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Meer informatie op www.greenpeace.be

1 Actie bij de Europese top in Brussel om een sterk 
akkoord in Kopenhagen te eisen.

2 Expeditie in Groenland waar de gletsjers in snel 
tempo smelten. 

Enorm bedankt 
Het jaar 2009 stond 
eerst in het teken van de 
hoop, maar draaide uit-
eindelijk uit op een mis-
lukking. Het had het jaar 
moeten zijn waarin de 
mensheid eindelijk haar 
toekomst zou veiligstel-
len.  Greenpeace heeft 

nochtans met hart en ziel gewerkt in de aan-
loop van de befaamde klimaatconferentie in 
 Kopenhagen: ongelooflijke acties over de hele 
wereld, intens lobbywerk, grootschalige peti-
ties, coalities met andere organisaties uit het 
middenveld en noem maar op. Alles werd uit 
de kast gehaald. 
Het Belgische kantoor heeft niet stil  gezeten. 
Toch heeft ons land een bescheiden  positie 
ingenomen binnen de Europese Unie, die niet 
bij machte bleek om te verhinderen dat deze 
klimaattop kopje onder ging. Hoe groot de 
teleurstelling ook is, er zijn ook tekenen van 
hoop: Greenpeace heeft een aanzienlijke rol 
gespeeld in het feit dat zoveel staatshoofden 
het klimaat een belangrijke plaats in hun agen-
da gaven en persoonlijk naar Kopenhagen 
afzakten, terwijl enkele maanden eerder nie-
mand van hen dacht aanwezig te zijn. Green-
peace heeft ook in grote mate bijgedragen aan 
het verzamelen van 15 miljoen handtekeningen 
voor een sterk Kopenhagenakkoord. 
In België hebben we een belangrijke rol 
gespeeld in een mobilisatie voor het klimaat: 
op 5 december waren er 15.000 mensen in 
de straten van Brussel, geen enkel land deed 
beter in vergelijking met het aantal inwoners. 
Nog op het vlak van het klimaat, heeft de nieu-
we Waalse regering beslist om in Luik geen 
snelwegverbinding (CHB) aan te leggen en 
heeft de Vlaamse regering de bouw van een 
nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen tegen-
gehouden. Beide overwinningen zijn ook aan 
ons werk en onze inzet te wijten.
Bij die tekenen van hoop hoort ook uw steun, 
klein of groot. Jullie zijn met meer dan 100.000 
om ons te steunen. Samen kunnen we strijden 
voor een planeet met een rijke biodiversiteit die 
er nog ook zal zijn voor de toekomstige gene-
raties. We hopen van harte dat we op u kunnen 
blijven rekenen. Enorm bedankt,

Michel Genet
Directeur Greenpeace België

Onze activiteiten in 2009
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2009 was het jaar van de klimaattop in 
Kopenhagen. Greenpeace kwam tussen-
beide in het debat om te herinneren aan de 
waarschuwing van de wetenschappers: om 
een sterke verstoring van het klimaat te ver-
mijden, mag de gemiddelde temperatuur op 
aarde met niet meer dan 2°C stijgen. Met 
onze acties wilden wij eraan herinneren wat 
er op het spel staat. 

Tijdens expedities in Groenland en India  –
filmden onze teams de impact van de kli-
maatverandering en gaven zij de slacht-
offers een stem. Die getuigenissen laten 
ons ten volle begrijpen wat ons te wach-
ten staat.  
Onze experts  – stelden oplossingen voor: 
de energie[R]evolutie toont welke maat-
regelen we moeten nemen om de opwar-
ming van de aarde onder 2°C te houden. 
De uitdaging is een feit, de oplossingen 
bestaan.  
Met wetenschappelijk onderzoek in de  –
hand hebben onze experts druk uitge-

oefend op de politici tijdens de Europese 
en internationale bijeenkomsten in de aan-
loop naar Kopenhagen. Zij besteedden 
heel bijzondere aandacht aan de nood-
zaak van de bescherming van de tro-
pische bossen, omdat de vernietiging 
van dit woud verantwoordelijk is voor 
20 % van de wereldwijde uitstoot van 
broeikasgassen. 
Op het terrein hebben onze actievoerders  –
het aantal acties opgedreven: zij ver-
schenen zelfs aan de vip-ingang van de 
Europese Raad in Brussel om de Europe-
se Unie te vragen de top van Kopenhagen 
te redden.
Ten slotte werkte Greenpeace mee aan de  –
ongelooflijke mobilisatie van de publie-
ke opinie. Jullie kwamen met 15.000 naar 
Brussel om te demonstreren voor een 
ambitieus klimaatakkoord in Kopenhagen.

