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Greenpeace gaat naar plaatsen waar 
het milieu onder vuur ligt, soms in 
achtergestelde delen van de wereld.
 

Doel / getuigen van de omvang en de 
gevolgen van vervuiling of aantasting 
van het leefmilieu  

 – In juli trokken we naar Dalian in China, 
waar een pijpleiding was ontploft. Onze 
experts waarschuwden de bevolking 
dat sommige chemische stoffen uit de 
olie gevaarlijk kunnen zijn. 

 – Enkele maanden eerder werd een 
van onze teams uitgestuurd naar de 

Golf van Mexico om te helpen bij de 
schoonmaak na de olieramp die BP er 
had veroorzaakt. Onze actievoerders 
gingen ook de impact van het olielek na. 

 – In Bangladesh (foto) verzamelden wij 
getuigenissen bij de kustbewoners in 
de regio van de Sundarbans. Die streek 
dreigt onder water te komen te staan 
als de zeespiegel verder blijft stijgen. 

 – Op het Indonesische eiland Sumatra 
hebben wij bewijzen verzameld van de 
vernietiging van het regenwoud voor de 
aanleg van uitgestrekte palmolieplan-
tages. Een schokkende een realiteit die 
vandaag nog te weinig bekend is. 

1 / Getuigen

De wetenschappers van Greenpeace 
spelen een heel belangrijke rol. Zij 
zoeken naar oplossingen voor een 
bepaald milieuprobleem.  
 

Doel / de mogelijkheden van milieu-
vriendelijke alternatieven aantonen  

 – Onze deskundigen onderzochten het 
reusachtige potentieel aan windener-
gie in China (foto) en zetten de rege-
ring ertoe aan om te kiezen voor een 

ontwikkelingsmodel op basis van her-
nieuwbare energie en minder fossiele 
brandstoffen. 

 – In Europa publiceerden wij een nieuw 
scenario voor een energie[R]evolutie. 
Zo bewezen we dat de EU tegen 2050 
nagenoeg helemaal kan afstappen van 
energie uit fossiele brandstoffen en ook 
kernenergie de rug kan toekeren.

 – In België onderzochten wij alternatie-
ven voor de verbreding van de Brus-
selse ring.

2 / Oplossingen voorstellen

Hoe moeten we 2010 
omschrijven? Het was 
een jaar van succes-
sen, maar ook van mili-
eurampen die eens te 
meer aantonen dat de 
mens een verwoestende 
invloed kan hebben. 

Een van onze successen was uiteraard de 
schitterende ‘Kit Kat-campagne’ tegen Nest-
lé. Dankzij jouw steun en onze video die via 
de sociale media over de hele wereld ver-
spreid werd, heeft Nestlé uiteindelijk zijn 
beleid voor de aankoop van palmolie herzien 
om de bossen in Indonesië te sparen. Die 
overwinning was enkel mogelijk dankzij onze 
sympathisanten wereldwijd en alle internet-
gebruikers die werden aangetrokken door de 
originele manier van campagne voeren. 

Tijdens de veelbesproken klimaattop in Can-
cun is het trouwens nog gelukt om in zeke-
re mate de meubelen te redden, aangezien 
het overlegproces dat sinds Kopenhagen in 
het slop zat, eindelijk weer op gang is geko-
men. Dat is een goede zaak, ook al is het kli-
maat daarmee nog niet gered. En in 2010 is 
olie weer op de voorgrond getreden als een 
van de grootste vijanden, met het rampzalige 
olielek in de Golf van Mexico. Bedrijven die 
op zoek zijn naar het zwarte goud blijken tot 
alles bereid zijn om nieuwe voorraden op te 
sporen. Tijdens de maanden na de ramp was 
Greenpeace aanwezig in de Golf van Mexico 
om de impact van de olieramp op het  onder-
waterleven te onderzoeken. We trokken ook 
naar de Noordelijke IJszee, waar de oliereu-
zen op de loer liggen om nieuwe boringen uit 
te voeren.

