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Inleiding

In 2019 plaatsen we ons werk rond Inclusive Business 

centraal. Van Nicaragua tot Indonesië en van België tot 

Oeganda, richtten we onze pijlen op het inclusiever 

maken van zakendoen, ten voordele van familiale 

boerenorganisaties. Hierbij werd het ook steeds duidelijker 

dat het niet voldoende is om enkel te focussen op de relatie 

tussen boerengroepen en opkopers.

Terwijl steden over de hele wereld aan een 

duizelingwekkend tempo blijven groeien, wordt de 

behoefte aan inclusieve voedselketens voor stedelijke 

consumenten des te duidelijker. Rikolto ondersteunt 

wereldwijd steden om initiatieven te nemen die 

voedselsystemen duurzamer maken. We doen dit door 

verschillende belanghebbenden rond de tafel te brengen 

en hen te begeleiden om beleid om te zetten in inclusieve 

acties. Zo streven we naar voedselsystemen die een degelijk 

inkomen bieden aan zij die ons voedsel produceren, maar 

die ook zorgen voor betaalbaar, gezond en duurzaam 

voedsel voor elke consument. 

Bij het afwerken van dit jaarverslag lijkt 2019 onwezenlijk 

ver weg. Maar nu, meer dan ooit, zijn we er van overtuigd 

dat het cruciaal is om inclusiviteit, ten opzichte van boeren 

en consumenten, centraal in ons werk te plaatsen. We 

hopen dat u dat ook zal zijn, na het lezen van dit jaarverslag, 

en kijken ernaar uit om van u te horen als u samen met ons 

actie wilt ondernemen.

Chris Claes Stephanie Daniels

Algemeen Directeur Voorzitster van de Raad van Bestuur

Rikolto International Rikolto International

Over dit verslag

Dit jaar- en duurzaamheidsverslag omvat de 
activiteiten van Rikolto International s.o.n. en 
Rikolto België v.z.w. tijdens het kalenderjaar 
2019. We rapporteren over de 16 landen waar 
Rikolto actief is (in België en in Afrika, Latijns-
Amerika en Azië). In het financieel verslag vind je 
zowel de cijfers van Rikolto International s.o.n. 
als Rikolto België v.z.w.

Het rapport werd na goedkeuring door de 
Internationale Raad van Bestuur op 5 juni 2020 
en door de Belgische Raad van Bestuur op 13 
juni 2020 gepubliceerd op de website. 

Duurzaamheidsverslaggeving

Dit jaarverslag volgt het kader en de indicatoren 
van het Global Reporting Initiative (GRI). 
We houden rekening met de speciale GRI-
indicatoren voor de ngo-sector, die gebaseerd 
zijn op het INGO Accountability Charter.

Rikolto was één van de pioniers in België om 
haar jaarverslag op te maken volgens het GRI. 
Ons Jaarverslag 2013 won de “Best Belgian 
Sustainability Report” Award in de NGO 
categorie, die werd uitgereikt door het Instituut 
van Bedrijfsrevisoren.
Sinds 2014 rapporteren we volgens de G4 
standaard, optie “in accordance – core”. In GRI-
taal betekent dit dat we over de kernindicatoren 
rapporteren, en dat we minstens rapporteren 
over één indicator per “materieel” (d.w.z. het 
meest relevante, impactvolle) aspect. Het 
volledige overzicht van alle GRI-indicatoren is 
achteraan dit verslag opgenomen (zie bijlage 6).

Sinds de transformatie van Rikolto naar 
een internationale netwerkstructuur, heeft 
het Internationale Managementteam 
van onze organisatie een lijst van 
duurzaamheidsindicatoren opgesteld die gelinkt 
zijn aan GRI. Deze worden regelmatig bekeken 
door de Internationale Raad van Bestuur.

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag 
is Rikolto haar strategie voor de volgende 5 jaar 
aan het uitwerken. Er zal ook werk gemaakt 
worden van een nieuw Planning, Leer- en 
Monitoringsysteem dat overeenkomt met 
deze nieuwe strategie, en afgestemd is op 
de GRI-indicatoren. Tijdens dit proces zullen 
we vertegenwoordigers van verschillende 
stakeholders in verschillende regio’s consulteren, 
om zo tot een lijst te komen van nieuwe 
materiële aspecten waarover Rikolto zal 
rapporteren.



Jaarverslag 2019|  4

CHRIS CLAES
Algemeen Directeur 

Rikolto International

Van de bedrijven waarmee we samenwerken, 
verwachten we dat hun acties en impact 
duurzamer worden. Daarom zijn we er ook 
van overtuigd dat ook wij de daad bij het 
woord moeten voeren. GRI biedt ons een 
gemeenschappelijk kader om de buitenwereld 
te laten zien hoe Rikolto presteert en hoe we 
willen verbeteren. 
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Hoe kunnen we garanderen dat iedereen toegang heeft 

tot betaalbaar en kwaliteitsvol eten, nu en in de toekomst? 

Dit wordt één van de grote uitdagingen van deze 

generatie. Momenteel produceren kleinschalige boeren 

70% van alle voedsel in de wereld. Maar individueel staan 

ze zwak op de markt, waardoor hun potentieel onbenut 

blijft. Verandering op globale schaal is nodig zodat 

iedereen die in voedingsmarkten betrokken is erbij wint, te 

beginnen bij zij die ons eten produceren: de landbouwers. 

Rikolto is klaar om deze uitdaging aan te gaan, 

en onderschrijft voluit de globale VN Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen. Dit zijn onze strategische 

prioriteiten:

• We stellen boerengroepen en -organisaties in 
staat om solide zakenpartners te worden en 
klimaatvriendelijke praktijken in te voeren

• We verbinden boeren met koplopers in de 
voedingsindustrie om nieuwe manieren van 
zakendoen te onderzoeken.

• We ontwikkelen nieuwe mechanismen om 
vertrouwen en transparantie aan te moedigen 
doorheen de hele voedingssector, waarbij we de 
consumenten in staat stellen om duurzame keuzes 
te maken.

In elk aspect van ons werk besteden we speciaal aandacht 

aan het versterken van vrouwen en jongeren. 

 

 

 

1. Ons programma
 

 

Overzicht van producten

Latijns-Amerika: groenten, cacao, koffie
West-Afrika: rijst, sesam, bananen, cacao
DR Congo: rijst, koffie, cacao
Oost-Afrika:  rijst, peulvruchten, groenten en 

fruit
Vietnam: groenten, rijst
Indonesië: rijst, cacao, koffie, zeewier, kaneel

Rikolto heeft een uitgebreid systeem om 
programma’s te plannen, te evalueren, eruit 
te leren en verantwoording af te leggen. Dit 
Planning, Learning and Accountability 
systeem (PLA) is erop gericht om te leren uit 
successen en mislukkingen. Het biedt een 
kader voor het systematisch verzamelen van 
data om zo programma’s gaandeweg bij te 
kunnen sturen.  Maar het PLA-systeem wil 
meer zijn dan dat. Het wil kritische reflectie 
stimuleren en inzichten delen met collega’s die 
in soortgelijke situaties werken, maar ook met 
externe stakeholders.

Lees hier meer over op onze website: https://
www.rikolto.be/nl/over-ons/plannen-leren-en-
verantwoording-afleggen

Vietnam

Guatemala

Nicaragua

Ecuador

Peru
Ghana

Benin

Honduras Mali

Senegal

Burkina Faso

België

IndonesiëUganda

Tanzania

DR Congo

https://www.rikolto.be/nl/over-ons/plannen-leren-en-verantwoording-afleggen
https://www.rikolto.be/nl/over-ons/plannen-leren-en-verantwoording-afleggen
https://www.rikolto.be/nl/over-ons/plannen-leren-en-verantwoording-afleggen


Jaarverslag 2019|  6

1.1 Het Rikoltonetwerk

Vorig jaar heeft Rikolto 129 organisaties in 16 landen in 

Afrika, Azië en Latijns-Amerika financieel ondersteund, 

tegenover 87 het jaar voordien. 52 procent van die 

organisaties zijn boerenorganisaties, tegenover  

62 procent het jaar voordien.

Deze verandering weerspiegelt onze programmastrategie: 

aangezien we voedselsystemen willen herstellen, werken 

we ook nauw samen met - en geven we soms financiële 

ondersteuning aan - lokale ngo’s, grondstoffenplatforms, 

verschillende nationale en lokale overheidsinstellingen, 

zakelijke dienstverleners of onderzoeksinstituten. 

Bovendien betrekken we investeerders en sociale 

kredietverstrekkers en privébedrijven bij onze interventies. 

Maar ons einddoel blijft hetzelfde: onze interventies 

komen steeds ten goede aan landbouwgemeenschappen 

en de consumenten. 

