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VOORWOORD 
 
Beste lezer,  

Wat u nu in de handen houdt is het maatschappelijk verslag 2010 van Greenpeace Belgium. 
Dit is het vierde jaar op rij dat we dit document opstellen. We denken dat het een nuttige 
aanvulling is op de documenten waarvan publicatie verplicht is (de financiële balans en de 
maatschappelijke balans) als men wil begrijpen hoe onze vereniging functioneert. 

We hebben het genoegen u dit document voor te leggen, om diverse redenen : 
- we vinden het belangrijk dat er openheid en transparantie is in de communicatie naar 

de geïnteresseerde sympathisanten, overheid, bedrijven en publieke opinie 
- we willen het goede voorbeeld geven en  
- we willen onze verantwoordelijkheid opnemen 

De maatschappelijke impact van bedrijven maar ook van organisaties zoals Greenpeace kan 
breed zijn. De laatste jaren, groeide het besef dat een organisatie of bedrijf niet enkel oog moet 
hebben voor haar economische of inhoudelijke prestaties maar ook voor haar impact op het 
leefmilieu en de maatschappij. Daarom is het belangrijk om in de eerste plaats die impact in 
kaart te brengen. Op basis daarvan kan er dan een beleid ontwikkeld worden. Een 
maatschappelijk jaarverslag brengt de economische, sociale en ecologische resultaten van een 
organisatie in kaart.  

Om het huidige verslag op te maken, baseerden we ons op het raamwerk van het Global 
Reporting Initiative – kortweg GRI.   
Natuurlijk, als velen dit raamwerk gebruiken, is onderling vergelijken mogelijk. Het model van 
GRI is ook zo opgebouwd dat het werkbaar is voor zo goed als alle organisaties, los van hun 
grootte of werkingsdomein.  Hoewel er een specifiek ngo-model werd ontwikkeld in de loop van 
2010, hebben we beslist om dit jaar nog het algemene model te gebruiken. Het belangrijkste 
aspect in deze specifieke ngo-versie heeft betrekking op de efficiëntie van onze activiteiten. 
Omdat ons programma zeer afhankelijk is van het internationale programma, maken we de 
globale overschakeling samen met onze collega's van Greenpeace International en van enkele 
andere kantoren om op een coherente manier verslag uit te brengen over dit deel in het GRI-
model. Daarom is het huidige rapport nog opgesteld volgens het model van 2007; 2008 en 
2008. 

Ons maatschappelijk verslag bestaat volgens het model uit 4 delen:  
- Profiel van de organisatie  
- Economische prestatie-indicatoren  
- Ecologische prestatie-indicatoren  
- Sociale prestatie-indicatoren  

Voor elk onderdeel heeft GRI een uitgebreide lijst van standaard-indicatoren uitgewerkt, in 
totaal 121.   GRI heeft verschillende toepassingsniveaus van rapportering bepaald. 
Als je over alle indicatoren rapporteert krijg je een A-label. Maar je kan ook beginnen met 
lagere toepassingsniveaus waarvoor je een B- of C-label kan krijgen.  

Om een C-label te verdienen moet je: 
- over 28 aspecten van je organisatieprofiel rapporteren 
- over minstens 10 indicatoren rapporteren  
- over minstens 1 economische, 1 ecologische en 1 sociale indicator rapporteren  

Voor de volledige versie van ons rapport selecteerden we uit de lange lijst prestatie-indicatoren 
1 economische indicator, 6 ecologische en 5 sociale om ons vierde verslag, zoals de drie 
vorige, comform met het C-label instapniveau te maken. In de gedrukte samenvatting 
rapporteren we over een beperkter aantal indicatoren. 
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Het verslag 2010 is gebaseerd op dezelfde indicatoren als deze van 2007, 2009 en 2009. 
Zodoende kunnen de  resultaten vergeleken worden. Indien deze relevant zijn, dan vermelden 
we ook de waarden voor de vorige jaren. 

Toch is bepaalde informatie hernomen onder andere indicatoren in vergelijking met vorige 
jaren, om een grotere coherentie met het GRI-model te. 

 
Informatie Verslagen 2007 à 2009 Verslag 2010 

Energieverbruik van ons gebouw Indicator EN3 Indicator EN4 

Dienstverkeer van ons personeel Indicator EN3 Indicator EN29 

Woon-werkverkeer van ons personeel Indicator EN4 Indicator EN29 

CO2 uitstoot door energieverbruikt in ons 
gebouw 

Indicator EN16 Indicator EN17 

CO2 uitstoot door verplaatsingen van ons 
personeel 

Indicator EN16 Indicator EN29 

 

De geleverde informatie blijft onveranderlijk. De indicatoren EN3 en EN16 verdwijnen en 
indicator EN29 werd toegevoegd. 

 

In de gedrukte samenvatting halen we een beperkt aantal indicatoren aan die het meest 
representatief zijn. 

Greenpeace Belgium wil dit in de eerste plaats ter beschikking stellen van zijn donateurs, 
maar wil ook met dit initiatief een zichzelf als voorbeeld stellen, zowel binnen zijn sector als 
voor zijn diverse belanghebbenden. 
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GREENPEACE BELGIUM : DE ORGANISATIE 
 
 
 

Strategie en analyse 
 
 
Greenpeace Belgium wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  Op 12 april 2008, daags 
voor de publicatie van ons maatschappelijk verslag 2007, had de Algemene Vergadering van 
Greenpeace Belgium de volgende verklaring goedgekeurd : 
 

”Greenpeace Belgium vzw wenst de transparantie over het maatschappelijk verantwoord 
beheer van de vzw te maximaliseren. Daarom wordt elk jaar een jaarverslag gepubliceerd 
met een toelichting bij de werking, een gedetailleerd financieel verslag en een 
maatschappelijk verslag.” 

