiers over meerdere jaren 
mogelijk.

Paradoxaal genoeg hebben wij tegenover 
eind 2005 en ondanks de stijgende inkom-
sten voor het eerst in vele jaren een lichte 
achteruitgang van het aantal sympathi-
santen vastgesteld. Na een doorlopende 
groei sinds 1998, stabiliseert het aantal nu 
rond 110.000 donateurs.  

Toelichting bij de inkomsten

INKOMSTEN
boekhoudcode 5.426.189 96,44%

Terugwinning kosten GPI 703 114.673 2,04%

Terugwinning kosten magazine 704 83.687 1,49%

Giften sympathisanten 732 4.154.058 73,83%

Legaten 734 1.073.520 19,08%

Subsidies 736 250 0,00%

118.751 2,11%

Diverse inkomsten 743 118.751 2,11%

76.090 1,35%

Wisselresultaten 754 3 0,00%

Diverse fi nanciële opbrengsten 756 76.087 1,35%

5.237 0,09%

Uitzonderlijke opbrengsten 764 5.237 0,09%

TOTAAL INKOMSTEN 5.626.267 100% 100%

of bijkomende toelichting bij de resul-
taten kunnen opgevraagd worden via 
mail: info@be.greenpeace.org
per brief: Haachtsesteenweg 159, 
1030 Brussel. 
Als lid van de Vereniging voor Ethische 
Fondsenwerving, engageert Greenpeace 
zich om de deontologische code van die 
organisatie te respecteren. Voor meer in-
formatie, surf naar: www.vef-aerf.be
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Van China tot Argentinië documenteert Greenpeace de impact van de klimaat-
verandering. De beelden uit de vier uithoeken van de wereld gemaakt in 2006 
zetten de nood om onze uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen 
kracht bij. Het is mogelijk om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 
50% terug te dringen als we ten volle investeren in hernieuwbare energie en 
energie-effi ciëntie. Om die reden heeft Greenpeace doorheen het jaar 2006 actie 
gevoerd tegen vervuilende elektriciteitscentrales en druk uitgeoefend op Belgi-
sche en Europese politici om maatregelen te treffen om klimaatverandering te 
voorkomen. De Europese Unie lijkt in elk geval goed op weg om het voor-
touw te nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde! 
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Commentaar bij de uitgaven

Onze uitgaven zijn op 2 manieren weergegeven. 
Overzicht 1 bevat de resultaatrekeningen volgens 
het offi ciële boekhoudkundige plan zoals dat moet 
gepresenteerd worden in overeenstemming met de 
wetgeving op vzw’s. Het geeft een overzicht van de 
verschillende kostencategorieën.

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

In 2006 zijn de uitgaven met 14,6% gestegen tegen-
over 2005. Dit is vooral door een sterke stijging 
(18,2%) van de bestedingen in campagnes.

UITGAVEN
boekhoudcode 1.747.199 35,69%

Administratie en huisvesting 610 290.464 5,93%

Fondsenwerving 612 477.007 9,74%

Campagnes 613 584.354 11,94%

Communicatie 614 395.374 8,08%

2.194.355

Bruto lonen 620 1.672.253 34,16%

Campagnes 647.992 13,24%

Communicatie 235.321 4,81%

Fondsenwerving 572.506 11,69%

Administratie 216.435 4,42%

Kosten Sociale Zekerheid 621 498.044 10,17%

Campagnes 199.868 4,08%

Communicatie 69.617 1,42%

Fondsenwerving 157.511 3,22%

Administratie 71.048 1,45%

Kosten verzekering 623 21.582 0,44%

Campagnes 9.232 0,19%

Communicatie 3.861 0,08%

Fondsenwerving 4.970 0,10%

Administratie 3.520 0,07%

Vakantiegeld 625 2.475 0,05%

Campagnes 4.409 0,09%

Communicatie -6.973 -0,14%

Fondsenwerving 2.761 0,06%

Administratie 2.278 0,05%

-1.338 0,25%

Afschrijvingen 630 12.181 0,25%

Voorzieningen pensioenen 635 -13.519 -0,28%

Fondsenwerving 38.075 0,78%

Administratie -51.593 -1,05%

954.446 19,49%

Vzw taks 640 446 0,01%

Andere bedrijfskosten 643 954.000 19,49%

1.201 0,02%

Wisselresultaten 654 15 0,00%

Diverse fi nanciële kosten 659 1.186 0,02%

TOTAAL UITGAVEN 4.895.863 100% 100%

andere (intresten)
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In Brazilië wordt het Amazonewoud geleidelijk 
aan gekapt om plaats te maken voor grote soja-
plantages. In 2006 heeft Greenpeace deze on-
duldbare situatie voor de bossen en hun bewo-
ners aangeklaagd. Groot nieuws wanneer in juli 
2006 de belangrijkste sojahandelaars in Bra-