Voortdurend overleg en dialoog met onze uiteenlopende 

actoren zitten in het DNA van Rikolto. In het 

volgende hoofdstuk kunt u meer lezen over hoe we 

partnerschappen opbouwen. Een uitgebreid overzicht van 

al onze stakeholders is te vinden op onze website:  

www.rikolto.be/stakeholders

In totaal werken we samen met 120 boerenorganisaties, 

coöperaties of groeperingen van landbouwers. Ze 

worden allemaal ondersteund in hun bedrijfsontwikkeling, 

maar ze krijgen niet allemaal financiering. Soms geven 

we enkel specifiek advies of opleidingen. 17 van de 

boerenorganisaties waarmee we samenwerken zijn 

gecertificeerd als ‘bio’, 10 organisaties zijn gecertificeerd 

2018 2019

volume van de collectieve 

verkoop (in ton) 

Aantal betrokken 

boeren 

volume van de collectieve 

verkoop (in ton) 

Aantal betrokken 

boeren 

Kaneel 0.06 145 3.40 953

Cacao 2955.00 9,299 5942.30 11,238

Koffie 3009.00 18,349 1277.07 16,184

Peulvruchten 3916.00 8,324 787.00 8,309

Rijst 7005.00 46,472 8051.64 53,896*

Sesam 1902.00 4,356 333.00 5,152

Fruit & groenten 19937.00 5,520 13760.92 4,147

als ‘Fair Trade’, 4 zijn gecertificeerd als ‘UTZ’ en 7 als 

‘Global GAP’. 

We ondersteunen boerenorganisaties in hun 

bedrijfsontwikkeling, zodat ze de producten van hun 

leden op een professionele manier in de markt kunnen 

zetten met het oog op stabiele inkomsten voor de 

boeren en duurzamer voedsel voor de consumenten. 

Sinds 2018 houden we ook de hoeveelheden bij van de 

belangrijkste producten die collectief worden verkocht via 

boerenorganisaties en coöperaties. Naast de collectieve 

verkoopcijfers in de onderstaande tabel kunnen boeren 

een deel van hun producten voor eigen consumptie 

gebruiken of individueel via tussenpersonen verkopen. 

1.2 Boerenorganisaties als bedrijven 

* Onder de rijstboeren zijn ook ongeveer 8000 rijstboeren in de DRC die deelnemen aan Farmer Field-scholen, waarbij 

Rikolto’s activiteiten niet specifiek gericht zijn op commercialisering (en waarvoor dus ook geen verkoopcijfers worden 

bijgehouden).

Grafiek 1: Type partnerorganisaties die 

betrokken zijn bij onze programma’s

https://www.rikolto.be/nl/over-ons/netwerken
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1.3 Lidmaatschap van boerenorganisaties   

Onze interventies zijn meestal rechtstreeks gericht 

op leden van boerenorganisaties. Dit laat ons dan 

weer toe om precies te bepalen hoeveel mannen en 

vrouwen per regio hierbij gebaat zijn (zie grafieken). 

Wereldwijd hebben meer dan 65.000 mannen en 

33.000 vrouwen steun ontvangen van Rikolto in 2019. 

In veel gevallen zijn er echter meer boeren betrokken 

bij de collectieve verkoop. Bovendien is het inherent 

aan onze strategie om het (aankoop)beleid van 

bedrijven, op het niveau van de productsector en 

in de nationale wetgeving te veranderen en andere 

organisaties en overheden aan te moedigen om 

succesvolle ervaringen op veel grotere schaal te 

herhalen. Zo kunnen veel boerenfamilies mee 

genieten van onze interventies.  

In Oost-Afrika hebben we een grootschalig 

programma opgericht ter bevordering van 

de collectieve verkoop van overschotten van 

voedselgewassen, waarbij zeer veel boeren 

rechtstreeks betrokken waren in 2017 en 2018. Dit 

programma liep af in 2019. 

In de DRC zijn twee nieuwe programma’s gestart, 

waardoor we opnieuw meer boeren in twee nieuwe 

gebieden kunnen bereiken.

In West-Afrika organiseren de boeren zich al 

jaren per type product, wat resulteert in zeer 

grote boerenorganisaties. Wij ondersteunen 

deze organisaties bij de levering van rijst aan 

overheidsinstellingen (scholen, gevangenissen, 

enz.). Aangezien het hier gaat om zakelijke acties op 

nationaal niveau, zijn er veel boeren bij betrokken.

In Vietnam zijn we in nieuwe provincies aan de slag 

gegaan, nadat de organisaties van groenteboeren in 

de vorige provincies vorig jaar zijn “afgestudeerd”: 

ze zetten hun bedrijfsactiviteiten voort zonder 

onze steun. Bovendien is een groot deel van ons 

programma gericht op beleidswerk ter bevordering 

van participatieve garantiesystemen voor veilige 

groenten, in plaats van rechtstreeks te werken met 

groepen van boeren. In de rijstsector testen we 

nieuwe businesscases op kleinere schaal, maar er zijn 

grote bedrijven bij betrokken, zodat we de geleerde 

lessen kunnen toepassen op grotere schaal.  

Er is nog steeds een grote genderkloof als we kijken 

naar de boeren die we rechtstreeks ondersteunen 

via hun organisaties. Bijna driekwart van de leden 

van de boerenorganisaties zijn mannen. Vooral in de 

koffie- en cacaosector zijn traditioneel meer mannen 

betrokken. In de meeste van onze regio’s zien we 

echter specifieke interventies om vrouwen meer 

kansen te geven (zie 1.4.7). 

Grafiek 2: Totaal aantal bereikte boeren 

Grafiek 3: Totaal aantal bereikte boeren (blauw = vrouwen, groen = mannen)

Grafiek 4: Aantal bereikte boeren per land
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1.4 Rikolto’s programma-interventies in 2019

Acht centrale thema’s vormen de leidraad voor het werk van Rikolto. Ontdek wat er in 2019 is gebeurd…

1. Inclusive Business

Inclusive Business gaat over zakendoen met een langetermijnperspectief, het vervullen van de behoeften van zowel 

boeren als kopers. Met een dergelijke toekomstgerichte strategie kunnen zij zorgvuldiger vooruit plannen, wat resulteert 

in sterkere bedrijven. Al meer dan 10 jaar faciliteert Rikolto Inclusive Business-modellen door zowel particuliere als 

publieke stakeholders in te schakelen. In 2019 wilden we onze ervaring in de verf zetten door verschillende voorbeelden 

van Inclusive Business te vermelden op onze website, in nieuwsbrieven en op sociale media. We hebben ons ook gericht 

op specifieke evenementen om onze verhalen te delen.

Een van de voorbeelden die we onder 

de aandacht hebben gebracht, was het 

verhaal van de samenwerking tussen vier 

groentecoöperaties in Nicaragua en de 

keten van voedingswinkels Subway. Na jaren 

van contacten met alle betrokken partners, 

het versterken van de boerencoöperaties en 

investeringen in infrastructuur en certificering 

zijn de boeren erin geslaagd om de uitdagingen 

gelinkt aan verkopen aan een klant met hoge 

internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen 

te overwinnen. Deze inspanningen werden 

beloond met vaste en gedifferentieerde 

prijzen die tot 240% hoger liggen dan op de 

traditionele markten.  

Lees meer…  Sandwich of the day: 
inclusive business relations between 
farmers’ cooperatives and Subway in 
Nicaragua 

Bedrijven staan vaak weigerachtig tegenover 

samenwerkingen met kleine boeren omdat ze bang zijn 

dat de boeren zich niet aan de contractvoorwaarden 

zullen houden. Om deze uitdaging aan te gaan, hebben 

we MUVIKIHO, een organisatie van groenteboeren 

in Tanzania, geholpen bij de implementatie van 

klimaatvriendelijke en goede landbouwpraktijken en 

kwaliteitsmanagementsystemen. Nadat de boeren 

gecertificeerd waren, was er meer vertrouwen, waardoor 

ze langlopende contracten konden afsluiten met bedrijven 

als East Africa Fruits. In 2019 zijn er nieuwe bedrijven op 

de markt gekomen, waardoor de boeren meer contracten 

in de wacht konden slepen. Het bedrijf East Africa Fruits 

(EAF - een sociale onderneming die verkopers in contact 

brengt met verkopers van vers fruit, groenten en granen) 

werkte samen met Rikolto om contracten af te sluiten 

met kleine boeren voor de levering van groenten en 

fruit aan de stadsmarkt van Dar es Salaam. EAF brengt 

afnemers samen en levert verse producten rechtstreeks 

van boerderijen tot bij detailhandelaren, groothandelaren, 

lokale verkopers, restaurants, cafés, hotels en exporteurs. 