2010 was ten slotte ook een overgangsjaar 
voor Greenpeace België: aan het eind van 
het jaar kreeg ons team versterking van een 
nieuwe campagnedirecteur en een commu-
nicatieverantwoordelijke. Op die manier willen 
wij onze campagnes nog ambitieuzer maken. 
Natuurlijk is dat het minste wat wij verplicht zijn 
aan jullie allemaal: de 103.486 sympathisanten 
die samen met ons de planeet willen redden. 
Wij hopen dat wij ook in 2011 en de jaren daar-
na op jou kunnen rekenen... Bedankt!

Michel Genet
Directeur Greenpeace België

Bedankt
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 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: Morrison/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.

2010 / Onze krachten

©
 P

e
te

r 
c

a
to

n
 /

 G
re

e
n

p
e

a
c

e
©

 S
im

o
n

 l
im

 /
 G

re
e

n
p

e
a

c
e



Jaarrapport 2010      page 3

4 / Druk uitoefenen

Acties op het terrein maken deel uit 
van het werk van Greenpeace. Die 
acties zijn volstrekt geweldloos, een 
waarde die Greenpeace sinds het prille 
begin hoog in het vaandel draagt. 
 
Doel / aantastingen van het leefmilieu 
openbaar maken 

 – In de Middellandse Zee demonstreer-
den onze actievoerders tegen de grote 
vissersboten die tonijn blijven vangen 
tot de soort zal uitgestorven zijn. 

 – In de Noordelijke IJszee (foto) bezet-
ten wij een olieboorplatform van Cairn 
Energy uit protest tegen de rush op 
het zwarte goud in een van de laatste 

ongerepte gebieden op aarde. 
 – In België protesteerden we tegen de 
plannen om in de Kempen kernafval 
onder de grond te stoppen. 

3 / Actievoeren op het terrein

De lobbyisten van Greenpeace nemen 
deel aan internationale conferenties 
over het milieu. Zij onderhandelen 
regelmatig met vertegenwoordigers 
van de politieke wereld en het 
bedrijfsleven. 
 

Doel / hen aanzetten tot maatregelen 
die het milieu ontzien 

 – Onze lobbyisten waren aanwezig op de 
klimaattop van de Verenigde Naties in 
Cancun (foto) in Mexico. Zij oefenden 
druk uit op de wereldleiders om hen 
aan te sporen tot maatregelen om de 
klimaatproblemen echt aan te pakken. 

 – In Brussel zetten wij de Europese 
ministers onder druk om de visquota te 
verstrengen. 
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6 / Onafhankelijk blijven

onze drie miljoen sympathisanten 
nemen steeds vaker rechtstreeks deel 
aan onze campagnes en leveren zo 
een bijdrage aan het succes ervan.
 

Doel / onze eisen kracht bijzetten 
door te bewijzen dat zij de steun 
genieten van een groot aantal mensen  

 – Honderdduizenden sympathisanten 
kwamen in actie op het internet en 
dwongen Nestlé (foto) op de knieën: de 
multinational verbond zich ertoe niet 
langer palmolie te kopen van leveran-
ciers die meewerken aan de verwoes-
ting van het Indonesische oerwoud.

 – Meer dan een miljoen mensen onder-
tekenden een petitie, die mede werd 

gelanceerd door Greenpeace, voor een 
Europese Unie zonder ggo’s. 

 – 40.000 mensen manifesteerden tegen 
de plannen van de regering van Nieuw-
Zeeland om duizenden hectaren vrij te 
geven voor de mijnbouw. Met succes: 
de regering heeft de mijnbouw ver-
boden in alle gebieden met een grote 
natuurbehoudwaarde.

Greenpeace is volledig vrij in zijn 
standpunten en acties omdat wij 
volledig onafhankelijk zijn van de 
politieke wereld en de bedrijven. 
 