zilië zich engageren om gedurende twee jaar geen soja meer te kopen van 
nieuw ontboste gebieden in de Amazone. Een mooie stap voorwaarts in de 
bescherming van de Zuid-Amerikaanse wouden.
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Specifi eke campagne-uitgaven: € 2,46 miljoen
In 2006 werden de campagnemiddelen voorna-
melijk besteed aan de campagnes rond klimaat, 
giftige stoffen (REACH), bossen, kernenergie en 
genetische manipulatie.  De kosten omvatten sala-
rissen, wetenschappelijk onderzoekswerk, speci-
fi eke communicatie-instrumenten zoals websi-
tes of campagnefolders en organisatiekosten van 
publieke demonstraties.

In 2006 is een internationaal project ter bescher-
ming van de oerbossen in Congo gestart dat verder 
loopt in 2007. De coördinatie en uitwerking van dit 
project wordt door het Belgische Greenpeace-kan-
toor verzorgd. 

Ons politiek lobbywerk op het niveau van de Euro-
pese instellingen in Brussel vertegenwoordigt ook 
een belangrijk deel van onze werkingsmiddelen 
(0,64 miljoen in 2006).

Tenslotte werd in 2006 steun verleend aan enkele 
samenwerkingsverbanden: de opstart van de Bel-
gische klimaatcoalitie en van de internationale 
coalitie voor verantwoord ontmantelen van sloop-
schepen (rubriek Speciale projecten) werden bei-
den gefi nancierd door Greenpeace Belgium. 

Ondersteunende campagnekosten: € 0,76 miljoen
Hieronder vallen alle activiteiten van de 
medewerkers van onze communicatie- en 
vrijwilligersafdeling

p Kosten van onze vrijwilligersgroep die infor-
matie verstrekt in scholen, verenigingen en op 
publieke manifestaties over Greenpeace en onze 
campagnes.

p Publicatie en verspreiding van magazines (vol-
wassenen en kinderen) en andere publicaties. 

p Pers- en mediawerking

p Salarissen van onze medewerkers

p Kosten verbonden aan onze elektronische com-
municatie (website, e-mail)

Fondsenwerving en donateursservice: € 1,22 
miljoen
De uitgaven voor de fondsenwerving dekken de 
inspanningen om nieuwe sympathisanten te 
rekruteren en de relatie met onze bestaande sym-
pathisanten te onderhouden. Deze uitgaven zijn 
in 2006 gestegen tot 1,22 miljoen euro. Met andere 
woorden: elke euro die geïnvesteerd is in fondsen-
werving heeft 4,3 euro opgebracht!

Administratie en kantoren: € 0,45 miljoen
Onder deze rubriek vallen de kosten voor huur, 
diverse onkosten (water, gas, elektriciteit…), het 
bureaumateriaal en ook de salarissen van onze 
administratieve medewerkers (personeelsbe-
heer, fi nanciën, informatica, receptie, algemene 
leiding). 

CAMPAGNEKOSTEN 3.223.752 65,8%

1. SPECIFIEKE CAMPAGNEKOSTEN

Actiedepartement 75.711

Campagne Klimaat 127.769

Campagne Bossen 49.436

Campagne GGO 17.426

Campagne giftige stoffen 18.427

Campagne Kernenergie 20.447

Speciale projecten 142.847

Algemene campagnekosten 63.169

Congo Project 117.532

Loonkosten campagnes 791.181

Europese Campagnes kantoor Brussel - 2006 644.000

Deelname Internationale campagnes 392.830

Totaal 2.460.774

2. ONDERSTEUNENDE CAMPAGNEKOSTEN

Informatie en voorlichting 58.099

Greenpeace Magazine 275.699

Communicatie Project 71.913

Loonkosten communicatie 313.708

Secretariaat campagnes 43.558

Totaal 762.977

FONDSENWERVING EN SYMPATHISANTENSERVICE 1.218.999 24,9%

Kosten werving nieuwe donateurs 405.431

Kosten bestaande donateurs 288.684

Sympathisantenservice 111.167

Loonkosten fondsenwerving 397.250

Secretariaat sympathisantendienst 16.466

Totaal 1.218.999

ADMINISTRATIE EN HUISVESTING 453.113 9,3%

Huisvesting 91.943

Secretariaat administratie en huisvesting 5.576

Personeelskost 355.594

Totaal 453.113

TOTAAL UITGAVEN 4.895.863 100%

Saldo 730.404
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2006 was het jaar met de grootste scheepsexpeditie in de ge-
schiedenis van Greenpeace. Van Antarctica tot de Azoren heeft 
Greenpeace de oceanen doorkruist om de schade aan het zee-
milieu aan de kaak te stellen. Met enkele mooie overwinnin-
gen als resultaat: in West-Afrika werden illegale vissersvlo-
ten aangehouden, een eiland in de buurt van Hurghada in de 
Rode Zee werd uitgeroepen tot nationaal park, in de Mexicaan-
se wateren kwam een nieuw zeereservaat… Meer dan ooit zet 
Greenpeace zich in om een groot netwerk van zeereservaten 
te verwezenlijken dat 40% van de oceanen omvat.