Ze zijn niet alleen kopers, ze ondersteunen ook kleine 

boerenbedrijven bij het plannen van gewassen in 

overeenstemming met de markt, het verbeteren van 

de infrastructuur van hun bedrijf en de overgang naar 

duurzame praktijken.

https://www.rikolto.org/en/news/sandwich-day-inclusive-business-relations-between-farmers-cooperatives-and-subway-nicaragua
https://www.rikolto.org/en/news/sandwich-day-inclusive-business-relations-between-farmers-cooperatives-and-subway-nicaragua
https://www.rikolto.org/en/news/sandwich-day-inclusive-business-relations-between-farmers-cooperatives-and-subway-nicaragua
https://www.rikolto.org/en/news/sandwich-day-inclusive-business-relations-between-farmers-cooperatives-and-subway-nicaragua
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In 2018 had de koffiesector in Peru te lijden onder 

een dubbele crisis: zware regens en zeer lage 

prijzen hebben de kwaliteit en de productie van 

koffie ernstig aangetast. De boeren waren zeer 

gedemotiveerd. Het was in deze moeilijke context 

dat Allegro Coffee en de koffiecoöperatie La 

Prosperidad de Chirinos gezamenlijk besloten om 

de boeren nieuwe moed te geven. Allegro tekende 

een exportcontract voor meer dan 170.000 kg 

en stemde ermee in om er een premium voor 

te betalen, op voorwaarde dat de leden bio-

kwaliteitskoffie leverden. Er is een gezamenlijk 

investeringsprogramma opgezet voor de aankoop 

van kwalitatieve drooginstallaties, opleiding over 

de productie van Pachakushi-meststoffen (wat 

in het Quechua ‘gelukkige grond’ betekent), 

boekhouding en andere zakelijke vaardigheden. 

Allegro Coffee zou het grootste deel van de 

investering betalen (37%), La Prosperidad 32% en 

Rikolto 31%. Een jaar later kunnen we met trots 

zeggen dat de koffieboeren erin geslaagd zijn om 

biologische fairtradekoffie van zeer hoge kwaliteit 

te leveren en de voorwaarden van het contract na 

te komen. 

In België hebben we onze samenwerking met de Belgische supermarktketen Colruyt Groep voortgezet en startten we met 

supermarktketen Lidl ons eerste chocoladeproject. Het Hoofd Duurzaamheid in België en Luxemburg legt uit: “In 2015 heeft 

Lidl zich geëngageerd om enkel nog chocolade te verkopen die voldeed aan de normen van UTZ, Rainforest Alliance en 

Fairtrade. Het doel werd bereikt in 2016 en 2 jaar later, in 2018, ondertekende Lidl Beyond Chocolate, een charter dat door 

de Belgische overheid is opgestart. Hierbij heeft Lidl actoren uitgenodigd om aan tafel te gaan zitten om het eerste initiatief 

rond Living Income in de chocoladesector te ontwikkelen. Rikolto en Fairtrade waren van bij het begin betrokken en in 

2019 werd het eerste product geboren onder de naam Way To Go: een chocoladereep waarvoor een extra premie wordt 

betaald, bovenop de Fairtrade-premie, om een grote stap te zetten richting “Living Income”. Vandaag zijn de Way To Go-

chocoladerepen te vinden in België en Nederland, en andere landen zullen binnenkort volgen.” Dit project bood ook nieuwe 

perspectieven voor Rikolto: voor het eerst zijn we aan de slag gegaan in Ghana. 

In Indonesië heeft MTC, de toonaangevende 

tussenpersoon voor koffiespecialiteiten in Australië, een 

voorschot van wel 80% betaald aan Koerintji Barokah 

Bersama Cooperative (KKBB) in Kerinci Regency, provincie 

Jambi. MTC betaalde het voorschot met een gerust 

geweten, omdat KKBB de kwaliteit van hun koffie altijd 

heeft weten te behouden. Maar het opbouwen van 

vertrouwen kostte tijd: pas na een zakelijke relatie van drie 

jaar kreeg KKBB het eerste voorschot betaald van MTC. 

KKBB heeft ook het vertrouwen gewonnen van de lokale 

overheid en de banken en ze hebben nu een nieuwe 

installatie om koffie te drogen en te verwerken. Eind 2019 

kreeg Barokah een exportvergunning en begonnen ze 

voor het eerst met de export van hun koffie naar België 

via MTC. De samenwerking tussen overheidsinstellingen, 

de privé sector, ngo’s, een financiële instelling, een 

coöperatie en - uiteraard - de koffieboeren was de sleutel 

tot dit succes. 
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2. Food Smart Cities

In dit programma ondersteunt Rikolto stadsregio’s bij het invoeren van beleidsinstrumenten en praktijken die bijdragen 

aan duurzame, eerlijke en gezonde voedselsystemen. In 2019 lanceerden we een communicatie- en leercyclus om de 

expertise en missende kennis in de negen partnersteden in kaart te brengen, veelbelovende praktijken te documenteren, 

verder te bouwen op lokale kennis en nieuwe samenwerkingsverbanden en synergiën op gang te brengen om onze 

impact te vergroten.  

Vertegenwoordigers uit Quito, Da Nang, Arusha, Dakar, Bobo-Dioulasso, Solo, Gent, Leuven en Tegucigalpa kwamen 

in december 2019 samen in België om inspiratie op te doen over de thema’s voedselveiligheid & voedseldistributie. Ze 

bespraken ook nieuwe samenwerkingsverbanden op het vlak van duurzame voedselsystemen.

In december organiseerden we ook een groot internationaal evenement, “We voeden de stad”. Ongeveer 300 mensen 

woonden het evenement bij om te debatteren over: verbindingen tussen stad en platteland & inclusive business, duurzame 

voedingspatronen & voeding, klimaatverandering & voedsel, jong ondernemerschap, Good Food@School, beheer van de 

voedselveiligheid in het Zuiden, stedelijk voedselbeheer, en peer-to-peer leren over voedselsystemen. We maken gebruik 

van de expertise van onze eigen medewerkers en partners, maar ook van strategische bondgenoten zoals Hivos, FAO, RUAF, 

UNEP, ICLEI en CIAT.

In samenwerking met het Belgische tijdschrift EOS Tracé werd een reeks artikelen en een 

boek gepubliceerd en er werd een campagne georganiseerd op sociale media. We zullen in 

2020 verder bouwen op deze ervaring.

Tussen maart en augustus 2019 bezochten drie journalisten van het tijdschrift Eos Tracé 

de partnersteden van Rikolto’s Food Smart Cities-programma. Tijdens deze bezoeken 

hebben ze meer dan 130 mensen geïnterviewd en initiatieven ontdekt die veiliger, 

gezonder en duurzamer voedsel toegankelijker maken voor de burgers. Het boek “Wat 

eten we morgen? Food Smart Cities in de spits van een duurzaam voedselsysteem” 

vertelt hun verhalen uit 9 steden in Vietnam, België, Tanzania, Indonesië, Ecuador, 

Honduras en Nicaragua. Het boek is meer dan 750 keer gedownload via onze website 

en is beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans, Bahasa en Vietnamees.

Food Smart Cities 
leading the transition 
to sustainable food

What 
will 
we eat 
tomorrow

In België is de campagne “Ik ben meer dan mijn 

kassaticket” overgegaan naar een tweede fase. Met 

deze campagne willen we een beweging van burgers 

creëren die zeggen: “duurzaam voedsel kopen in de 

supermarkt moet een vanzelfsprekende keuze zijn”.  Bijna 

6.000 consumenten hebben zich ingeschreven op de 

nieuwsbrief van “Ik ben meer dan mijn kassaticket” en 

de workshops in verschillende steden en gemeenten 

trokken veel volk. Op 23 januari 2020 heeft Rikolto de 

eerste “Ik ben meer dan mijn kassaticket”-award uitgereikt 

aan Colruyt, een grote winkelketen in België voor diens 

initiatief “Aan tafel in 1, 2, 3 euro”. Dit is een samenwerking 

tussen de supermarktketen Colruyt en verschillende 

welzijnsorganisaties om gezonde en duurzame voeding 

voor iedereen toegankelijk te maken, met de nadruk op 

kwetsbare gezinnen. De Standaard heeft alle projecten die 

door de jury waren geselecteerd gepubliceerd en er werd 

aan de lezers gevraagd om te stemmen. Op deze manier 

werd duurzaam voedsel hoog op de agenda gezet.

In de DRC hebben twee rijstcoöperaties (ADPA en 

COOPABA) in Zuid-Kivu het voortouw genomen bij 

de commercialisering van rijst in de regio (net als de 

rijst die door andere rijstcoöperaties in de regio wordt 

verzameld) om de markt van Bukavu City te veroveren 

en te kunnen concurreren met geïmporteerde rijst uit 

de buurlanden. De twee coöperaties kochten betere 

rijstverwerkingsmachines aan, ze hebben nu hun eigen 

merknaam “Riz du Kivu” en verpakking, en ze lanceerden 

een campagne op de lokale radiostations en via de sociale 

media om de lokale rijst te promoten. Vier nieuwe winkels 

in Bukavu verkopen de rijst met plezier. De consumenten 

waarderen “Riz du Kivu” echt omdat die verser is dan de 

geïmporteerde rijst. De vraag is toegenomen, maar de 

coöperaties zijn nog niet in staat om aan die vraag te 

voldoen.
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In Indonesië steunde het stadsbestuur van Surakarta 

(Solo) ons werk om duurzame productie en 

consumptie te bevorderen, onder andere via het 

Gender Responsive Village Programme, waarbij we 

samen vrouwengroepen uit de stad in staat stelden 

om hun voedseloverschotten te beheren door 

gratis afhaalmaaltijden ter beschikking te stellen aan 

mensen in nood, in combinatie met de uitbouw van 

stadslandbouw. 