Doel / met luide stem blijven wijzen 
op dingen die niet kunnen, ook al 
proberen sommigen ons vandaag te 
muilkorven

 – Over de hele wereld breidden we onze 
acties (foto) uit nadat Japan twee actie-
voerders veroordeelde tot een jaar 
voorwaardelijke gevangenisstraf. Wat 
ze hadden ‘misdaan’? Een geval van 
corruptie aangeklaagd binnen de wal-
visvangst. Een duidelijk geval waar-
bij de vrijheid van meningsuiting wordt 
beknot.

 – Wij organiseerden de verdediging van 
enkele van onze actievoerders die van-
daag worden vervolgd en zelfs zijn ver-
oordeeld omdat ze deelnamen aan 
geweldloze acties in Brussel en in 
Kopenhagen. Er wordt steeds vaker 
naar het strafrecht gegrepen om de 
vrije meningsuiting aan banden te 
leggen Die trend moeten we keren, 
want hij is in strijd met de vrijheid van 
meningsuiting en het recht op vreed-
zaam betogen, die gewaarborgd zijn 
in de internationale verdragen over de 
mensenrechten. 

5 / Publieke opinie mobiliseren
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1 / Voor hernieuwbare energie

2010 / Onze campagnes

Greenpeace ijvert voor een 100% her-
nieuwbare toekomst. Gedaan dus met 
fossiele brandstoffen en kernenergie, 
het is tijd voor groene energie! 
 
In juli verspreidden wij ons rapport over 
de energie[R]evolutie, waarmee we bewij-
zen dat het Europees energiesysteem 
tegen 2050 vrijwel volledig kan draaien op 
hernieuwbare bronnen.  

Die ommekeer is mogelijk met een snel-
le groei van milieuvriendelijke energievor-
men. We moeten ook actief werken aan 
de ontwikkeling van een netwerk voor 
windenergie tussen alle landen aan de 
Noordzee. Op dat vlak is er goed nieuws 
te melden: in december zijn de betrok-
ken landen overeengekomen om hun 
inspanningen en investeringen te coördi-
neren om windmolenparken met elkaar te 
verbinden.

De overstap naar hernieuwbare energie-
bronnen veronderstelt ook dat wij een 
eind maken aan onze afhankelijkheid 
van olie. Die olie is vaak het synoniem 
van tragedie: de dag na de ontploffing 
van het olieplatform van BP in de Golf 
van Mexico ging een van onze teams 
naar de plek van de ramp om de plaat-
selijke bevolking bij te staan en de ware 
omvang van de schade op te meten. 
Een ander team trok vervolgens naar de 
Noordelijke IJszee om aan te tonen dat 

de grote oliemaatschappijen daar al aan-
wezig zijn, klaar om het zwarte goud uit 
de diepte naar boven te halen. Tegelijk 
eisten wij een moratorium op het boren 
naar olie in de diepzee. In België zet-
ten wij onze actie tegen de verbreding 
van de Brusselse ring voort. Wist u dat 
in onze contreien 60% van de olie wordt 
gebruikt voor het transport? Er bestaan 
oplossingen om de mobiliteit te verbe-
teren zonder evenwel ons olieverbruik te 
verhogen. Verder zetten wij ook koers 
naar Kopenhagen en Bremen om na te 
gaan hoe die steden op duurzame wijze 
hun mobiliteit organiseren. 

In december volgden wij ook op de voet 
het werk van de onderhandelaars tijdens 
de klimaattop van de Verenigde Naties 
in Cancun (Mexico). Het akkoord dat uit 
de bus kwam, bracht eindelijk weer schot 
in de essentiële onderhandelingen die 
door de mislukking van Kopenhagen in 
het slop waren geraakt.

Kernenergie vormt minder dan ooit 
een oplossing bij de overgang naar een 
duurzaam energiesysteem (foto). In Bel-
gië protesteerden wij tegen het transport 
van radioactief afval en verzetten we ons 
tegen de plannen voor het begraven van 
kernafval diep in de Kempense klei. 