 
Aangezien Greenpeace een milieuorganisatie is, wordt in het verslag veel nadruk gelegd op 
ecologische indicatoren.  Zo formuleerde Greenpeace een internationale doelstelling om de 
interne emissies tegen 2020 met 50% te reduceren met 2008 als referentiejaar.  De niet te 
vermijden emissies zullen gecompenseerd worden met gecertificeerde projecten. 
 

Organisatieprofiel 
 
 
Voornaamste diensten 
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. Greenpeace 
werkt onafhankelijk en is actief over de hele wereld. 
 
We verdedigen de volgende waarden: 

- Geweldloosheid : het voeren van vreedzame acties is altijd een middel geweest om de 
aandacht op onze campagnes te vestigen. Onze acties zijn nooit gewelddadig, ook al 
kunnen ze soms provocerend overkomen. 

- Confrontatie : we geloven in creatieve confrontatie. Door een bepaald gedrag en 
ideeën in vraag te stellen, denken we mensen en organisaties in beweging te kunnen 
krijgen. 

- Onafhankelijkheid : Greenpeace wordt gesteund door individuele personen. We 
behouden onze  onafhankelijkheid door elke financiering van politieke partijen, 
regeringen of industriële groepen te weigeren. 

- De kracht van gezamenlijke actie : we geloven in de macht van het aantal. De 
toekomst van ons leefmilieu ligt in de handen  van miljoenen individuen in alle uithoeken 
van de wereld die dezelfde opvattingen hebben. Samen kunnen we de milieuproblemen 
aanpakken en oplossingen bevorderen. 

 
 
Operationele structuur 
Greenpeace Belgium bestaat uit 4 afdelingen: interne diensten, campagnes, communicatie en 
fondsenwerving.  Elke afdeling wordt geleid door een directeur. De directeurs vormen samen 
het directiecomité (Management Team) dat wordt geleid door de Algemeen directeur. 
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Het organigram hieronder geeft een overzicht van onze operationele structuur in 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Waar de organisatie actief is 
Greenpeace Belgium vzw is een autonome juridische entiteit naar Belgisch recht, met 
hoofdzakelijk activiteiten in België. Enkele medewerkers van de vzw zijn regelmatig actief in het 
buitenland in het kader van internationale projecten van de Greenpeace-groep. Deze groep 
bestaat uit 28 autonome juridische structuren die in meer dan 40 landen over heel de wereld 
activiteiten ontplooien, met een internationaal coördinatiecentrum (Greenpeace International) in 
Nederland. 

Elke entiteit heeft een stem in de Algemene Vergadering van Greenpeace International. 
 
Afzetmarkten 
Greenpeace Belgium richt zich op een breed publiek en telt iets meer dan 100.000 
sympathisanten die via financiële bijdragen de werking van de vzw mogelijk maken. Alle 
leeftijdsgroepen van beide taalgemeenschappen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn nog 
heel wat vrijwilligers actief voor Greenpeace Belgium: deelnemers aan publieke manifestaties, 
voorlichters, briefschrijvers, deelnemers aan consumtenacties, kantoorvrijwilligers.  

Andere doelgroepen van Greenpeace Belgium: media, politici, overheden, industrie. 

Ten slotte wordt ook structureel samengewerkt met andere vzw’s, zowel in de milieubeweging 
als met andere sectoren. 
 
Omvang van de organisatie 
Volgens de berekening comform met de sociale balans, waren 58,2 voltijds equivalenten in 
dienst in het aangeduide jaar (52,2 in 2009, 56 in 2008 en 54,4 in 2007). 

Onze inkomsten bedroegen 6.773.655 € (4.370.768 € in 2009) vooral omdat wij veel legaten 
ontvingen. 

55% (49% in 2009, 48% in 2008 en 42% in 2007) van al onze medewerkers hebben inhoudelijk 
werk geleverd, rechtstreeks voortvloeiend uit de statutaire doelstellingen. In 2010 werd 
hoofdzakelijk gewerkt rond de volgende thema’s: de klimaatproblematiek (hernieuwbare 
energie, afstappen van vervuilende energiebronnen, transport, behoud van bossen), de 
duurzame landbouw en giftige stoffen in technologische producten. 

Management Team
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Bovendien werd een aantal reizen uitgevoerd in het kader van het Belgische voorzitterschap 
van de Europese Unie. 
Rond deze thema’s werden in 2010 geproduceerd: 

- 10 campagneverslagen (landbouw 3, klimaat 5, bossen 2) 
- 3 campagnedocumenten (behoud van Congolese en Indonesische bossen, sluiting van 

de kerncentrales) 
- 20 publieke activiteiten 
- 30 deelnemingen aan conferenties of debatten 
- 2 door ons georganiseerde conferenties 
- 73 keer deelgenomen aan of aanwezig geweest op publieke evenementen (bijvoorbeeld 