In 2019 werkte Rikolto samen met het Tropical Pesticides 

Research Institute (TPRI) om een studie uit te voeren 

naar de chemische en biologische besmetting van 

groenten en fruit in Arusha, Tanzania. Dat vormt een 

bedreiging voor de voedselveiligheid. Veel boeren die 

gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, doen dat niet 

altijd op de juiste manier. Kapelaka Jones, die de TPRI-

studie uitvoerde, ging op bezoek bij de boeren om te 

kijken wat de meest voorkomende problemen zijn. 

Overmatig gebruik is er één van. “Specifieke producten 

werken tegen specifieke plagen, maar boeren mengen 

soms twee of drie producten willekeurig. Het mengsel 

kan giftiger zijn en is soms niet langer doeltreffend. Om 

ervoor te zorgen dat hun gewassen zo lang mogelijk in 

goede conditie blijven, spuiten boeren vaak vlak voor 

de oogst. Het zijn dan meestal de vrouwen die de pas 

bespoten producten oogsten. Ze doen dat onbeschermd 

en brengen lange tijd in het veld door”, zegt Jones. 

“Kinderen spelen in de velden en tussen de pesticiden. 

Lege verpakkingen komen in het milieu terecht.” Jones 

onderzocht de concentratie pesticides in het bloed 

van consumenten en boeren en bij beide groepen 

werden verontrustende waarden gemeten. Deze studie 

is de basis voor het werk van het Arusha Food Safety 

Initiative, een platform met meerdere actoren dat boeren 

ondersteunt bij de productie van veilig voedsel, verkopers 

begeleidt op het vlak van veiligheids- en hygiënenormen, 

consumenten informeert over gezondheidsrisico’s en 

samen met de nationale en lokale overheid werkt aan de 

ontwikkeling van een voedselveiligheidsbeleid. 

1. Ons programma
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3. Rĳst

Rikolto zit sinds 2015 in de adviesraad van het Sustainable Rice Platform en is nu lid van de Raad van Bestuur. Onze 

collega’s die rijstprogramma’s coördineren in Benin, Mali, Senegal, de Democratische Republiek Congo, Oeganda, 

Indonesië en Vietnam behoorden tot de eersten die met boerenorganisaties de Sustainable Rice Production-norm 

hebben getest. In het algemeen hebben we gezien dat de rijstboeren in alle landen hun teeltpraktijken hebben verbeterd, 

wat wordt bevestigd door de verbeterde SRP-scores in zes van de zeven betrokken landen.

In 2019 presenteerden we een samenvattend rapport waarin resultaten, inzichten, feedback van 
partners en problemen die we tijdens de eerste SRP-testfase tegenkwamen, worden verzameld 

https://www.rikolto.org/SRP
https://www.rikolto.org/SRP
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In Burkina Faso en Mali is een van de interventie-

strategieën van Rikolto om boerenorganisaties voor te 

bereiden en in staat te stellen om rijst te leveren aan 

overheidsinstellingen, zowel op nationaal als op lokaal 

niveau. Via de zogenaamde “institutionele inkoop” worden 

grote hoeveelheden rijst gekocht door de overheid om te 

verdelen in schoolkantines, gevangenissen, aan mensen 

in nood, enz. Rikolto ondersteunt de leiders van de 

boerenorganisaties bij het onderhandelen over robuuste 

contracten, het beheren van deze contracten en het 

verbeteren van de commerciële relaties en communicatie 

met hun leden.

In Burkina Faso hebben 3 boerenorganisaties (UNPRB, 

UNERIZ en CIRB) 80% van hun beschikbare rijst verkocht 

aan schoolkantines en aan het Nationaal Agentschap dat 

verantwoordelijk is voor de voedselzekerheidsvoorraad 

(SONAGESS), tegenover 50% vorig jaar.

 

In Mali hadden we gepland dat onze rijstpartners 

in Mali na 3 jaar interventie in staat zouden zijn om 

50% van de totale door de overheidsinstellingen 

gevraagde rijstvolumes te leveren. Ze zitten nu op 

70%. We zagen ook vooruitgang in het naleven van de 

contracten. Vorig jaar konden zij slechts 40% van de 

rijst leveren na ondertekening van de contracten; dit 

jaar - na onderhandelingen over een verlenging van de 

leveringstermijnen - konden zij 100% van de gevraagde 

volumes (5.000 ton witte rijst) leveren/verkopen.

Een van de boerenorganisaties die zich bezighouden met 

institutionele inkoop in Mali is ARPASO. Vorig jaar kon de 

organisatie haar verkoopcontract niet nakomen omdat 

de leden hun rijst aan andere kopers verkochten en niet 

aan de boerenorganisatie. Daarom heeft de organisatie 

in 2019 veel aandacht besteed aan de dialoog met haar 

leden in combinatie met de opstart van haar afdeling 

voor verwerking en commercialisering. Medewerkers van 

ARPASO gingen van dorp tot dorp om uit te leggen hoe 

de verkoop via de organisatie hen ten goede komt. En met 

succes: de boeren begonnen te verkopen aan de afdeling 

voor verwerking en hadden het gevoel dat ze meer 

eigenaar waren van hun lokale rijstmerk “San Malo”.

Al enkele jaren slaan Rikolto en de Union of Women 

Parboilers (UNERIZ) in Burkina Faso de handen in elkaar 

om een alternatief bedrijfsmodel op te zetten voor 

voorgestoomde rijst, namelijk een franchisemodel. 

Met dit model kunnen individuele vrouwen of kleine 

ondernemingen van vrouwen thuis rijst voorstomen 

en dit is een aanvulling op het voorstomen in grotere 

verwerkingscentra. Rikolto ondersteunde het uitbouwen 

van de zakelijke relaties tussen UNERIZ en de individuele 

vrouwen, we hielpen de vrouwen bij het verkrijgen 

van leningen bij lokale banken, testten innovaties (bv. 

een ecologische kit voor het voorstomen) en hielden 

de verkoopprijzen in de gaten. In 2019 kreeg UNERZ 

een krediet van in totaal 260.000.000 FCFA voor de 

franchisenemers. 

We hebben veel geleerd uit het proefproject en zijn 

begonnen met het opschalen van het bedrijfsmodel.  

Andere actoren die actief zijn in de rijstsector hebben 

zich laten inspireren en hebben onze inzichten 

gebruikt om deze in hun aanpak te integreren in hun 

programma’s. Zo zien we dat Oxfam en CECI zich 

richten op het voorstomen en het bedrijfsbeheer van 

vrouwen die de voorstoom-bedrijfjes runnen in Bama 

en Banzon, CISV heeft elementen opgenomen in de 

empowermentprojecten van hun vrouwen in Mogtédo 

en PAERIZ/CECI heeft hun garantiefonds uitgebreid naar 

vrouwen in Douna, Bama, Banzon en Karfiguéla.  

We zien dat vrouwen over het algemeen veel meer 

aandacht besteden aan de kwaliteit: ze letten erop dat ze 

de ongepelde rijstsoorten kopen waar het meeste vraag 

naar is op de markt, ze verwijderen vuil, ze gebruiken de 

verpakkingen die door UNERIZ worden geleverd, enz. Ze 

houden ook hun uitgaven en inkomsten bij door gebruik 

te maken van een zeer eenvoudig boekhoudsysteem. 

De resultaten zijn zichtbaar: de kwaliteit van de rijst die 

ze op de markt verkopen is aanzienlijk verbeterd, wat tot 

veel betere prijzen heeft geleid: FCFA 700 als de vrouwen 

verpakte rijst verkopen aan kleinere winkels en FCFA 400 

als ze in bulk verkopen aan UNERIZ, vergeleken met FCFA 

400 en FCFA 300 twee jaar geleden.

De betere prijzen hebben andere vrouwen aangezet om 

hetzelfde pad te volgen. We zien dan ook de effecten van 

onze interventie buiten de franchisenemers van UNERIZ 

die betrokken zijn bij het proefproject. 

Salimata Ouédraogo is een 

van de franchisenemers in 

Bama. Ze zegt: “Ik ben erin 

geslaagd om aan alle eisen 

te voldoen om mijn eigen 

bedrijf voor het voorstomen 

van rijst op te starten. Ik heb een 

financieel plan, en het is me gelukt om een lening 

te krijgen van de lokale bank om te investeren in 

het bouwen van een kleine opslagplaats voor mijn 

rijst, plastic platen te kopen om rijst te drogen op 

een hygiënische manier, en natuurlijk... de nodige 

ongepelde rijst te kopen. Mijn man ziet dat ik het 

meen en hij heeft me geholpen met de bouw en 

het transport van de ongepelde rijst. Ik haal nu 

FCFA 1.275.000 uit mijn bedrijf. 