Volg ons laatste nieuws over energie 
en klimaat op www.greenpeace.be
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2 / Voor het behoud van oerbossen

3 / Voor duurzame landbouw 

Greenpeace verzet zich tegen de 
verspreiding van genetisch gema-
nipuleerde gewassen (ggo’s) in het 
milieu. Wij ijveren voor een duurzame 
landbouw, met respect voor mens en 
milieu.  

In België namen wij na de beslissing van 
de Vlaamse Regering om ggo-maïs te 
zaaien voor experimentele doeleinden in 
april stalen op de akkers van aangrenzen-
de boerderijen. Die bleken besmet te zijn 
met ggo’s. Omdat klassieke en transgene 
teelten niet naast elkaar kunnen bestaan, 
zetten wij de overheid onder druk om de 
ggo-teelten te verbieden. 

Ook op Europees vlak lanceerden wij 
een uitgebreide petitie voor een ggo-vrij 
Europa: de procedure voor het toestaan 
van ggo’s vertoont heel wat gebreken en 
zolang die niet zijn verholpen, moet de 
invoering van nieuwe transgene teelten 
absoluut verboden worden. De petitie 

kende veel succes en werd onderte-
kend door meer dan een miljoen Euro-
pese burgers (foto), wat bewijst dat zij 
geen ggo’s op hun bord willen.

Ondanks dat alles gaf de Europese 
Commissie voor het eerst in tien jaar 
groen licht voor de teelt van een nieuw 
genetisch gemanipuleerd product: de 
 Amflora-aardappel van BASF. Die toe-
lating is volledig in strijd met het advies 
van een meerderheid van de lidstaten en 
van de publieke opinie. Drie landen heb-
ben trouwens het voorzorgsprincipe inge-
roepen om de teelt van de Amflora bin-
nen hun grenzen te verbieden. 

Ook elders wint het verzet tegen de ggo’s 
terrein: in India verlengde de regering het 
verbod op de teelt van transgene auber-
gines. In China verklaarden steeds meer 
supermarkten en rijstproducenten dat ze 
geen ggo-rijst willen. 

Volg ons laatste nieuws over ggo’s en 
duurzame landbouw op  
www.greenpeace.be

Greenpeace wil in 2020 een eind 
maken aan de ontbossing, vooral in 
Indonesië, in het Amazonegebied en 
in congo. 

In Indonesië, waar het regenwoud in een 
koortsachtig tempo verdwijnt, kwamen 
wij in actie tegen een van de belangrijk-
ste drijfveren voor de ontbossing: palm-
olie. Door de verspreiding van onze 
online-petitie en onze KitKat-video ver-
bond Nestlé zich er in mei toe om niet 
langer palmolie te kopen van leveranciers 
die meewerken aan de ontbossing. Unile-
ver en Burger King deden al gelijkaardige 
beloften.  
Nog meer goed nieuws: na jarenlang 
werk achter de schermen heeft de Euro-
pese Unie in juli de invoer van illegaal 
gekapt hout op de Europese markt 
verboden. Invoerders zullen voortaan 
moeten bewijzen waar hun houtproduc-
ten vandaan komen. 

Deze Europese regelgeving, die van-
af 2013 van kracht wordt, zou wat res-
pijt moeten brengen voor het oerwoud, 
onder andere in Congo, waar heel wat 
bomen op illegale wijze worden gekapt. 

Nog in verband met Congo hebben wij 
druk uitgeoefend op onze democratische 
politieke partijen om in te stemmen met 
een grotere bijdrage van België voor het 
behoud van deze tweede groene long 
van onze planeet. Wij organiseerden een 
fotomanifestatie (foto) in Brussel en een 
petitie die onze politieke partijen oproept 
om in actie te komen. De boodschap 
werd luid en duidelijk overgebracht aan 
de politici die in september deelnamen 
aan een rondetafelconferentie. 