Kopenhagen heeft een muis gebaard. De 
wereldleiders raakten het enkel eens over de 
bedragen die ze willen vrijmaken om de ont-
wikkelingslanden te helpen in hun strijd tegen 
de opwarming van de aarde. Dat is een stap 
vooruit, maar het is lang niet voldoende. 

Meer dan ooit zetten wij onze actie voort voor 
de bescherming van het klimaat.

 ColoFon   Het jaarverslag van Greenpeace is een speciale bijlage 
bij het Greenpeace Magazine, een publicatie van Greenpeace 
Belgium vzw – Verantwoordelijke uitgever: Michel Genet, 
Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel, tel.: 02.274.02.00,  
www.greenpeace.be – Bank 001-1380706-84 – Concept: liz 
Morrison/Rudi De Rechter – Druk: Massoz, op Cyclus Print, 100 % 
gerecycleerd niet-chloorgebleekt papier

Greenpeace is een onafhankelijke, geweldloze en niet-politieke 
organisatie die tot doel heeft om milieubedreigingen aan te klagen 
en concrete oplossingen aan te dragen voor de bescherming van het 
milieu en de bevordering van de wereldwijde vrede. De financiële 
middelen van de organisatie zijn uitsluitend afkomstig uit giften van 
sympathisanten.
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Want to risk it? 
Greenpeace heeft in België ook actie 
gevoerd voor het behoud van de wet op de 
kernuitstap. Wij wezen op de gevaren van 
radioactieve besmetting indien zich een 
ongeval zou voordoen in een van onze kern-
centrales. Wij stelden ook de privileges van 
Electrabel aan de kaak: bij een ongeval is het 
bedrijf maar heel beperkt financieel aanspra-
kelijk. Kortom, de bevolking draagt de risi-
co’s en Electrabel gaat met de winst lopen! 
Ondanks die absurde situatie heeft de staat 
beslist de drie oudste reactoren tien jaar lan-
ger te laten draaien. Greenpeace stopt niet 
met zijn campagne: de sluiting van het vol-
ledige Belgische kernpark is mogelijk. Maar 
dan moet er wel een ambitieus beleid komen 
dat ruim aandacht heeft voor energie-effici-
ëntie en hernieuwbare energie.

Voor een ggo-vrij Europa 

Goed nieuws: Europa houdt de deur vrij goed 
gesloten voor genetisch gemanipuleerde orga-
nismen: enkel de MON 810-maïs van Mon-
santo wordt in Europa en vooral in Spanje 
gekweekt (1). En er is nog meer goed nieuws: 
volgens de officiële gegevens van de Europese 
Unie is de oppervlakte waarop ggo’s worden 
gekweekt in vergelijking met 2008 met 11 % 
gekrompen. Greenpeace ijvert voor een vol-
ledige uitbanning van ggo’s. We konden 2009 
afsluiten met enkele mooie resultaten.  

Steeds meer landen sluiten de deu- –
ren voor ggo’s. Begin 2009 verwierp een 
overweldigende meerderheid van EU-lid-
staten, waaronder België, een poging van 
de Europese Commissie om opnieuw de 
teelt van MON 810-maïs toe te staan in 
Oostenrijk en Hongarije. 
De Luxemburgse en Duitse regering heb- –
ben op hun beurt de teelt van MON 810 
op hun grondgebied verboden. Zij beroe-
pen zich op het voorzorgsprincipe: nieuw 
wetenschappelijk onderzoek zaait twijfel 
over de onschadelijkheid van dit ggo voor 
de gezondheid en het milieu. Zes landen 
verbieden voortaan de teelt van MON 810: 
Oostenrijk, Hongarije, Luxemburg, Duits-
land en ook Frankrijk en Griekenland. 

Ballonnen stellen de verspreiding van een radioactieve wolk voor in geval van een nucleair ongeval. 

En in België? 
Door te ijveren voor een ambitieus ‘Kopenha-
genverdrag’, kon Greenpeace enkele mooie 
resultaten boeken. 