Gedrukt op 100%
 gerecycleerd papier m

et inkten op plantaardige basis. Verantw
oordelijke uitgever: Peter De Sm

et, Haachtsesteenw
eg 159, 1030 Brussel

 en morgen? 

In 2006 was er een echte doorbraak van het 
bewustzijn rond de klimaatproblematiek. 
 Wetenschappelijke dossiers, rapporten over eco-
nomische gevolgen, risico-analyse van de te ver-
wachten impact, An Inconvenient Truth van Al 
Gore en dagelijkse berichtgeving in de pers. Dit 
alles heeft het klimaat bovenaan de agenda ge-
plaatst in het maatschappelijk debat. Het thema 
staat ook centraal in de regeringsvorming bij de 
federale verkiezingen. Ieder van ons zal op één 
of andere wijze bijdragen aan de reductie van 
uitstoot van broeikasgassen: door gewijzigde 
taksregimes, door te kiezen voor  groene stroom 
of andere transportmiddelen, door subsidies 
te vragen voor bijkomende isolatie of zonne-
panelen,...  Greenpeace geeft het voorbeeld 
door haar eigen klimaatimpact als organisa-
tie in kaart te brengen en te streven naar een 
klimaat-neutrale werking. Vanaf volgend jaar 
kan u een bijkomende jaarlijkse rapportering 
ver wachten: Maatschappelijk-Verantwoord-
 Ondernemen@Greenpeace.
Bovendien zullen wij elementen van de 
 klimaatproblematiek in elk van onze campagnes 
integreren.

Greenpeace mobiliseert zo veel mogelijk burgers, 
maar in de eerste plaats haar eigen sympathi-
santen om zich actief in te zetten tegen klimaat-
verandering: door iets concreets te doen, door 
hun stem te laten horen. In 2005 nam Green-
peace het initiatief om een brede klimaatcoalitie 
te vormen met andere organisaties. Eind 2006 
sloten méér dan 50 organisaties uit het midden-
veld zich aan bij dit initiatief dat nu ruim 3 mil-
joen Belgen bereikt. 

Peter De Smet
Directeur Greenpeace België
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BILAN 2005 2006
ACTIVA

Materiële vaste activa 16.762 8.445

Financiële vaste activa 245.861 245.861

Aandelen Via-Ex 239.540 239.540

Aandelen Triodos 6.121 6.121

Borgtochten 200 200

Vorderingen 906.027 870.165

Intercompany vorderingen 37.239 38.688

Lopende rekening Via-Ex 850.582 813.272

Andere vorderingen 18.205 18.205

Geldbeleggingen 8 3.000.004

Liquide middelen 2.887.597 879.521

Overlopende rekeningen 81.904 64.358

TOTAAL ACTIVA 4.138.159 5.068.354

PASSIVA

Eigen vermogen 1.970.034 1.970.034

Overgedragen resultaten 313.386 0

Bestemde Fondsen 925.301 1.969.090

Sociaal Passief Fonds 700.000 700.000

Verzekeringsfonds vrijwilligers 225.301 225.301

Bestemd fonds 2005 68.753

Bestemd fonds 2006 975.037

Voorzieningen 204.382 190.863

Schulden 725.037 938.166

Leveranciers 468.372 670.337

Bezoldigingen en sociale lasten 256.666 267.829

Overlopende rekeningen  19  200

TOTAAL PASSIVA 4.138.159 5.068.354

Commentaar bij de balans

We hebben 2006 afgesloten met een positief jaarresultaat van 730.404 euro.  

De belangrijkste wijzigingen in de balans tegenover 2005:

p Geldbeleggingen: eind 2006 werd 3 miljoen euro op korte termijn belegd op 
een termijnrekening van Triodos Bank.

p Onder de rubriek ‘Bestemde fondsen’ (1,97 miljoen euro) staan het sociaal 
passief, een bestemd verzekeringsfonds voor vrijwilligers en een bestemd 
fonds dat door het bestuur werd toegewezen aan bijkomende campagne- 
en communicatie-activiteiten in de periode 2007-2009. In deze bijkomende 
activiteiten zijn o.a. voorzien: bijkomend werk rond transport, consumeren 
en duurzame landbouw, een jaarlijks extra communicatiebudget en assi-
stentie voor ICT en boekhouding.