We konden het jaar afsluiten met nog 
een positieve noot, naar aanleiding van 
de internationale onderhandelingen over 
het klimaat in Cancun. Aangezien de ont-
bossing verantwoordelijk is voor 12 tot 
20% van de wereldwijde uitstoot van 
broeikasgassen, moet een klimaatak-
koord uiteraard ook maatregelen omvat-
ten om hieraan een eind te maken. En 
dat is gebeurd: de landen die in Cancun 
aanwezig waren hebben een akkoord 
gesloten om de ontbossing in de ont-
wikkelingslanden stop te zetten. 

Volg ons laatste nieuws over bossen 
op www.greenpeace.be©
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2 / Voor het behoud van oerbossen

5 / Voor een wereld zonder giftige stoffen

Greenpeace voert actie voor het 
behoud van de visbestanden: de gro-
te vissersvloten mogen niet langer de 
oceanen leegplunderen met behulp 
van verwoestende visserijtechnieken. 

Tijdens het visseizoen, van april tot juni, 
voerden wij onze acties tegen de indus-
triële vissersvloten, die zonder scrupules 
met hun reusachtige netten tonijn vangen 
in de Middellandse Zee. Onze actievoer-
ders probeerden de tonijn te bevrijden die 
in immense kooien wordt vervoerd naar 
vetmesterijen langs de kust. Wij hebben 
ook de druk opgevoerd op de instanties 
die de toegestane vangstquota voor 
tonijn en andere soorten moeten vastleg-
gen. Jammer genoeg zwichtten die zoals 
in de vorige jaren voor de visserijlobby en 
besteedden zij maar weinig aandacht aan 

de waarschuwingen van wetenschappers 
die stellen dat er veel te veel vis wordt 
gevangen. 
In de Stille Oceaan kondigden acht 
eilanden de instelling van een van de 
grootste mariene reservaten ter wereld 
aan. Het gebied is groter dan India en is 
sinds januari 2011 verboden terrein voor 
de industriële boten die de vissen vangen 
door ze te omringen met reusachtige net-
ten. Die boten alleen al vangen 70% van 
alle tonijn ter wereld, zonder de tonnen 
jonge vis, schildpadden en haaien mee te 
rekenen. Dat is dus uitstekend nieuws!
Met betrekking tot de walvisjacht pro-
testeerden wij tegen de voorwaardelij-
ke gevangenisstraf van één jaar die het 
Japanse gerecht in juli uitsprak tegen 
twee Japanse actievoerders van Green-
peace. Hun ‘misdaad’ bestond erin dat zij 

een geval van corruptie hadden aange-
klaagd binnen de walvissector. Het luide 
internationale protest tegen hun veroor-
deling bracht het land in actie: het Japan-
se visserijagentschap gaf eind 2010 toe 
dat er wel degelijk sprake was geweest 
van corruptie. Die bekentenis vormt een 
bijkomende smet op het blazoen van de 
walvisvangst, die toch al te kampen heeft 
met een verminderde vraag naar walvis-
vlees. Dat is onder andere te danken aan 
het werk van onze Japanse collega’s, 
die onophoudelijk actie hebben gevoerd 
op de Japanse markt en ook de super-
markten en kleinhandelaars zijn blijven 
bewerken. 

Volg ons laatste nieuws over oceanen 
en mariene ecosystemen op  
www.greenpeace.be

4 / Voor de bescherming van de oceanen

Greenpeace wil giftige stoffen ban-
nen, vooral uit elektronica en het 
rivierwater. 

Omdat het aantal elektronische appara-
ten in snel tempo blijft toenemen, werk-
ten wij aan de ‘vergroening’ van de sec-
tor. Hoe we dat hebben gedaan? Door 
een klassement te publiceren ‘voor een 
verantwoorde hightech‘. Algemeen kun-
nen we stellen dat de sector geleide-
lijk aan milieuvriendelijker wordt. Bedrij-
ven als HP, Apple, Sony Ericsson en Acer 
dringen zelfs aan op een Europese regel-
geving die het gebruik van PVC en gebro-
meerde vlamvertragers in de elektroni-
casector zou verbieden. 