festivals) 
- 37 tussenkomsten in scholen of bedrijven 
- 4 magazines voor volwassenen (*) 
- 4 magazines voor kinderen (*) 
- 1 jaarverslag (*) 
- 4 brieven gericht aan onze sympathisanten (*) 
- 25 mailings aan onze sympathisanten (*) (70.000 abonnees) 
- 2 brochures ("In actie om het verschil te maken" en "Greenpeace in actie") (*) 
- 4 posters over onze campagnes 
- 1 Greenpeacemap 
- verschillende stickers 
- 1 postkaart (*) 
- 3 petities (*) 
- 99 artikels op onze website (*) 
- 200 updates op de miniblog Twitter 
- 104 updates op Facebookpage (*) (11.000 leden) 
- Lancering van een blog over Bossen (*) 
- Lancering van een blog over de Klimaatcampagne (*) 
- 1 online mobilisatie "Kit Kat" 
- 1 online mobilisatie “Congo” 
- 3 online e-mailacties (*) (13.816 brieven verzonden) 
- 133 persberichten en persuitnodigingen 
- Beheer van een persbestand van 1.680 inputs 
- dagelijkse persoverzicht in het Nederlands en Frans 
- 2 voyages préparatoires à des publications (Congo et Copenhague) 
- Productie van 10 video-clips 
- 20 video’s online gezet op YouTube (*) 
- 2 reizen ter voorbereiding van publicaties (naar Congo en Kopenhagen) 
- 1 Congo-evenement me rondreizende tentoonstelling en mobilisatie, in samenwerking 

met het museum van Tervuren 
- We hebben 405.307 unieke bezoekers gehad op onze site (onder wie 27.742 enkel 

voor de Kit Kat-campagne) 
 

(*) aantal in de landstalen Nederlands en Frans 
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Significante verandering 

Het voornaamste verschil in onze structuur in vergelijking met de vorige jaren is dat de 
departementen communicatie en fondsenwerving niet langer door een directeur worden geleid. 
In 2010 heeft de algemeen directeur ook de rol gespeeld van communicatiedirecteur. 
 
 

Verslagparameters 
 

Dit verslag heeft betrekking op de periode 1/1/2010 – 31/12/2010. 

Jaarlijks publiceren we een gelijkaardig maatschappelijk jaarverslag. 

Dit maatschappelijk verslag geeft informatie over Greenpeace Belgium vzw en zijn sociale zetel 
op de Haachtsesteenweg 159 te Schaarbeek (Brussel).  

De vloeroppervlakte van het gebouw is 1081 m² waar er 40 voltijdsequivalent terwerkgesteld 
werden in het aangeduide jaar (een deel van ons personeel werkt niet op de zetel van de 
organisatie; ondermeer al onze « ambassadeurs » die nieuwe sympathisanten werven). 

Er is geen informatie opgenomen over andere juridische entiteiten van de Greenpeace-groep, 
noch over activiteiten die via licensie-overeenkomst werden uitbesteed (in casu de verkoop van 
merchandiseproducten). 
 
Bepaling van de inhoud van het verslag 
De beslissing om voor duurzaamheidsverslaggeving te werken op basis van het GRI-model 
(Global Reporting Initiative), is tot stand gekomen uit verschillende processen : 

- binnen de Greenpeace-groep werd internationaal besloten om samen met andere 
internationale ngo’s zoals Amnesty en Oxfam een ‘international ngo accountability 
charter’ op te stellen en te ondertekenen. Dit kan worden geraadpleegd op  
http://www.ingoaccountabilitycharter.org/ 

- vervolgens werd in overleg met het secretariaat van GRI afgesproken om een ngo-
specifieke versie van GRI-duurzaamheidsverslaggeving te ontwikkelen. Dit 
internationaal process werd opgestart in 2007 en werd in het najaar 2010 gefinaliseerd.  
Zoals uitgelegd in de inleiding zal de specifieke versie worden gebruikt voor onze 
volgende verslagen in coördinatie met de organisatie wereldwijd. 

In België is Greenpeace Belgium lid van Kauri vzw (meeting point for global sustainable action) 
sinds december 2006. Samen met andere ngo-leden van Kauri (in het bijzonder Bond Beter 
Leefmilieu) werd afgesproken duurzaamheidsverslaggeving te initiëren.  

Greenpeace Belgium wil dit verslag in de eerste plaats ter beschikking stellen van zijn 
donateurs, maar wil ook met dit initiatief een voorbeeld geven, zowel binnen zijn sector als 
voor zijn diverse belanghebbenden (zie hieronder).  

 
Reikwijdte 
Greenpeace Belgium opteerde ervoor om zijn duurzaamheidsverslaggeving aan te vatten op 
het instapniveau van het Global Reporting Initiative-systeem. Dit betekent dat over minimaal 10 
relevante parameters dient te worden gerapporteerd. In dit verslag werden er 12 opgenomen.  

Op blz. 21 vindt u in een samenvattende tabel waar in dit verslag de verschillende 
standaardonderdelen van de informatie te vinden zijn. 

Het verslag 2010 is gebaseerd op dezelfde indicatoren als deze van 2007, 2008 en 2009. 
Zodoende kunnen  resultaten vergeleken worden en kan zo nodig – afhankelijk van de 
vastgestelde ontwikkelingen - over correctieve maatregelen worden beslist.. 
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Zo vlug mogelijk zal de ngo-specifieke versie gebruikt worden (zie hierboven) en dan zal het 
verslag dienovereenkomstig worden aangepast teneinde het een nog grotere relevantie te 
verlenen. 

De gebruikte meetmethodes zijn identiek aan deze toegepast in 2007, 2008 en 2009. 
 
 

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid 
 
Bestuurstructuur 
Het hoogste orgaan van Greenpeace Belgium is de Algemene Vergadering. Deze stelt de 
Raad van Bestuur aan en keurt rekeningen en budget goed tijdens een jaarlijkse statutaire 
algemene vergadering. De Algemene Vergadering reflecteert de samenleving door de 
diversiteit in haar samenstelling (26 leden in 2010). Een zoekcomité brengt regelmatig nieuwe 
kandidaten aan om de Algemene Vergadering te vervoegen.  
 