De nieuwe Waalse regering heeft haar  –
plannen opgeborgen voor de aanleg van 
een snelwegverbinding in de buurt van 
Luik, het beruchte CHB-traject. 
De Europese Ministerraad heeft een  –
akkoord gesloten over de oprichting van 
een uitgebreid netwerk van windmolens in 
de Noordzee. Dit project, een initiatief van 
Greenpeace, zal het mogelijk maken om 
duizenden Europese gezinnen van groene 
stroom te voorzien.
Vlaanderen heeft een project laten varen  –
voor de bouw van een steenkoolcentrale 
in Antwerpen. Die zou nog eens meer dan 
6 miljoen ton CO2 per jaar hebben uitge-
stoten – dat is 8 % van de totale emissie in 
Vlaanderen.

En in België?
Op uitnodiging van Greenpeace kwa- –
men Spaanse bioboeren, wier gewassen 
besmet raakten met ggo’s, naar Brussel 
om de EU te overhalen om zich te verzet-
ten tegen nieuwe vragen om genetisch 
gemanipuleerde rijst en andere ggo’s toe te 
laten. Greenpeace overhandigde zelf een 
petitie tegen transgene rijst met meer dan 
180.000 handtekeningen aan de Europees 
Commissaris voor Gezondheid. Ggo-rijst tegenhouden is een belangrijke uitdaging voor 

de consumenten en het milieu. 

Eind 2009 ontdekte Greenpeace illegaal  –
ggo-lijnzaad in een broodmengsel van het 
merk Soubry. De producten werden van de 
markt gehaald.  

(1): Jammer genoeg zou deze situatie wel eens kunnen 
veranderen doordat de Europese Commissie in maart 2010 
het licht op groen heeft gezet voor een ggo-aardappel van 
BASF.
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Meer informatie op www.greenpeace.be

1  Het Amazonewoud wordt kaal gekapt om plaats te 
maken voor de veeteelt.

2  In Indonesië stelt Greenpeace de impact van ontbos-
sing op de klimaatverandering aan de kaak.  

Red het oerwoud

Tropische bossen spelen een levensbelangrij-
ke rol: het dagelijks leven van miljoenen men-
sen hangt ervan af en zij herbergen een uit-
zonderlijk diverse flora en fauna. Bovendien 
slaan zij een belangrijke hoeveelheid kool-
stof op en zijn zij dus van essentieel belang 
voor het behoud van het wereldwijde klimaat. 
In 2009 heeft Greenpeace zijn inspanningen 
voor het woud verdubbeld. 

In  – Indonesië richtten onze actievoerders 
een ‘klimaatkamp’ op om de alarmklok te 
luiden: de bossen worden er kaal gekapt 
en vervangen door uitgestrekte oliepalm-
plantages. Dat bedreigt niet alleen de biodi-
versiteit aan dieren en de leefomgeving van 
de inheemse bevolking, maar ook het kli-
maatevenwicht. De Indonesische presi-
dent heeft aangekondigd dat hij tegen 
2020 de uitstoot van broeikasgassen 
als gevolg van de ontbossing wil beper-
ken tot 41 %. En dat is niet alles: als gevolg 
van een rapport van Greenpeace maakte 
Unilever bekend dat het zijn contract voor 
bevoorrading met Sinar Mas zal verbreken. 
Sinar Mas is de belangrijkste Indonesische 
producent van palmolie, die er niet voor 
terugschrikt om het bos te vernielen voor 
zijn activiteiten. 

Tegelijk protesteerden onze teams in het  –
Amazonegebied tegen de vernietigende 
impact van de runderteelt op het woud. Als 
gevolg daarvan hebben vier grote merken 
uit de vlees- en lederhandel aangekon-
digd dat zij zich niet meer zullen bevoor-
raden bij Braziliaanse veetelers die wer-
ken op gronden die eerder zijn ontbost. 
Dankzij u hebben wij eind 2008 een kantoor  –
kunnen openen in Congo. Sinds 2009 voe-
ren onze teams ter plaatse hun inspannin-
gen op om het woud te beschermen tegen 
industriële exploitatie. 