In Douna luisteren we naar Aïssa Kara. Ze 

verdiende FCFA 1.425.000 uit haar bedrijf voor het 

parboilen van rijst in 2019, vergeleken met FCFA 

430.000 in 2016. Het grootste deel van dat geld 

gaat naar het betalen van het schoolgeld van haar 

kinderen.
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In Noord-Tanzania hebben we kleinschalige rijstboeren 

in Babati betrokken bij een proefproject om hen te 

coachen volgens de standaarden van het Sustainable 

Rice Platform (SRP). Ze hebben hun traditionele praktijken 

omgezet naar duurzamere praktijken, waardoor de 

productiviteit toenam, er minder verliezen waren na de 

oogst en het efficiënte watergebruik steeg. Mary Temu, 

extension officer in Babati, legt uit wat de impact van deze 

overstap op de gemeenschap is geweest: “80% van de 

totale bevolking in Babati kweekt rijst, dus de verschuiving 

in levensstijl is indrukwekkend. De meeste boeren hebben 

auto’s en tractoren kunnen kopen voor hun eigen 

landbouwbedrijf.”

Na dit succesvolle proefproject in Babati hebben we 

samengewerkt met de Rice Council in Tanzania en 

het ministerie van Landbouw om de SRP-normen en 

kwaliteitsmanagementsystemen op te nemen in de 

National Rice Development Strategy II, een ambitieus 

rijstontwikkelingsprogramma dat tot 2030 zal lopen. 

We hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om dit proefproject uit te breiden naar het zuiden van 

Tanzania, in een nieuw partnerschap met Kilimo Trust. 

Deze samenwerking toonde aan dat een klein succesvol 

proefproject in het noorden van Tanzania kan leiden 

tot innovaties en leerresultaten die kunnen worden 

geïmplementeerd in grote rijstproducerende gebieden in 

het zuiden van Tanzania. 

In Senegal ondersteunt Rikolto al jaren de rijstorganisatie 

FEPROBA op het vlak van bedrijfsorganisatie en 

productie. In 2019 is de organisatie erin geslaagd om 

haar financiële partners te diversifiëren om voldoende 

werkkapitaal beschikbaar te hebben voor de aankoop 

van de ongepelde rijst van haar leden tijdens het 

oogstseizoen en de collectieve verkoop van de totale 

rijstvolumes. FEPROBA heeft een goede reputatie voor 

het terugbetalen van haar leningen. Als leningen uit 

verschillende bronnen worden verkregen, vereist dit 

echter ook een beter beheer van de complexe financiële 

stromen. We hebben daarom veel tijd geïnvesteerd in het 

opleiden van de leidinggevenden van de lokale FEPROBA-

ledenorganisaties om tot een gezamenlijk inzicht te 

komen en de financiële processen bij te sturen. De 

grootste zwakte ligt op het niveau van het management 

van FEPROBA: in 2020 zal Rikolto de organisatie 

ondersteunen door een financieel medewerker aan 

te trekken en hem/haar te trainen in het gebruik van 

professionele boekhoudsoftware.

Op productieniveau is het de laatste jaren een 

echte uitdaging geweest om aan het begin van het 

productieseizoen over kwaliteitsrijstzaad te beschikken; 

zaden van rassen die door de consument zeer geliefd 

zijn, zijn bijzonder zeldzaam. Sinds 2017 is FEPROBA 

officieel geregistreerd als gecertificeerde zaadleverancier 

in het zuidelijke deel van Senegal. In 2019 hebben we nog 

eens 20 producenten en 25 medewerkers van FEPROBA 

opgeleid in alle procedures die zij moeten volgen om 

gecertificeerde rijstzaden te kunnen verkopen. Er zijn 

9.066 ha van 3 variëteiten vermeerderd, waardoor 1.971 

producenten toegang hebben tot deze zaden tijdens het 

landbouwseizoen.  

We zien de effecten van de verschillende soorten 

steun (toegang tot kwalitatieve zaden en leningen, 

productieplanning en bedrijfsontwikkeling) doorstromen 

naar de leden. Het gemiddelde areaal per landbouwer 

dat voor de rijstproductie wordt gebruikt, is gestegen, 

waardoor het productievolume per landbouwer de 

afgelopen twee jaar bijna is verdubbeld (van 4,51 MT in 

2017 tot 8,21 MT in 2019). Ook de hoeveelheid rijst per 

boer die via FEPROBA wordt verkocht, is gestegen (van 

1,74 MT in 2017 tot 2,64 MT in 2019). Een ondersteunende 

factor is het feit dat de boeren de kredieten die ze via 

de boerenorganisatie verkrijgen moeten terugbetalen in 

natura, d.w.z. in zakken rijst.

80% van de totale bevolking 
in Babati kweekt rijst, dus de 
verschuiving in levensstijl is 
indrukwekkend. De meeste 
boeren hebben auto’s en 
tractoren kunnen kopen voor 
hun eigen landbouwbedrijf.
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Op 1 oktober 2019, de internationale dag van de 

cacao en koffie, werd een nieuwe coöperatie 

wettelijk geregistreerd in het noordoosten van de 

DRC: Cocoa Okapi. De coöperatie verenigt 700 

cacaoproducenten en is de eerste coöperatie 

in de regio die echt eigendom is van de 

boeren. Rikolto zal de coöperatie ondersteunen 

richting professionaliteit en de verkoop van 

een topkwaliteit cacao. Samen met de World 

Conservation Society, die zich inzet voor het 

behoud van de okapi, willen we de productie van 

cacao van hoge kwaliteit combineren met het 

behoud van de biodiversiteit. 

Het werken vanuit een agroforestry-
perspectief in de cacaosector is onze 
belangrijkste focus in Honduras. De 
combinatie van cacao met andere gewassen 
op de boerderij is aanzienlijk beter voor het 
milieu (omdat de bodem meer voedingsstoffen 
krijgt), voor de voedselzekerheid én 
verschaft de boerenfamilies een extra 
inkomen. In 2019 werden de bevordering 
van en steun voor agroforestry-systemen 
opgenomen in het ministerieel besluit 
genaamd “Kaderovereenkomst voor het 
concurrentievermogen in de cacaosector 
2019-2022”. Tegelijkertijd vond er een 
vergadering plaats van het Cacaocomité 
voor Centraal-Amerika en de Dominicaanse 
Republiek: verschillende actoren namen 
hieraan deel om agroforestry in de cacaosector 
op de regionale agenda te zetten. 

Rikolto faciliteerde nieuwe zakelijke relaties in de 

cacaosector in Ecuador. De boerenorganisatie 

UOPROCAE en het bedrijf CONEXIÓN Chocolates 

ontwikkelden 3 nieuwe chocoladesmaken en 

een specifiek merk voor cacao geproduceerd 

door jonge boeren. Dit werd zowel in Latijns-

Amerika (Salón de Chocolate de Lima) als in de 

VS gelanceerd. Wat was de sleutel tot dit succes? 

De jonge cacaoboeren werden bij het hele proces 

betrokken: van de keuze van de smaken tot het 

ontwerp van de verpakking. Ook was transparantie 

in de kostenstructuur erg belangrijk om dit om te 

zetten in een succesvolle zakelijke samenwerking. 

1. Ons programma

4. Cacao

Rikolto heeft jarenlang de organisaties van cacaoboeren in Latijns-Amerika en Indonesië versterkt om solide 

zakenpartners te worden en een betere toegang tot markten en financiering te krijgen. Maar om echt veerkrachtige 

cacaobouwgemeenschappen op te bouwen, moeten we verder kijken dan cacao als handelswaar, en moeten we de 

landbouwsystemen waarin cacao wordt verbouwd bekijken. Dit zijn vaak agroforestry-systemen die cacao combineren 

met hout, voedselgewassen zoals kookbananen, cassave en yam en veeteelt. Rikolto is van mening dat diversificatie 

de sleutel is voor cacaoboeren om een veerkrachtig bestaan op te bouwen en hun voedsel- en voedingszekerheid te 

verbeteren. Meer nog dan vandaag zal dit de komende jaren de focus zijn van onze interventies. Dit zal ook het geval zijn 

in onze nieuwe cacaoprogramma’s in West-Afrika en de DRC. 
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5. Koffie

Net als cacao is koffie een van de sectoren waarin Rikolto al jaren actief is. In 2019 zijn we begonnen met het bepalen van 

een nieuwe strategie op internationaal niveau.  

In de DRC zijn we in 2014 begonnen in de 

koffiesector, maar pas nu zien we structurele 

veranderingen. Al die jaren hebben we 

geijverd voor de oprichting van professionele 

koffiecoöperaties, waarbij de boeren volledig 

eigenaar waren. Het verhogen van de kwaliteit 

van de koffie was een van onze belangrijkste 

interventiethema’s. We zien nu dat het aantal 

koffiekopers dat bereid is om aan het begin 

van het seizoen contracten te tekenen met 

betaling van een voorschot aan de coöperaties, 

is toegenomen. Ook het Nationaal Bureau voor 

Landbouwproducten (ONAPAC) sprak waardering 

uit voor de aanpak van Rikolto, die nu in andere 

regio’s wordt gekopieerd. 

In Honduras beoordeelden we de professionaliteit van 5 

koffieproducentenorganisaties met behulp van de SCOPE 

Pro tool. De evaluatie geeft ons een goed inzicht in de 

sterke en zwakke punten van de organisaties en helpt 

ons om specifieke ontwikkelingsplannen op te stellen 

zodat deze organisaties professionele en onafhankelijke 

bedrijven kunnen worden.  