De Raad van Bestuur stelt de Algemene Directeur aan en volgt de strategische ontwikkelingen 
van Greenpeace Belgium via de driemaandelijkse bestuurlijke vergaderingen.  
 
Onafhankelijkheid en scheiding governance / operationele leiding 
Volgens de statuten van Greenpeace Belgium : 

- “Het mandaat van Bestuurder is onverenigbaar met de uitoefening van een politiek 
mandaat of van een politieke functie, op welk niveau dan ook.” 

- “Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in ondergeschikt dienstverband van de 
vereniging treedt, eindigt meteen zijn mandaat.” 

 
De Raad van Bestuur bestaat uit 6 personen. Geen van hen heeft een bezoldigd mandaat als 
werknemer van Greenpeace Belgium.  Geen van hen, incl. de voorzitster, heeft een 
leidinggevende functie in de organisatie. 
 
Inspraakmogelijkheden 
Inspraak in de werking van Greenpeace Belgium door werknemers wordt in de eerste plaats 
georganiseerd via regelmatige voltallige personeelsvergaderingen. De Algemene Directeur kan 
ook op elk ogenblik rechtstreeks worden aangesproken.  

Het arbeidsreglement voorziet procedures bij conflicten. Indien een conflict bestaat waarin de 
Algemene Directeur betrokken partij is, kan de Raad van Bestuur worden aangesproken om te 
bemiddelen.  

Werknemers worden via het huisreglement uitgesloten van lidmaatschap van de Algemene 
Vergadering. Alle andere stakeholders waaronder de vrijwilligers kunnen kandideren voor de 
Algemene Vergadering. 
 
Belanghebbenden 

- Donateurs: iets meer dan 100.000 betalende sympathisanten van alle leeftijden en uit 
het hele land maken de werking van Greenpeace Belgium mogelijk. Dit 
vertegenwoordigt ongeveer 1% van de Belgische bevolking en 2,5% van de gezinnen.  
Bijna alle werkingsmiddelen zijn afkomstig van onze donateurs.  Greenpeace Belgium is 
stichtend lid van de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving en respecteert haar 
ethische code (zie www.vef-aerf.be). 

- Vrijwilligers: verschillende duizenden vrijwilligers zetten zich in om de activiteiten van 
Greenpeace Belgium te ondersteunen via publieke manifestaties, voorlichting, hulp op 
kantoor, consumentenwerk, petities en virtuele acties, … 
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- Media: Greenpeace Belgium heeft een lange traditie van interactie met de media 
teneinde zijn activiteiten en doelstelling aan het brede publiek te communiceren. 

- Industrie, politiek en overheden: Greenpeace Belgium opereert in alle 
onafhankelijkheid, wat betekent dat er geen financiële banden zijn via sponsoring of 
subsidiëring. Enkel een symbolische subsidie (250 €) wordt aangevraagd in het kader 
van de toelatingsprocedure waardoor onze donateurs hun giften fiscaal kunnen 
aftrekken. Er bestaat een internationale policy die de grenzen aflijnt waarbinnen 
interactie met derden mogelijk is. 

- Personeel: zie “inspraakmogelijkheden” hierboven 

- Leveranciers: Greenpeace Belgium hanteert een mix van criteria om leveranciers te 
kiezen gaande van nabijheid, prijs, ecologische en economische productkwaliteit tot 
sociale overwegingen. 

 

De statuten en de diverse huisreglementen regelen de verantwoordelijkheden en de mate van 
betrokkenheid bij besluitvorming. 
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PRESTATIE-INDICATOREN 

Economische indicator 

EC6 - Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde 
leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties.  

 
Zoals ook beschreven onder “belanghebbenden” (blz. 9) hanteert Greenpeace Belgium een 
mix van criteria voor de keuze van leveranciers. Nabijheid is er één van. Onder “lokaal” wordt 
verstaan: geografisch nabij (agglomeratie Brussel of bij uitbreiding Belgisch).  In 2010 hadden 
ongeveer 60% van onze uitgaven betrekking op leveranciers gevestigd in Brussel of in de twee 
provincies Brabant. 

Prijs, ecologische en economische productkwaliteit tot sociale overwegingen spelen mee bij 
onze keuze. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens de lunch soep aangeboden aan het personeel die 
afkomstig is van een sociaal tewerkstellingsproject in de gemeente en we lieten 
renovatiewerken in onze gebouwen uitvoeren door een organisatie voor beroepsintegratie van 
personen met problemen op de arbeidsmarkt. 
In de mate van het mogelijke doen we een beroep op een fietskoerier voor onze leveringen in 
Brussel.. 

Ecologische indicatoren 

EN1 – Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume 
 
In 2010, hebben we kopieerpapier en drukwerk aangekocht voor : 

- Intern gebruik : 1.068 kg (1.063 kg in 2009, 1.048 kg in 2008 en 1.350 kg in 2007) 

- Extern gebruik : 72.602 kg (70.475 kg in 2009, 72.504 kg in 2008 en 70.955 kg in 2007) 
(magazines, studies, brochures, posters)   

Het verschil in ons papierverbruik is niet erg significant en we kunnen dat verschil niet met 
zekerheid verklaren. Elk moment hebben we aandacht voor dit verbruik en kijken we er 
nauwlettend op toe. 

Greenpeace is nu eenmaal een organisatie die communiceert, en papier blijft een drager die 
door onze lezers algemeen aanvaard, om niet te zeggen verkozen wordt. 