1

2

En in België?   
In samenwerking met Greenpeace in Kinsha-
sa helpen wij mee de tweede grootste groe-
ne long van onze planeet te beschermen. Het 
hout dat er wordt gekapt, vaak ten koste van 
de lokale gemeenschappen, komt voor een 
groot deel in Antwerpen terecht. De Belgi-
sche teams zetten daar de actie voort en wij-
zen op de impasse waarin de overheid zich 
bevindt omdat er  geen Europese wetgeving 
op de invoer van illegaal gekapt hout bestaat.   
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Computers steeds 
milieuvriendelijker

‘Milieuvriendelijke’ elektronica zonder gifti-
ge chemische stoffen: dat was de inzet van 
de campagne rond giftige stoffen van Green-
peace. Door meteen schone producten te 
produceren aan de bron, vermijd je een groot 
aantal problemen op het moment dat de toe-
stellen het einde van hun levensduur berei-
ken. In 2009 zijn op dit vlak mooie stappen 
vooruit gezet.

Het aandeel van ‘schone’ elektroni- –
ca groeit aanzienlijk. Bijna 40 % van de 
gsm’s die in 2009 op de markt kwamen, 
zijn geproduceerd zonder pvc of bfr, twee 
giftige chemische stoffen. Ook een groot 
aantal computers bevat niet langer deze 
gevaarlijke stoffen. Dat geldt voor de com-
puters van Apple en voor sommige model-
len van het merk HP, de belangrijkste com-
puterproducent ter wereld. HP besliste zijn 
producten milieuvriendelijker te maken na 
allerlei acties door Greenpeace bij HP in 
China, Nederland en de Verenigde Staten.   

Red de oceanen

Greenpeace trok naar de plaatsen waar de 
oceanen worden uitgeput. Om er te proteste-
ren tegen de grote vissersvloten die de ocea-
nen afschuimen. En ook om oplossingen voor 
te stellen: een meer respectvolle visserij en 
een netwerk van mariene reservaten in 40 % 
van de oceanen. Dat is op termijn onze enige 
kans om de blauwvintonijn en andere soor-
ten te beschermen tegen overbevissing en 
ervoor te zorgen dat hun bestanden zich kun-
nen herstellen. 

In de  – Middellandse Zee voerde de Rain-
bow Warrior in juni campagne voor de 
bescherming van de blauwvintonijn. Deze 
vis verkeert in gevaar en dat is grotendeels 
te wijten aan de doldraaiende internationa-
le handel, vooral voor de Aziatische markt 
in sushi. Greenpeace oefende druk uit op 
de Europese Commissie en de lidstaten 
van de EU om de tonijn uit de Middelland-
se Zee te laten opnemen in bijlage I van de 
CITES-conventie en een verbod in te stel-
len op de internationale handel in deze 
soort. In september 2009 heeft de Com-
missie zich gunstig uitgesproken over dit 
voorstel. De uiteindelijke beslissing moet 

Tot voor kort en ondanks een binden- –
de Europese wetgeving over elektronisch 
afval, wentelde Philips de financiële ver-
antwoordelijkheid voor recyclage af op de 
consument of de overheid. Na een cam-
pagne van Greenpeace, waaraan 47.000 
sympathisanten deelnamen, heeft Philips 
aangekondigd zich niet langer te verzet-
ten tegen deze wetgeving die stelt dat 
elke fabrikant financieel verantwoorde-
lijk is voor zijn eigen elektronisch afval. 

Samen met een delegatie van de elektro- –
nicasector in India hebben wij bij de India-
se regering een voorstel voor een wet over 
elektronisch afval ingediend. Die begroette 
het voorstel met open armen en beloofde 
er een gunstig gevolg aan te geven. 

vallen in 2010 (1). Als er niets gebeurt, dreigt 
de blauwvintonijn uit te sterven.  
Vervolgens doorkruiste de Esperanza van  –
augustus tot oktober de Stille Oceaan. 
Hier wordt de witte tonijn bedreigd door 
grote vissersboten die de oceaan leegvis-
sen. Nadat bewezen was dat vier gebie-
den tussen de territoriale wateren van de 
eilandstaten van de Pacific volledig zijn 
leeggeplunderd, vroeg Greenpeace de Vis-
serijcommissie van de Pacific om deze 
gebieden af te sluiten voor de industrië-

Actie voor het gebouw van HP om “groene” elektronica 
te eisen.

Deze actievoerder wil dat er zeereservaten komen in de 
Stille oceaan.

le visvangst en er mariene reservaten in te 
richten. Meer algemeen pleit Greenpeace 
ervoor om de vangst van tonijn in de Stille 
Oceaan met 50 % te verminderen. Ook de 
voedselsoevereiniteit van de eilandstaten in 
de Stille Oceaan die het slachtoffer zijn van 
deze plundering, staat hier op het spel.