Zowel in Nicaragua als in Honduras was Rikolto 

op nationaal niveau zeer actief in koffieplatforms. In 

Honduras hebben we bijgedragen tot het opstellen 

van het Nationaal Curriculum voor Duurzame Koffie, 

een technisch instrument dat organisaties en bedrijven 

begeleidt in de richting van duurzaamheid in de sector. 

In Nicaragua hebben we bijgedragen tot de formulering 

van de Communication and Advocacy Strategy van het 

Nicaraguaanse Platform voor Duurzame Koffie (NICAFES), 

om meer actoren, met name besluitvormers, te betrekken.  
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6. #YouthinAg

Hoe bieden we kansen voor jongeren in de agrofoodsector? In het algemeen besteedt Rikolto speciale aandacht aan 

het vergroten van de participatie van jongeren in het bestuur van de boerenorganisaties en aan het vinden van nieuwe 

kansen op werk voor hen in de hele waardeketen. In 2019 hadden we zeer specifieke interventies gericht op 354 

jongeren als ondernemers.

In Honduras kunnen jongeren in samenwerking 

met de Nationale Autonome Universiteit van 

Honduras een specifieke cursus Cacaomanagement 

in Agroforestry-systemen volgen. Het project 

wordt ondersteund door de Collibri Foundation 

van de Belgische retailer Colruyt Groep. Er wordt 

specifieke aandacht besteed aan de ontwikkeling 

van bedrijfsvaardigheden. Hierdoor konden 

jongeren met een goed bedrijfsplan een activiteit 

starten op of buiten hun boerderij. Het was een 

echte uitdaging om een gelijk aantal jonge vrouwen 

te laten deelnemen, en positieve discriminatie in de 

eerste fasen van het selectieproces was nodig om 

evenveel jonge mannen als vrouwen te bereiken. In 

2019 was 40% van de deelnemers vrouwen. Voor 

2020 werken we naar 50% toe. 

In Ecuador ondersteunen we jongeren om interne 

inspecteurs te worden in de certificeringsprocessen 

van UOPROCAE, een overkoepelende organisatie van 

cacaoproducenten. Ze zijn opgeleid op het vlak van 

cacaokwaliteit en certificeringsprocedures. 

In Peru werken we samen met de jongeren van de 

koffiecoöperatie Chirinos om een specifiek bedrijf op 

te zetten dat wordt gerund door het jeugdcomité: ze 

onderzoeken nu de productie en marketing van een 

nieuwe aromatische drank, onder het merk “Aroma 

Chirinos”, met koffieschillen als hoofdingrediënt. 

In Oeganda en Senegal organiseerde Rikolto 

twee workshops met de FAO en YPARD voor jonge 

Afrikaanse voedselondernemers. Young potentials 

werden uitgenodigd om te leren over duurzame 

landbouw en voedselbedrijven, en ze bespraken hoe 

ze hieraan kunnen bijdragen op basis van hun eigen 

ervaring en talenten. 
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In België werd Generation Food gelanceerd. Het 

is opgezet als een netwerk voor jongeren met 

verschillende ondersteunende partners - allemaal 

actief binnen de landbouw- en voedingssector - 

om innovatie en ondernemerschap te stimuleren. 

Deelnemers doorlopen een proces dat begint 

met een vaag idee om vervolgens een ontwikkeld 

concept te testen, en gedurende dit proces geven 

ze elkaar feedback en tips. 

In de koffieketen in Oost-Congo motiveerde 

Rikolto jongeren om boomkwekerijen te 

beginnen en de zaailingen te verkopen aan de 

leden van vier koffiecoöperaties en zo bij te dragen 

aan de verjonging van oude koffieplantages. Er 

werd een specifieke opleiding gegeven om hun 

bedrijfs- en marketingvaardigheden te verbeteren. 

In 2019 werden deze starters erkend door de 

overheidsdiensten en waren ze klaar om een 

officieel certificaat te behalen, dat de kwaliteit en 

de conformiteit met specifieke normen garandeert. 
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In Indonesië hebben onze programmacollega’s 

millennials betrokken, zowel op het platteland 

als in de stad, door middel van interactieve 

trainingen, seminars, studie-uitwisselingen, 

stages, wedstrijden en een festival om meer 

kennis op te doen over duurzame productie en 

gezonde consumptie. In de cacaosector hebben 

we in samenwerking met millennials een Youth 

Entrepreneurship Lab gelanceerd op het eiland 

Flores als leer- en bedrijfsontwikkelingsplatform. 

2019 was het laatste jaar van dit Lab. Daarnaast 

werkten de Coöperatie Amanah en het bedrijf 

Inaya dat het gezamenlijke eigendom is van een 

dorp samen om 140 millennials in 6 dorpen in het 

District Polewali Mandar, op het eiland Sulawesi, te 

trainen en begeleiden om deel uit te maken van de 

economische groei in hun dorpen. We hebben hen 

in staat gesteld hun eigen bedrijf te ontwikkelen of 

het cacaobedrijf van hun ouders te runnen. 
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De Vietnamese overheid houdt al sinds het midden 

van de vorige eeuw rekening met de gelijkheid van 

mannen en vrouwen en dit is zo in de wetgeving 

van Vietnam opgenomen. Maar gendergelijkheid 

is niet slechts een eenmalige kwestie, maar blijft 

een belangrijke invloed hebben op sociaal vlak. 

Volgens de monitoring data van Rikolto voor 2019 

bedroeg het aantal vrouwelijke landbouwers in de 

rijstproductie en de groenteproductie respectievelijk 

22/234 (9%) en 257/439 (59%). De verhouding 

tussen vrouwen in de ketens deelnemen is dus 

heel anders en er zijn meer vrouwen actief in de 

groentesector en veel minder in de rijstsector. 

Waarom? In het noorden en de centrale gebieden, 

waar de groenteprojecten zich bevinden, wordt de 

productie van groenten beschouwd als licht werk 

(in tegenstelling tot fabrieks- en metselwerk, dat 

normaal gesproken door mannen wordt gedaan en 

als zwaarder werk wordt beschouwd). In de Mekong 

is de rijstproductie een belangrijk onderdeel van 

het gezinsinkomen (87%) en wordt het beschouwd 

als zwaar werk, dat opgenomen wordt door de 

mannen. Toch nemen vrouwen in de rijstketen 

beslissingen over de uitgaven van het huishouden. 

De terughoudendheid van vrouwen is een van 

de redenen waarom er in Vietnam maar heel 

weinig vrouwen vertegenwoordigd zijn in het 

bestuur van boerenorganisaties. In de rijstsector 

zitten er nog steeds geen vrouwen in het bestuur, 

terwijl er slechts één vrouw in het bestuur van 

een groentecoöperatie zit (de Thanh Son-

coöperatie in Ha Nam) dankzij de aanmoediging 

van onze partnerorganisatie, het Plant Protection 

Department. De medewerkers van deze organisatie 

hielden de gelijkheid van mannen en vrouwen in het 

oog als een rode draad tijdens de implementatie, 

zoals andere partners die met Rikolto werken 

gevraagd worden te doen. Als we naar de ketens 

kijken, heeft Rikolto dit probleem vooral aan de 

productiezijde aangepakt. De genderkwestie moet 

nu vanuit een nieuwe invalshoek worden bekeken: 

wat kan er worden gedaan om vrouwen kansen te 

geven zodat ze kunnen doen wat ze willen, ook in 

leiderschapsposities?

Op basis van onze ervaringen met gender in Latijns-

Amerika hebben de ngo Solidaridad en Rikolto een 

samenwerkingsovereenkomst getekend voor het 

formuleren van het genderbeleid voor de koffiesector in 

Honduras. Dit deden we op verzoek van het Platform 

voor Duurzame Koffie in Honduras en de Nationale 

Koffieraad (waar leden van de koffie-industrie in zitten). 

7. Gender

In Mali, en meer in het algemeen in West-Afrika, zet 

Rikolto de inspanningen voort en doet het meer om 

rekening te houden met genderkwesties in waardeketens, 

met name die voor rijst en sesam. Steeds meer vrouwen 

zijn aanwezig op productieniveau, maar ze zijn nog steeds 

onvoldoende vertegenwoordigd en structureel aanwezig 

binnen boerenorganisaties. Rikolto werkt rechtstreeks 

samen met partners om strategieën te ontwikkelen die zijn 

aangepast aan de context en de behoeften.