Het lezen van computerdocumenten (zie pagina 6, de lijst van onze « producties ») wordt door 
ons voorgesteld en aangemoedigd, maar we moeten toegeven dat het beter is wel te worden 
gelezen van papier dan niet te worden gelezen van het scherm ... 

 

 

EN2 – Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit externe 
bronnen 

 

100% van het aangekochte kopieerpapier en drukwerk voor intern alsook voor extern gebruik 
(inclusief het papier gebruikt bij uitbestede publicaties) had een recyclage inhoud van 100%. 
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EN4 – Indirect energieverbruik door primaire bron 
 
We beschouwen hier de energie die verbruikt wordt in ons kantoorgebouw in 2010. 

 

We gebruiken enkel elektriciteit en aardgas als energiebronnen. 

We kopen enkel “groene” elektriciteit aan. 

Zoals vermeld onder “Verslagparameters” (blz. 8), heeft ons gebouw een vloeroppervlakte van 
1.081 m² en werkten er in 2010 een 40-tal werknemers (voltijds equivalenten VTE). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij vergelijking van het energieverbruik met dit van de vorige jaren, bekomt men volgende 
tabel:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

We stellen vast dat het specifieke elektriciteitsverbruik gestegen is in 2009 en 2010 in 
vergelijking met voorgaande jaren. Dat kan worden verklaard door onderstaande zaken: 
 
- we hebben op verschillende plaatsen voor meer verlichting gezorgd, ook in twee nieuwe 
vergaderzalen 
 
- we hebben het personeel herverdeeld over twee delen van ons gebouw, wat tot meer 
werkcomfort heeft geleid maar waardoor er meer verlichting nodig was 
 
Toch werd er vooral meer gas verbruikt voor verwarming. Iedereen zal zich nog wel herinneren 
dat de winter 2010-2011 gevoelig kouder was dan andere jaren, maar is dat de enige 
verklaring? 
 
Om de evolutie te vergelijken in de loop van vier jaren, hebben we het verbruik 
'genormaliseerd'. Dat wil zeggen dat we een coëfficiënt hebben gebruikt om de schommelingen 
die te wijten zijn aan het klimaat eruit te halen.  
 
Hoe hebben we dat gedaan? Een "normaal" klimatologisch jaar tijdens de periode 1981-2010 
telt gemiddeld 2.363 graaddagen. Voor de vier jaren waarvan sprake zijn de waargenomen 
graaddagen (1) en de overeenkomstige coëfficiënten: 

Elektriciteit (100% groene) 28.427 102.336 26,30 708,01

Aardgas 99.751 359.103 92,28 2.484,46

Totaal 128.178 461.440 118,57 3.192,47

MJ KWh/m²KWh
Verbruik per energiebron

Energie eenheid

KWh/VTE

Specifiek verbruik

2009

Elektriciteit (100% groene) 28.427 26.561 23.426 22.450 708,01 698,96 641,81 641,43

Aardgas 99.751 82.951 71.762 99.003 2.484,46 2182,93 1.966,09 2.828,66

Totaal 128.178 109.512 95.189 121.453 3.192,47 2.881,89 2.607,91 3.470,09

Verbruik per energiebron
20102007

Energie (KWh)

2010 2008

Specifiek verbruik (KWh/VTE)

200720082009
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2007: 1963 graaddagen - coëfficiënt van 2363/1963 = 1,204 

2008 : 2.213 graaddagen - coëfficiënt van 2.363/2.213 = 1,068 

2009 : 2.212 graaddagen - coëfficiënt van 2.363/2.212 = 1,068 

2010 : 2.703 graaddagen - coëfficiënt van 2.363/2.703 = 0,874 

 

We zien zeer duidelijk dat het jaar 2010 strenger was dan de jaren 2008 of 2009, die op zich al 
kouder waren dan het jaar 2007. 
 
Onderstaande tabel waarin de cijfers werden genormaliseerd, getuigt van een positieve 
evolutie op het vlak van verbruik, ondanks het feit (zoals hierboven vermeld) dat een deel van 
het personeel werd verdeeld over de twee delen van het gebouw waardoor bijkomende ruimtes 
moesten verwarmd worden.  

 

 

 

 

 

 

De cijfers in de verslagen van de vorige jaren werden niet "genormaliseerd".  

Vergeleken met het energieverbruik van referentiekantoorgebouwen in het Brusselse Gewest, 
kunnen we constateren dat onze energieprestaties zeer goed blijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN8 – Totale wateronttrekking per bron 
 

We verbruiken leidingwater aan de wastafels, in de douches voor de fietsers en voor de 
afwasmachine.  Voor de toiletten en voor het reinigen van het gebouw, gebruiken we 
regenwater uit onze put (met een opslagcapaciteit van 24 m3) als deze voldoende gevuld is. 
 
In 2010, hebben we 243 m3 leidingwater verbruikt (272 m3 in 2009, 255 m³ in 2008 en 263 
m³ in 2007), wat betekent ca 6,04 m3/VTE (7,15 m3/VTE in 2009, 7 m³/VTE in 2008 en 7,5 
m³/VTE in 2007). 
 
In 2010konden we dankzij de installatie van een teller aan de pomp van de regenput meten 
dat we 42 m3 (31 m³ in 2009) regenwater hebben verbruikt, wat overeenstemt met 15% 
(10% in 2009) van onze totale waterconsumptie. 