(1) Intussen werd het initiatief gekelderd door het lobbywerk van 
de industrie en de landen die CITES niet goed gezind zijn, te 
beginnen met Japan waar 80 % van de blauwvintonijn wordt 
verbruikt.
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Meer informatie op www.greenpeace.be

■ Administratie en huisvesting
■ Fondsenwerving en 
 sympathisantenservice
■ Campagnes

■ Andere
■ Financiële 
 opbrengsten
■ Sociale Maribel
■ Legaten
■ Giften 
 sympathisanten

INKOMSTEN UITGAVEN

2008200920082009

2.000.000

4.000.000

6.000.000

RESULTATENREKENING

INKOMSTEN Boekhouding Code

Terugwinning kosten GP-Internationaal 703 115.645 2,65%

Terugwinning kosten magazine 704 23.940 0,55%

Giften sympathisanten 732 3.802.406 87,00%

Legaten 734 249.191 5,70%

Subsidies 736 500 0,01%

Subtotaal 70/73 4.191.683 95,90%

Sociale Maribel 743 54.260 1,24%

Andere 743 4.929 0,11%

Andere bedrijfsopbrengsten 74 59.189 1,35%

Andere financiële opbrengsten 750 98.100 98.100 2,24% 2,24%

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764 21.797 21.797 0,50% 0,50%

Totaal inkomsten 4.370.768 100%

UITGAVEN Boekhouding Code

Campagnes 1.425.067 30,25%

Communicatie 310.074 6,58%

Fondsenwerving 355.528 7,55%

Administratie 65.085 1,38%

Services et biens divers 61 2.155.754 45,76%

Bruto lonen

Campagnes 803.503 17,05%

Communicatie 187.516 3,98%

Fondsenwerving 572.378 12,15%

Administratie 346.544 7,36%

Totaal 620 1.909.941 40,54%

Kosten Sociale Zekerheid

Campagnes 245.762 5,22%

Communicatie 57.500 1,22%

Fondsenwerving 163.428 3,47%

Administratie 108.628 2,31%

Totaal 621 575.318 12,21%

Kosten verzekering

Campagnes 150 0,00%

Communicatie 3.636 0,08%

Fondsenwerving 27.275 0,58%

Administratie 4.369 0,09%

Totaal 623 35.430 0,75%

Bezoldigingen 62 2.520.689 53,50%

Afschrijvingen 630 15.470 0,33%

Terugneming voor pensioenen 635 -4.466 -0,09%

Terugneming voor lopende geschillen 637 -6.500 -0,14%

Afschrijvingen en voorzieningen 63 4.504 0,10%

Andere bedrijfskosten 640 21.711 21.711 0,46% 0,46%

Diverse financiële kosten 650 1.726 1.726 0,04% 0,04%

Andere uitzonderlijke kosten 664 7.102 7.102 0,15% 0,15%

Totaal uitgaven 4.711.487 100,00%

Netto-resultaat -340.719

Greenpeace kan wereldwijd campagnevoeren dankzij de steun van 
sympathisanten. Om zijn onafhankelijkheid te behouden, weigert 
Greenpeace financiële steun (1) van de overheid en van bedrijven. 
Om aan te tonen dat dit geld correct en efficiënt wordt besteed, 
rapporteert Greenpeace op een transparante en gedetailleerde 
manier over zijn financiën. U vindt hierbij de balans (2008-2009) en 
de gedetailleerde resultatenrekening van 2009 van Greenpeace 
Belgium vzw, met toelichting. Die cijfers werden gecontroleerd en 
conform verklaard door een onafhankelijke revisor. (2) 

(1) Met uitzondering van een minimale subsidie die nodig is om onze officiele erkenning te 
verkrijgen (zie code 736 van de Boekhouding Code).

(2) ClYBoUW Bedrijfsrevisoren – Burgerlijke B.V.B.A. – oosterveldlaan 246, 2610 Antwerpen.

De verklaring van de revisor of bijkomende toelichting bij de resul-
taten kunt u raadplegen op www.greenpeace.be of aanvragen via 
mail (info@be.greenpeace.org). Als lid van de Vereniging voor Ethi-
sche Fondsenwerving engageert Greenpeace zich om de deonto-
logische code van die organisatie te respecteren. Voor meer infor-
matie, surf naar www.vef-aerf.be.