Rikolto blijft ook ondersteuning bieden op het niveau van 

de verwerking, die grotendeels bestaat uit vrouwen die de 

rijst voorstomen. Het voorstomen van rijst houdt in dat de 

ongepelde rijst gestoomd en vervolgens gedroogd wordt, 

voordat ze wordt gepeld. Dit is voedzamer dan witte rijst 

die dit proces niet heeft ondergaan. In Mali werkt Rikolto 

samen met partners aan het versterken van organisaties 

van vrouwen die rijst voorstomen, en ondersteunt 

en ook bij belangenbehartiging voor het uitbreiden 

van de institutionele aankoop (door de overheid) van 

voorgestoomde rijst. Bij de evaluatie van de institutionele 

aankopen in 2019 hadden de vrouwen die deelnamen een 

hoger inkomen en meldden ze vooral dat ze dit inkomen 

beter onder controle hadden. Dit komt omdat vrouwen 

meer kunnen bijdragen aan de huishoudelijke uitgaven 

volgens hun eigen behoeften en minder afhankelijk zijn van 

mannen. Rikolto erkent echter de noodzaak om harder te 

werken aan de empowerment van vrouwen in West-Afrika 

en is nu van plan om verder te gaan in deze richting. 

Bovendien willen we als Rikolto 

ook blijven leren van onze eigen 

ervaringen met boerenorganisaties. 

In Peru bijvoorbeeld versterken 

we sinds 2017 de Commissie voor 

de ontwikkeling van vrouwen 

(CODEMU) van de organisatie 

CAC Pangoa bij het ontwikkelen van 

specifieke activiteiten die inkomsten 

opleveren voor vrouwen en werken we samen met de leden 

en de leidinggevenden van de coöperatie rond verschillende 

genderkwesties. De ervaringen van de afgelopen jaren 

hebben ons veel inzicht gegeven in de doeltreffende 

inclusie van vrouwen in de organisatie en in de wijze waarop 

gendergelijkheid opgenomen kan worden in het intern beleid 

van producentenorganisaties. 
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Lees meer over hoe we ecologische duurzaamheid in onze programma’s opvolgen in hoofdstuk 5.

In Tanzania wordt 90% van het water verbruikt door de 

landbouw, waarbij de meeste boeren gebruik maken van 

een inefficiënte open kanaalmethode en dieselpompen 

om hun land te irrigeren. Deze irrigatiesystemen zijn 

schadelijk voor het milieu en het inefficiënte watergebruik 

legt nog meer druk op reeds waterarme regio’s zoals het 

Pangani-rivierbekken. 

Een efficiënter en duurzamer alternatief is een 

irrigatiesysteem op zonne-energie. Rikolto heeft zes 

demonstraties van irrigatie op zonne-energie gegeven 

in het noorden van Tanzania. Uit deze demonstraties 

blijkt dat ze de productiviteit en het inkomen van de 

landbouwers kunnen verhogen door een betere toegang 

tot water. Uit onze samenwerking met Simusolar[1] hebben 

we geleerd dat de interne kredietregeling van het bedrijf 

voor klanten gemakkelijker toegankelijk is voor kleine 

boeren in vergelijking met andere financiële producten 

van financiële instellingen, als deze wordt gebundeld met 

de dienst voor technologieoverdracht. In 2020 zullen 

we meer investeren in de ondersteuning van boeren bij 

de ontwikkeling van bedrijfsplannen om de invoering 

van deze technologie te ondersteunen. Dit zal worden 

gekoppeld aan de productie van promotiemateriaal en 

bewustmakingscampagnes voor boeren over het belang 

van investeringen in efficiënte irrigatiesystemen op zonne-

energie. 

[1]  Simusolar is een bedrijf dat irrigatiepompen op zonne-energie 
beschikbaar maakt voor kleine boeren in Tanzania. Het bedrijf heeft 
ook een innovatie ontwikkeld voor boeren om digitale kredieten te 
verkrijgen voor de aanschaf van pompen.

Van oudsher gebruiken vrouwen in West-Afrika hout als 

energiebron bij het parboilen van rijst. Experimenten om 

hout te vervangen door briketten/pellets van rijstschillen 

zijn gelukt, maar deze briketten zijn (nog) niet in grote 

hoeveelheden beschikbaar. Daarom lanceerde de 

Parboilers’ Union in Burkina Faso (UNERIZ) in 2019 de 

campagne: “Parboiling woman, a living tree”. Er zijn meer 

dan 600 bomen geplant. 

Zowel in Zuid- als in Centraal-Amerika is de 

promotie van agroforestrysystemen cruciaal voor 

onze interventies in de cacao- en koffiesector. 

Samen met de Katholieke Universiteit van 

Peru hebben we de toepassing van een 

levenscyclusmethodologie getest op 85 cacao- en 

koffieboerderijen. We hebben de kritieke punten 

op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen 

geïdentificeerd en richtlijnen opgesteld voor 

betere productiepraktijken voor deze twee 

gewassen. De resultaten zijn voorgelegd 

aan de Multisectoriële Commissie voor 

Milieuduurzaamheid voor agro-exportproducten 

van het Ministerie van Buitenlandse Handel van 

Peru, die deze heeft toegepast om de eerste 

“ecologische voetafdrukcalculator voor koffie” te 

ontwikkelen, waardoor producentenorganisaties 

over een eenvoudiger en goedkoper digitaal 

instrument beschikken om de ecologische 

voetafdruk te berekenen.

8. Klimaatvriendelijke landbouw

Rikolto houdt in al haar interventies rekening met het ecologische aspect. In 2016 heeft de werkgroep duurzaamheid 

van Rikolto voor elk product (rijst, cacao, koffie en groenten & fruit) instrumenten ontwikkeld om duurzaamheidsscores 

te bepalen die gedurende de hele looptijd van onze programma’s worden gemonitord. Op verschillende manieren 

ondersteunen we boerengroepen bij het invoeren van klimaatvriendelijke praktijken, maar we houden ook rekening met 

het bredere landschap waarin we actief zijn. 
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In Indonesië is Payment for Ecosystem Services 

(PES) het fundamentele uitgangspunt voor de 

uitvoering van het programma van Rikolto. PES 

is een kosteneffectief middel om inheemse 

gemeenschappen, landeigenaren en/of boeren te 

compenseren voor hun milieu-onderhoud en de 

ecosysteemdiensten die ze leveren. Dit doen we in 

samenwerking met boerenorganisaties als Koerintji 

Barokah Bersama Coöperatie en Tanai Sakti Alam 

Kerinci (TAKTIK). Barokah werd aangemoedigd 

om goede landbouwpraktijken in de koffieteelt te 

implementeren door de coöperatie in contact te 

brengen met kopers die bereid zijn een hogere 

prijs te betalen voor duurzaam geproduceerde 

kwaliteitskoffie als stimulans voor de boeren. Toen 

de boeren goede landbouwpraktijken toepasten, 

merkten ze dat sommige vogelsoorten zich 

opnieuw in de schaduw van koffiebomen gingen 

nestelen. In 2019 heeft TAKTIK een bio-certificering 

verkregen en is het begonnen met de verkoop van 

duurzaam geproduceerde kaneel. 

De producenten van Consorcio Agrocomercial 

in Honduras zien hun verliezen jaar na 

jaar toenemen door de gevolgen van de 

klimaatverandering. Vooral sla, selderij en tomaten 

in open velden hebben te lijden onder de grote 

aantallen ongedierte in het winterseizoen. Via 

diverse uitwisselingen met de producenten van 

het Consortium Agrocomercial in Honduras, 

het Belgische onderzoekscentrum INAGRO, 

bedrijven die zaaigoed leveren en de universiteit 

van Zamorano, hebben we geleerd over 

hydrocultuurproductiesystemen en de voordelen 

die deze bieden bij het omgaan met de effecten 

van de klimaatverandering. In 2018 werden de 

eerste hydrocultuursystemen geïnstalleerd met 

vier organisaties, met financiële steun van de EU, 

in drie verschillende geografische en klimaatzones 

in Honduras. In 2019 zijn deze installaties 

getest en zijn de geleerde lessen besproken 

met de ledenorganisaties van het Consorcio 

Agrocomercial. Ook wordt met lokale banken 

onderhandeld over specifieke kredietregelingen, 

zodat de investeringen na dit proefproject kunnen 

worden voortgezet.
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9.  Rikolto’s programma in België: 

campagne, fondsenwerving, 

innoveren en vooruitgang boeken 

In de zomer van 2019 lanceerde Rikolto ‘Het grootste diner ter wereld’ in België. Het doel is om zoveel mogelijk mensen 

rond de tafel te krijgen, op zoveel mogelijk plaatsen. Met dit initiatief doen we wat we allemaal belangrijk vinden: 

samenzitten rond de tafel, lekker eten - eten dat goed is voor onze planeet en de mensen die ons voedsel produceren. 

Samen geven we een sterk signaal af aan de voedingssector en de beleidsmakers. Door het eten dat we op tafel zetten en 

de dagelijkse keuzes die we maken in de winkel en in onze keukens, kunnen we de wereld veranderen. 

Met “Het grootste diner” willen we een record vestigen. We willen in heel Vlaanderen 10.000 mensen aan tafel hebben. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om tegen eind 2020 de balans op te maken, maar door de coronacrisis is veel op de 

lange baan geschoven en een vertraging in het bereiken van ons record lijkt onvermijdelijk. 

GoodFood@school 

In 2019 ondertekende Rikolto een charter voor gezonde, 

evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden, samen met 

stakeholders uit de Vlaamse horeca en onderwijssector 

en de Vlaamse overheid. Dit charter ondersteunt het 

voedingsbeleid in scholen met de nadruk op gezondheid in 

combinatie met duurzaamheid. 