In 2010 zag ook een nieuw project het 

licht: het elimineren van giftige stoffen in 
de rivieren in het Zuiden. Onze teams van 
experts analyseerden de giftige vervui-
ling van rivieren in Argentinië, Rusland en 
Thailand, en maakten die gegevens ook 
publiek bekend. In China verspreidden 
onze deskundigen een rapport over de 
besmetting van de vis die wordt gevan-
gen in de Yangtze. Die besmetting ont-
staat vooral doordat de vele textielbe-
drijven in de streek hun afvalwater in de 
rivieren lozen. Meer dan 40 miljoen Chi-
nezen namen kennis van dit rapport en 
de bevoegde minister eiste meteen maat-
regelen tegen de stoffen die het hor-
moonstelsel verstoren.

Volg ons laatste nieuws over giftige 
stoffen op www.greenpeace.be
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Greenpeace Belgium
Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel
02 274 02 00 
info.be@greenpeace.org

Inkomsten, uitgaven en eindresultaat
In 2010 ontvingen we veel grote lega-
ten van sympathisanten die Greenpeace 
in hun testament hadden opgenomen. 
Die extra middelen zullen ingezet worden 
zoals dat door de erflaters in hun laatste 
wil werd bepaald. 

In 2010 ging 67% van alle middelen naar 
onze campagnes. De tabel inkomsten/uit-
gaven voor de afgelopen vier jaar toont 
een gunstige evolutie waarbij meer uitga-
ven aan campagnezijde worden gespen-
deerd. De balans heeft een positief resul-
taat van bijna 282.000 euro. 

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

Het papier dat we gebruiken voor ver-
schillende rapporten en magazines heeft 
veruit de grootste impact op het milieu. 
De winter 2010-2011 was zeer streng en 
dat vertaalt zich natuurlijk in een hoge-
re aardgasfactuur en dus hogere uit-
stoot. Onze professionele verplaatsin-
gen hebben we wel kunnen terugdringen, 
door steeds meer videoconferenties te 
organiseren. 

Om onze CO2-uitstoot zo veel mogelijk 

te beperken, zijn het uitgebreide finan-

ciële rapport, het verslag van onze revi-

sor en het maatschappelijk jaarverslag 

beschikbaar op www.greenpeace.be 

(Wie zijn we/ Financiële transparantie). 

Voor de geïnteresseerden zonder inter-

nettoegang, zijn deze rapporten ook op 

eenvoudig verzoek in gedrukte versie 

verkrijgbaar.
2010 2009 2008 2007

inkomsten

Giften 4.955.285 73,2% 3.802.406 87,0% 4.199.013 87,1% 4.216.935 86,8%

Legaten 1.485.206 21,9% 249.191 5,7% 350.079 7,3% 279.007 5,7%

Opbrengsten 63.758 0,9% 98.100 2,2% 148.250 3,1% 192.895 4,0%

Andere 269.407 4,0% 221.071 5,1% 125.452 2,6% 169.997 3,5%

Totaal 6.773.655 100% 4.370.768 100% 4.822.794 100% 4.858.834 100%

uitgaven

Campagnes 4.358.274 67,1% 3.064.116 65,0% 3.455.435 64,8% 2.792.752 60,7%

Fondsenwering 1.580.109 24,3% 1.122.829 23,8% 1.353.907 25,4% 1.331.159 28,9%

Administratie 553.294 8,5% 524.542 11,1% 520.294 9,8% 480.064 10,4%

Totaal 6.491.677 100% 4.711.487 100% 5.329.636 100% 4.603.975 100%

eindresultaat 281.978 -340.719 -506.842 254.859
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Om zijn volledige onafhankelijkheid te behouden, aanvaardt Greenpeace 
uitsluitend giften van zijn sympathisanten, en geen subsidies of spon-
soring door bedrijven. We vragen financiële steun aan donateurs op een 
manier die helemaal strookt met de deontologische code van de Vereni-

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

2010 / In cijfers

uitstoot broeikasgassen, per bron (Ton co2)

inkomsten, uitgaven en eindresultaat