Toelichting bij de inkomsten
Onze brutto inkomsten in 2009 zijn stabiel in vergelijking met 2008. 
Er werd echter 367.000 euro afgetrokken van de jaarinkomsten en 
overgedragen naar volgend jaar om een internationale campagne 
rond duurzame landbouw te ondersteunen die later van start ging 
dan voorzien (deze 367.000 euro staat bij overlopende rekeningen, 
zie volgende bladzijde). Onderstaande tabel illustreert hoe zowel 
de jaarinkomsten als de campangne-uitgaven daalden. 

Toelichting bij de uitgaven
De uitgaven zijn weergegeven in twee afzonderlijke tabellen. De 
tabel hiernaast bevat de ‘resultatenrekening’ volgens het officiële 
boekhoudkundige plan zoals dat moet worden voorgelegd in over-
eenstemming met de wetgeving op de vzw’s. De tabel geeft een 
overzicht van de verschillende kostencategorieën. De tabel op de 
volgende pagina toont de ‘kosten per activiteit’. Zij biedt een over-
zicht van de kosten van de verschillende afdelingen en geeft een 
duidelijk beeld van de manier waarop de giften werden gebruikt. 
De uitgaven zijn verdeeld in drie categorieën: campagnes, fond-
senwerving en administratie. 

2009 in cijfers 
Campagnes: 3,06 miljoen euro
Specifieke campagnekosten: 2,50 miljoen euro
In België bleef onze campagne “Klimaat en Energie” de prioriteit voor 
2009. Op internationaal niveau hebben voort onze schouders gezet 
onder projecten voor de promotie van elektronica zonder giftige stof-
fen ondersteund en de ontwikkeling van een duurzame landbouw zon-
der ggo’s. Natuurlijk blijven we ook ons kantoor in Kinshasa financieel 
steunen.  



Jaarrapport 2009      pagina 7

BILAN 2009 2008
Activa

Immateriële vaste activa 1.947 853

Materiële vaste activa 34.265 40.535

Financiële vaste activa 246.361 246.361

Aandelen Via-Ex 239.540 239.540

Aandelen Triodos 6.121 6.121

Aandelen Ecopower 250 250

Aandelen BeauVent 250 250

Borgtochten 200 200

Vorderingen 860.222 882.822

Intercompany vorderingen 5.853 16.354

Vorderingen 11.922 3.623

Te innen opbrengsten 0 53.965

Lopende rekening Via-Ex 824.242 790.675

Andere vorderingen 18.205 18.205

Liquide middelen 3.054.822 3.840.438

Overlopende rekeningen 29.619 82.045

Totaal Activa 4.227.237 5.093.054

Passiva

Eigen vermogen 1.970.034 1.970.034

Overgedragen resultaten 0 0

Bestemde fondsen 1.376.390 1.717.109

Sociaal Passief Fonds 900.000 900.000

Verzekeringsfonds vrijwilligers 225.301 225.301

Bestemd fonds 2006 196.229 536.948

Bestemd fonds 2007 54.860 54.860

Voorzieningen 89.363 100.329

Schulden 424.342 1.305.382

Leveranciers 163.412 864.374

Te ontvangen facturen 7.082 5.107

Bezoldigingen en sociale lasten 214.861 312.678

Schulden aan Greenpeace International 38.987 123.224

Overlopende rekeningen  367.108  200

Totaal Passiva 4.227.237 5.093.054

KOSTEN PER ACTIVITEIT

Campagnes

Specifieke campagnekosten

Volunteer unit 92.058

Climaat en energie 219.749

Bossen 23.434

Duurzame landbouw 19.908

Vrede en ontwapening 1.678

Algemene campagnekosten 136.821

Deelname internationale campagnes 115.645

Project toxics 655.518

Project duurzame landbouw 104.574

Steun aan kantoor in Kinshasa 89.636

Loonkosten 1.044.365

Subtotaal 2.503.386 53,1%

Ondersteunende campagnekosten

Informatie en voorlichting 25.519

Greenpeace Magazine 176.199

Communicatieproject 73.735

Loonkosten 260.359

Secretariaat campagnes 24.918

Subtotaal 560.730 11,9%

Totaal 3.064.116 65,0%

Fondsenwerving en sympathisantenservice

Kosten werving nieuwe donateurs 336.738

Kosten bestaande donateurs 131.781

Sympathisantenservice 105.243

Loonkosten 498.373

Secretariaat sympathisantenservice 50.694

Totaal 1.122.829 23,83%

Interne diensten en huisvesting

Secretariaat administratie en huisvesting 56.231

Loonkosten 468.311

Totaal 524.542 11,13%

Totaal uitgaven 4.711.487 100,0%

Ondersteunende campagnekosten: 0,56 miljoen euro
Hieronder vallen alle activiteiten van de communicatiedienst en de 
vrijwilligerswerking.