 

Elektriciteit (100% groene) 28.427 26.561 23.426 22.450 708,01 698,96 641,81 641,43

Aardgas (genormaliseerd) 87.204 88.614 76.627 119.177 2.171,95 2.331,95 2.099,36 3.405,06

Totaal 115.630 115.175 100.053 141.627 2.879,96 3.030,91 2.741,17 4.046,49

Verbruik per energiebron
Energie (KWh) Specifiek verbruik (KWh/VTE)

2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007

Greenpeace
Ref.Geb.

Elektriciteit (100% groene) 26,30 113,00 23,27%

Aardgas (genormaliseerd) 80,67 102,00 79,09%

Totaal 106,97 215,00 49,75%

Energiebron
Specifiek verbruik kWh/m²

Ref. Geb.Greenpeace
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EN17 – Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht 
 
 

Op basis van de informatie gegeven in EN1 en EN4, kunnen we de volgende tabel 
opmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN29 - Significante milieugevolgen van het vervoer van personeelsleden 
 

Dienstverkeer (grond) 
 
We beschouwen hier het aantal kilometers gereden door alle onze medewerkers maar ook 
door onze vrijwilligers in het kader van hun tussenkomsten (publieke manifestaties, 
voorlichting, …).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Omwille van de cijfers in 2008 hebben we hier bijzonder veel aandacht aan besteed.  Gelukkig 
stellen we vast dat de cijfers van 2010 in de lijn liggen van de cijfers van 2007 en 2009. 
 
Dienstverkeer (vluchten) 
 
In 2010 net als in 2009 en in 2008 hebben we het aantal km afgelegd per vliegtuig kunnen 
registeren, wat niet het geval was in 2007. Hieronder staan vermeld het aantal vluchten en de 
afgelegde afstanden per geografische zone en per jaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intern gebruik 1.068 kg  2.576 kg CO2

Externe publicaties 72.602 kg  175.109 kg CO2

Subtotaal papier 73.670 kg 177.685 kg CO2

Gebouw

Elektriciteit (100% groene stroom) 28.427 kWh  857 kg CO2

Aardgas 99.751 kWh  21.618 kg CO2

Subtotaal gebouw 128.178 kWh 22.475 kg CO2

Gereden afstand (km)

Fiets 1.157 1.146 1.600 1.800

Openbaar vervoer 390.405 405.182 412.940 369.000

Voertuigen 59.332 55.137 98.850 64.600

Totaal 450.894 461.465 515.398 435.400

20072009 20082010

Binnen Europa 6.144 5 4.530 3 9.364 4 10

Naar Oostkust Amerika 12.426 1 0 0 0 0 4

Naar Latijnse Amerika 33.444 2 0 0 0 0 0

Naar Centraal Afrika 76.120 6 49.840 4 133.016 11 9

Naar Azië 35.860 2 95.840 5 51.530 3 5

Totaal 163.994 16 150.210 12 193.910 18 28

# vluchten

20072009 2008

km # vluchten# vluchtenkm
Retourvluchten

2010

km # vluchten
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Woon-werkverkeer van onze medewerkers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We moedigen het gebruik van openbaar vervoer aan en vergoeden volledig de kosten. Bij de 
aanwerving worden toekomstige medewerkers die in de omgeving van onze kantoren wonen 
echter niet positief gediscrimineerd. Deze factor kan bijgevolg niet echt door ons worden 
beïnvloed.  
 
 
Emissies van broeikasgassen naar type van verplaatsingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereden afstand (km)

Te voet 12.110 13.244 15.050 15.800

Fiets 28.712 32.556 33.740 34.000

Openbaar vervoer 475.137 489.489 423.450 469.000

Carpool 0 0 1.800 2.200

Auto (alleen) 4.428 4.814 6.710 3.500

Totaal 520.387 540.103 480.750 524.500

2007200820092010

Dienstverkeer

Fiets 1.157 km  16 kg CO2

Openbaar vervoer 390.405 km  36.864 kg CO2

Voertuigen 59.332 km  17.498 kg CO2

Vluchten 163.994 km  23.009 kg CO2

Subtotaal dienstverkeer 614.888 77.387 kg CO2

Woon-werkverkeer

Te voet 12.110 km  0 kg CO2

Fiets 28.712 km  404 kg CO2

Openbaar vervoer 475.137 km  44.865 kg CO2

Carpool 0 km  0 kg CO2

Auto (alleen) 4.428 km  1.306 kg CO2

Subtotaal woon-werkverkeer 520.387 km 46.575 kg CO2
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Repartitie en evolutie van de emissies van broeikasgassen per bron 
 

Dit onderdeel maakt geen deel uit van de performance-indicator EN29. Het betreft het geheel 
van milieu-indicatoren, die niet in GRI zijn opgenomen.  Deze samenvatting is interessant om 
te beoordelen waar toekomstige inspanningen op gericht moeten worden.   

 
 

Repartitie 
 

Wat de repartitie van de emissies betreft, mag men niet vergeten dat de relatieve stijging van 
een bepaalde emissiebron automatisch het percentageaandeel van de andere bronnen zal 
doen verminderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papierverbruik 73.670 kg  177.685 kg CO2 54,8%

Gebouw 128.178 kWh  22.475 kg CO2 6,9%

Dienstverkeer 614.888 km  77.387 kg CO2 23,9%

Woon-werkverkeer 520.387 km  46.575 kg CO2 14,4%

Totaal CO2 uitstoot 324.123 kg CO2 100,0%

Repartitie van de emissies per bron in 2010

54,8%

6,9%

23,9%

14,4%

Papierverbruik

Gebouw

Dienstverkeer

Woon-werkverkeer
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Evolutie 

 
De tabel en grafiek hieronder laten toe onze emissies 2010 te vergelijken met deze van 2009, 
2008 en 2007.  
 
We hebben enigszins onze professionele verplaatsingen kunnen beperken maar ons 
papierverbruik is opnieuw gestegen. 
Omdat we weinig impact hebben op het woon-werkverkeer, en omdat de stijging van het 
energieverbruik van het gebouw kan worden verklaard, mogen we besluiten dat de situatie in 
2010 onder controle bleef. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evolutie van de emissies per bron 2010 2009 2008 2007 2010 / 2009

Papierverbruik 177.685 172.543 177.402 174.393 kg CO2 3,0%

Gebouw 22.475 18.778 16.259 22.133 kg CO2 19,7%

Dienstverkeer 77.387 82.363 104.523 92.460 kg CO2 -6,0%

Woon-werkverkeer 46.575 48.099 42.704 46.121 kg CO2 -3,2%

Totaal CO2 uitstoot 324.123 321.783 340.888 335.107 kg CO2 0,7%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Woon-werkverkeer

Dienstverkeer

Gebouw

Papierverbruik

Tons of CO2

2007
2008
2009
2010
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Sociale indicatoren 

LA1 – Totale personeelsbestand naar type werk en arbeidsovereenkomst 
 
Tijdens het rapporteringsjaar en de vorige rapporteringsjaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het rapporteringsjaar was gekenmerkt door een sterke variatie in het aantal werknemers want 
onze fondsenwervingsprogramma's (Direct Dialogue en Door-to-Door) zorgen voor grote 
fluctuaties.  Binnen deze programma's wordt meestal met deeltijdse contracten van bepaalde 
duur gewerkt.  Er worden vooral jongeren tewerkgesteld binnen deze programma's. 
 

Op de afsluitingsdatum van het rapporteringsjaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 2008 2007

Voltijds Deeltijds Totaal (*) Totaal (*) Totaal (*) Totaal (*)

gemiddeld aantal werknemers 29,4 43,9 58,2 52,2 56 54,4

aantal gepresteerde uren 49.900 45.347 95.247 82.181 89.570 89.194

(*) Voltijds equivalenten

Personeelsbestand
2010

Voltijds Deeltijds Totaal (*)

aantal werknemers in het 
personeelsregister 30 34 52,4

overeenkomst voor onbepaalde 
duur 30 21 45,0

overeenkomst voor bepaalde duur 0 13 7,4

overeenkomst voor duidelijk 
omschreven werk 0 0 0,0

vervangings-overeenkomst 0 0 0,0

Voltijds Deeltijds Totaal (*)

kaderleden 4 0 4,0

bedienden 26 31 50,7

arbeiders 0 3 1,7

niet ingeschreven in het 
personeelsregister 0 0 0,0

(*) Voltijds equivalenten

Volgens de beroepscategorie
Op 31/12/2010

Volgens de aard van de 
overeenkomst

Op 31/12/2010
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LA2 – Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per geslacht en 
leeftijdsgroep 

 
Het verloop van het aantal Voltijds Equivalenten gedurende het rapporteringsjaar bedroeg : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hoge aantallen "vertrokken" en "ingeschreven" personeelsleden is te wijten aan de 
fondsenwervingsprogramma's "Direct Dialogue" en "Door-to-door".  Zie ook LA1. 

LA13 – Samenstelling van bestuurlichamen en onderverdeling van medewerkers 
per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde 
maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrokken Ingeschreven Vertrokken Ingeschreven Vertrokken Ingeschreven

  Mannen 0,0 4,0 35,6 40,1 35,6 44,1

  Vrouwen 3,8 1,8 41,1 45,6 44,9 47,4

Vertrokken Ingeschreven Vertrokken Ingeschreven Vertrokken Ingeschreven

< 30j 1,0 0,0 58,5 65,5 59,5 65,5

30 - 50j 2,8 5,8 18,2 20,2 21,0 26,0

> 50j 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Volgens de 
leeftijdsgroep

Gedurende het rapporteringsjaar 2010

onbepaalde duur contracten bepaalde duur contracten totaal

Volgens het 
geslacht

Gedurende het rapporteringsjaar 2010

Onbepaalde duur contracten Bepaalde duur contracten Totaal

Onderverdeling naar geslacht Aantal % Aantal % Aantal %

  mannen 21 80,8% 5 83,3% 98 51,0%

  vrouwen 5 19,2% 1 16,7% 94 49,0%

  totaal 26 100,0% 6 100,0% 192 100,0%

Onderverdeling naar 
leeftijdsgroep Aantal % Aantal % Aantal %

  < 30j 2 7,7% 0 0,0% 110 57,3%

  30 - 50j 12 46,2% 2 33,3% 75 39,1%

  > 50j 12 46,2% 4 66,7% 7 3,6%

  totaal 26 100,0% 6 100,0% 192 100,0%

Onderverdeling naar afkomst Aantal % Aantal % Aantal %

  afkomst uit EU 26 100,0% 6 100,0% 181 94,3%

  afkomst van buiten de EU 0 0,0% 0 0,0% 11 5,7%

  totaal 26 100,0% 6 100,0% 192 100,0%

Algemene Vergadering Raad van Bestuur Werknemers
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LA14 – Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per 
medewerkerscategorie en Loonspanning 

 
Bruto startloon van de verschillende loonschalen binnen één beroepscategorie 
 
Bedienden (in aantal, niet in Voltijds equivalenten) 

 
 

 
Het relatief hoog  

aantal werknemers 
 in loonschaal 1  

is te wijten aan de  
fondsenwervings- 

programma's 
 Direct Dialogue 
 en Door-to-door 

 
 
 
 
 