Kosten van de vrijwilligersgroep die informatie verstrekt over  –
Greenpeacecampagnes in scholen, verenigingen en op publieke 
manifestaties.
Publicatie en verspreiding van magazines (volwassenen en kinde- –
ren) en andere publicaties. 
Pers- en mediawerking –
Kosten verbonden aan onze elektronische communicatie (website,  –
e-mail)
Salarissen van onze medewerkers  –

Bijna 65 % van de financiële middelden werden uitgegeven om cam-
pagne te voeren.

Fondsenwerving en dienstverlening aan donateurs:  
1,12 miljoen euro
Onder deze rubriek vallen alle uitgaven die nodig zijn om nieuwe 
donateurs te werven, maar ook alle kosten die verband houden met 
de dienstverlening aan onze huidige donateurs.
Elke euro die wij in 2009 in de fondsenwerving hebben geïnvesteerd, 
heeft 3,73 euro opgeleverd.

Administratie en kantoren: 0,52 miljoen euro
Onder deze rubriek vallen de kosten voor huur, verbruik (water, gas, 
elektriciteit), het kantoormateriaal en ook de salarissen van onze 
administratieve medewerkers (algemeen directeur, personeelsbeheer, 
financiën, informatica, receptie). 

Toelichting bij het eindresultaat
Het tekort van 340.000 euro was voorzien en goedgekeurd door 
de Algemene Vergadering. Het was een bewuste keuze om een 
deel van de financiële reserves – die we hadden opgebouwd dank-
zij een zeer groot legaat uit 2006 – te besteden aan supplementaire 
campagneprojecten. 



Meer informatie op www.greenpeace.be

Niettemin, vergeleken met het energieverbruik van referentiekantoor-
gebouwen in het Brusselse Gewest, blijven onze energieprestaties 
zeer goed.

Totale uitstoot van broeikasgassen, per bron
De onderstaande samenvattende tabel geeft een overzicht van de 
impact (lees de CO2 uitstoot) van onze werking.

Gezien de impact van ons externe papierverbruik, willen we erop wij-
zen dat het hier gaat om alle papier voor de publicatie van ons druk-
werk, magazines, studies, brochures, posters, enzovoort. Green-
peace is een organisatie die communiceert en gedrukte documenten 
zijn nog altijd een algemeen aanvaard (om niet te zeggen favoriet) 
medium bij onze lezers. Wij bieden steeds meer elektronische docu-
menten aan en proberen het lezen ervan te moedigen, maar we vin-
den het beter dat mensen onze teksten op papier lezen dan dat zij ze 
niet lezen op het scherm ...

Sociale indicatoren
Het gemiddelde aantal personeelsleden voor het jaar 2009 bedroeg 
52,2 voltijdse equivalenten voor alle soorten arbeidscontracten 
(56 VTE in 2008 en 54,4 VTE in 2007). De werkelijke loonspanning 
bedroeg in 2009 2,67 (2,41 in 2008 en 2,34 in 2007). Dit is de verhou-
ding tussen het werkelijk betaalde hoogste en laagste brutoloon voor 
een voltijds equivalent.

Voor de derde keer publiceren wij een maatschappelijk jaarveslag 
date en nuttige aanvulling vormt op onze financiële en sociale balans.  
Het volledige verslag is beschikbaar op www.greenpeace.be (rubriek 
Publicaties). Wij geven hier een samenvatting van de belangrijkste 
elementen.

De context
Als organisatie, Greenpeace bezorgd om de impact die zij heeft op 
het leefmilieu en de samenleving. We wilden die impact nog eens eva-
lueren. Zoals bij de vorige edities hebben wij ons bij het opstellen van 
dit rapport gebaseerd op het model van GRI. Meer en meer bedrijven 
en organisaties uit de hele wereld stellen hun maatschappelijk ver-
slag op in dat kader. Natuurlijk, hoe veel zullen de organisaties zijn die 
dat gezamenlijke model gebruiken hoe beter uiteraard een onderlin-
ge vergelijking mogelijk zal zijn. Om te kunnen vergelijken hanteren we 
voor 2009 dezelfde indicatoren als voor 2008 en 2007. Indien relevant 
vermelden wij ook de waarden voor de jaren 2008 en 2007.

Profiel van de organisatie
Greenpeace is een organisatie die campagne voert om gedrag en 
houdingen te veranderen, om het leefmilieu te beschermen en te 
behouden en om de vrede te bevorderen. Onze waarden zijn geweld-
loosheid, confrontatie, onafhankelijkheid en de kracht van geza-
menlijke actie. Greenpeace Belgium telt 4 afdelingen: interne dien-
sten, campagnes, communicatie en fondsenwerving. Elke afdeling 
staat onder leiding van een directeur. Die directeurs vormen samen 
het directieteam (Management Team) onder leiding van de algemeen 
directeur. Greenpeace Belgium richt zich tot een ruim publiek en bij 
de sympathisanten vinden we mensen van alle leeftijdsgroepen uit de 
twee taalgemeenschappen. Wij worden omringd door een groot aan-
tal vrijwilligers.  Zij nemen deel aan publieke manifestaties, verstrekken 
informatie, stellen teksten op en doen mee aan acties voor consumen-
ten, ... De doelgroepen waar Greenpeace Belgium zich op richt zijn 
sympathisanten en donateurs, de vrijwilligers, de media, de politici, de 
overheid, de industrie, het eigen personeel en de leveranciers.

Prestatie-indicatoren
Energieverbruik van ons gebouw in 2009
De onderstaande tabel geeft een overzicht van ons totale en specifie-
ke verbruik (d.w.z. in voltijds equivalenten) 2009, 2008 en 2007.

We merken dat het verbruik van elektriciteit en gas aanzienlijk is 
gestegen in 2009 in vergelijking met voorgaande jaren. Dat kan wor-
den verklaard door:

het feit dat de winter 2009-2010 gevoelig strenger was dan in de  –
voorbije twee jaren
het feit dat tussen oktober 2009 en januari 2010 we grote werken  –
hebben laten uitvoeren op de derde verdieping van het hoofdge-
bouw (schijnwerpers die ‘s ochtends vroeg werden gebruikt, ramen 
en deuren die openstonden...)

■ Woon-werkverkeer 

■ Dienstverkeer

■ Gebouw

■ Papierverbruik

14,9%

 25,6%

 5,8%

 53,6%

Verbruik per 
energiebron

Energie (KWh) Specifiek verbruik (KWh/VTE)

2009 2008 2007 2009 2008 2007

Elektriciteit (100 % groene) 26.561 23.426 22.450 698,96 641,81 641,43

Aardgas 82.951 71.762 99.003 2.182,93 1.966,09 2.828,66

Totaal 109.512 95.189 121.453 2.881,89 2.607,91 3.470,09

Dienstverkeer

Fiets 1.146 km p 16 kg CO2

Openbaar vervoer 405.182 km p 38.260 kg CO2

Voertuigen 55.137 km p 16.261 kg CO2

Vluchten 150.210 km p 27.826 kg CO2

Totaal 611.676 km p 82.363 kg CO2
Woon-werkverkeer

At voet 13.244 km p 0 kg CO2

Fiets 32.556 km p 459 kg CO2

Openbaar vervoer 489.489 km p 46.220 kg CO2

Carpool 0 km p 0 kg CO2

Auto (alleen) 4.814 km p 1.420 kg CO2

Totaal 540.104 km p 48.099 kg CO2
Gebouw

Electiciteit (100 % groene) 26.561 kWh p 801 kg CO2

Aardgas 82.951 kWh p 17.977 kg CO2

Totaal 109.512 kWh p 18.778 kg CO2

Kopieerpapier en drukwerk 
(papier met recyclage inhoud van 100 %)

Intern gebruik 1.063 kg p 2.564 kg CO2

Externe publicaties 70.475 kg p  169.979 kg CO2

Totaal 71.538 kg p 172.543 kg CO2
Totaal CO2 uitstoot 321.783 kg CO2

Greenpeace Belgium
Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel
02 274 02 00 
info @ be.greenpeace.org

Maatschappelijk jaarverslag