Arbeiders (in aantal, niet in Voltijds equivalenten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loonspanning:  
 
De twee tabellen hierboven tonen de bruto starterslonen. In de praktijk evolueren de lonen ook 
met de anciënniteit. De werkelijke maximale loonspanning, d.w.z. de verhouding tussen het 
hoogste en het laagste brutoloon dat in 2010 effectief betaald werd voor een VTE, bedraagt 
2,74.  

mannen vrouwen mannen vrouwen

1 1.664 1.664 58 61

2 1.856 1.856 10 9

3 2.047 2.047 4 6

4 2.214 2.214 16 12

5 2.382 2.382 7 0

6 2.387 2.387 3 0

7 2.784 2.784 1 0

Loonschaal
Bruto startersloon in €/maand Aantal werknemers

mannen vrouwen mannen vrouwen

1 1.664 1.664 2 2

2 1.856 1.856 1 0

Loonschaal
Bruto startersloon in €/maand Aantal werknemers
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GRI-index 
 
Met dit maatschappelijke jaarverslag 2009 rapporteren we conform het zelf toegekende GRI-niveau C 
 

GRI-
indicator 

Omschrijving GRI-indicator Toelichting op indicator Blz. 

ORGANISATIE   

Strategie en analyse  
1.1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 

van de organisatie over de relevantie van 
duurzame ontwikkeling voor de organisatie en 
haar strategie 

Verklaring van de Algemene Vergadering van 
12/4/2008 

5 

 Organisatieprofiel   
2.1 Naam van de verslaggevende organisatie Greenpeace Belgium  
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten  5 
2.3 Operationele structuur van de organisatie  5 
2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Haachtsesteenweg 159 - B 1030 Schaarbeek  
2.5 Aantal landen waar de organisatie actief is  6 
2.6 Eigendomstructuur en de rechtsvorm Greenpeace Belgium is een vzw naar Belgisch 

recht 
 

2.7 Afzetmarkten  6 
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie  6 
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslag-

periode wat betreft omvang, structuur of 
eigendom 

 8 

2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode 
werden toegekend 

Geen  

 Verslagparameters   
3.1 Verslagperiode 1/1/2010 - 31/12/2010  
3.2 Datum van het meeste recent verslag 14/4/2009  
3.3 Verslaggevingscyclus Jaarlijks  
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag  23 
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het 

verslag 
 8 

3.6 Afbakening van het verslag  8 
3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of 

afbakening van het verslag 
 8 

3.8 Basis voor verslaggeving over entiteiten die de 
vergelijkbaarheid tussen verschillende 
verslagperioden aanzienlijk beïnvloeden 

 8 

3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele 
herformuleringen van eerder verstrekte 
informatie 

 8 

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van 
vorige verslagperioden ten aanzien van 
reikwijdte, afbakening of meetmethoden die voor 
het verslag zijn toegepast 

Geen  

3.12 Tabel waarin staat waar in het verslag de 
standaardonderdelen van de 
informatievoorziening te vinden zijn 

Deze tabel 21 
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GRI-

indicator 
Omschrijving GRI-indicator Toelichting op indicator Blz. 

ORGANISATIE (vervolg)   

 Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid   
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie  9 
4.2 Leidinggevende rol van de voorzitter van het 

hoogste bestuurslichaam 
Geen 9 

4.3 Aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende 
leden van het hoogste bestuurslichaam 

 9 

4.4 Inspraakmogelijkheden voor werknemers, 
vrijwilligers en stakeholders naar de Raad van 
Bestuur en de Algemene Vergadering 

 9 

4.14 Overzicht van groepen belanghebbenden die de 
organisatie heeft betrokken 

 9 

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van 
belanghebbenden die moeten worden betrokken 

 9 

PRESTATIE-INDICATOREN   

 Economische indicator   
EC6 Beleid, methoden en deel van uitgaven 

betreffende lokaal gevestigde leveranciers op 
belangrijke bedrijfslocaties 

In 2010, werd ongeveer 50% van het 
verwervingsbudget aan lokale leveranciers en 
onderaannemers besteed 

11 

 Ecologische indicatoren   
EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar 

gewicht of volume 
 11 

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat 
bestaat uit afval uit externe bronnen 

 11 

EN4 Indirect energieverbruik van primaire 
energiebronnen 

 12 

EN8 Totale wateronttrekking per bron  13 
EN17 Andere relevante indirecte emissie van 

broeikasgassen naar gewicht 
 14 

EN29 Significante milieugevolgen van het vervoer van 
personeelsleden 

 14 

X Repartitie en evolutie van de emissies van 
broeikasgassen per bron 

 16 

 Sociale indicatoren   
LA1 Personeelsbestand  18 
LA2 Personeelsverloop  19 
LA4 Medewerkers die onder een collectieve 

arbeidsovereenkomst vallen 
100% van onze medewerkers worden door 
Paritair Comité 329.03 gebonden 

 

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en 
onderverdeling van medewerkers 

 19 

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen 
en vrouwen 

Geen verschil tussen salarissen van mannen en 
vrouwen 

20 
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Contactinformatie 
 
 
We stellen het op prijs mocht u uw mening over dit maatschappelijk jaarverslag met ons willen 
delen.  Graag antwoorden we ook op uw eventuele vragen. 
 
Daarvoor, kunt u ons per brief of per e-mail contacteren : 
 
 

Michel Renard - Directeur Interne Diensten 
 
Greenpeace Belgium vzw 
Haachtstesteenweg 159 
B 1030 Brussel (Schaarbeek) 
 
michel.renard@greenpeace.org 

 