Voor Rikolto is het charter een belangrijke prestatie. 

Cateringbedrijven worden vaak bekritiseerd omdat hun 

maaltijden slecht scoren op het gebied van gezondheid 

en duurzaamheid. De cateringbedrijven leveren echter 

wat scholen en klanten vragen in de aanbestedingen. In 

dat opzicht spelen het charter en GoodFood@school een 

belangrijke rol. 

100 Ambassadeurs lanceren Het grootste 
diner in het stadhuis van Leuven 

Op 6 december 2019 werden 100 gasten uitgenodigd in het 

sprookjesachtige decor van het oude, gotische stadhuis van Leuven. 

Ze hebben genoten van een heerlijk seizoensgebonden buffet. 

Lekker en gezellig tafelen in ruil voor een bijdrage aan het werk van 

Rikolto? De formule werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen.
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Mensen in vervoering brengen 

Rikolto wil mensen in vervoering brengen, maar 

ook mensen aan de slag zetten voor Rikolto. 

Vorig jaar reisden mountainbikers naar Ecuador, 

Vietnam, Indonesië en Zweden om te kijken of ze 

in vorm zijn op de Rikolto Classic mountainbike-

sponsortochten. Lopers vulden de straten van 

Brussel tijdens ons jaarlijkse inzamelingsactie en 

in januari bezochten duizenden vrijwilligers de 

straten en pleinen van Vlaanderen om het publiek 

te vragen Rikolto te steunen. Bovendien worden de 

online fondsenwervingsacties elk jaar uitgebreid. 

Lokale voedselstrategieën

Rikolto ondersteunt sinds enkele jaren de 

ontwikkeling van lokale voedselstrategieën, zowel 

in verschillende steden en gemeenten wereldwijd 

als in Vlaanderen. Een lokale voedselstrategie is 

een collectief ontwikkeld beleid met een visie, 

doelstellingen en een reeks strategieën gericht op 

het verduurzamen van het lokale - gemeentelijke 

of stedelijke - landbouw- en voedselsysteem. 

Twee recente spin-offs zijn Generation Food en 

Kort’om Leuven, beide gelanceerd in 2019. 

Kort’om Leuven is een onlinemarkt van 

voedingsproducten voor retailers en de 

horeca. Bij Kort’om Leuven kopen winkeliers en 

restauranthouders rechtstreeks bij een boer of 

producent. Korte voedselketens en lokaal voedsel 

worden steeds populairder, wat toont dat mensen 

de herkomst van hun voedsel willen kennen en 

eerlijke prijzen willen betalen aan de boeren.  

Generation Food verbindt mensen met een 

gedeelde visie: boeren, studenten, ondernemers, 

etc. die door middel van ondernemerschap 

een duurzame ‘foodture’ willen opbouwen. In 

Generation Food bundelen/clusteren ze hun 

expertise om innovatie te stimuleren en startups 

een impuls te geven. Generation Food wil nieuwe 

ondernemers activeren en hun kansen op succes 

vergroten. 

“Ik ben meer dan mijn  
kassaticket” 

Met deze nieuwe campagne willen we een 

beweging creëren van burgers die van duurzaam 

voedsel in de supermarkt de vanzelfsprekende 

keuze willen maken. Bijna 6.000 mensen 

hebben zich geabonneerd op de nieuwsbrief van 

‘Meer dan mijn kassaticket’ en de workshops in 

verschillende steden en gemeenten trokken veel 

volk. Op 23 januari 2020 heeft Rikolto de eerste ‘Ik 

ben meer dan mijn kassaticket’-award uitgereikt in 

België aan Colruyt, een grote winkelketen in België 

voor diens initiatief ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’. Dit is 

een samenwerking tussen de supermarkt Colruyt 

en verschillende welzijnsorganisaties om gezonde 

en duurzame voeding voor iedereen toegankelijk 

te maken, met de nadruk op kwetsbare gezinnen. 
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De nieuwe organisatiestructuur van Rikolto als internationale netwerkorganisatie gaat hand in hand met het zoeken naar 

meer en sterkere partnerschappen met alle relevante stakeholders die samen met ons willen bijdragen aan een duurzaam 

en inclusief voedselsysteem. Om onze ambitieuze doelstellingen te behalen, moeten we solide partnerschappen 

opbouwen met particuliere bedrijven, ontwikkelingsorganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen en donoren. 

Zij dragen bij aan zowel de uitvoering als de financiering van onze programma’s (zie paragraaf 1.1). Door al deze 

belanghebbenden te betrekken, kunnen we onze impact vergroten en het nodige verschil maken.

Om de betrokkenheid van onze (potentiële) partners bij onze programma’s te versterken, hebben we in 2019 met de 

steun van de Koning Boudewijnstichting onze Salesforce Database voor contactbeheer en partner- & donorrelatiebeheer 

geüpgraded.

2.  Partnerschappen: samenwerkingen  

en fondsenwerving
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overheidsactoren. Daar dragen we bij aan de ontwikkeling 

van nieuw beleid op basis van onze ervaring in het veld 

en de onderzoeksresultaten. Op deze manier willen we 

een omgeving creëren die bevorderlijk is voor specifieke 

waardeketens of mechanismen binnen het voedselsysteem. 

Overheden steunen onze programma’s ook financieel.  

De Belgische Directie-Generaal Ontwikkelings-

samenwerking en Humanitaire Hulp is momenteel 

onze belangrijkste geldschieter. Ook de Zwitserse 

ontwikkelingssamenwerking en de Britse, Canadese en 

Australische overheden steunen ons financieel (zie bijlage 

4).  In sommige gevallen worden we als onderaannemer 

ingezet door een lokale of nationale overheid voor 

specifieke initiatieven waarin onze toegevoegde waarde 

wordt erkend. 

Samen met donoren impact 
realiseren

We proberen onze donoren zoveel mogelijk als partners 

te betrekken. Wij beschouwen frequente en transparante 

communicatie en zelfs directe betrokkenheid van 

donoren als een grote kans om onze impact te vergroten. 

In een ideale situatie werken we het financierings- of 

investeringsvoorstel samen uit, vanaf het begin en 

doorlopen we gezamenlijk een continu verbeteringsproces. 

Een overzicht van onze inkomsten uit de verschillende 

types donoren vindt u in het financiële deel van dit 

jaaroverzicht 2019 (hoofdstuk 7). De volledige lijst met 

institutionele donoren is te vinden in bijlage 4.

Partnerschappen met particuliere 
bedrijven 

Om het voedselsysteem te transformeren, zijn wij van 

mening dat particuliere voedselbedrijven een onmisbare 

schakel in de keten zijn. 

We werken samen met bedrijven in verschillende 

netwerken, waaronder het One Planet Network, het Global 

Coffee Platform, het Sustainable Rice Platform, AMEA 

en het Cocoa Sustainability Partnership, om gezamenlijk 

beleidsvoorstellen te formuleren. Een overzicht van alle 

platformen en netwerken waaraan Rikolto deelneemt is te 

vinden op onze website: www.rikolto.be/netwerken

Aan de andere kant ontwikkelen we ook specifieke 

programma-activiteiten met bedrijfspartners. In 2019 

waren we een zeer actief lid van het “Beyond Chocolate”-

netwerk in België, en als onderdeel daarvan hebben we 

samengewerkt met de supermarkt Lidl in een concreet 

inclusief bedrijfsvoorstel voor cacaoboeren in Ghana. 

We werken samen met Subway in Nicaragua, waar we 

groenten van kleine boeren rond het Apanás-meer kopen, 

met als doel het levensonderhoud van deze boeren en 

het ecosysteem rond het meer te verbeteren. Ook in 

Nicaragua zijn we in 2019 samen met ECOMtrading een 

proefproject gestart met Sustainable Agroforestry Systems 

in Coffee and Cocoa.

Ten tweede werken we samen met bedrijven om 

gezamenlijke projectfinanciering aan te vragen voor 

samenwerking tussen particuliere stakeholders en ngo’s 

(begrotingslijnen binnen USAID en DANIDA Business 

Partnership Facility in België) of nodigen we bedrijven 

uit om specifieke Rikoltoprojecten mee te financieren. 

In 2019 kregen we steun van UMICORE, Sioen industries, 

Aperam en Neuhaus (die ons project in Ecuador bezochten 

in 2019) via Entrepreneurs for Entrepreneurs. 

Partnerschappen met overheden: 
Een nieuw recept
Rikolto gelooft in dialoog als een essentieel instrument 

voor verandering. In ons Food Smart Cities-programma 

faciliteren we lokale platformen voor overleg tussen 

verschillende actoren, met rechtstreekse deelname van 

de lokale en nationale overheden. Samen formuleren we 

strategieën en actieplannen om een lokaal voedselbeleid 

te creëren. Op nationaal niveau werken we samen met 

Samen met OLAM en GIZ heeft Rikolto in 

2019 bijgedragen aan een voorstel voor de 

wereldwijde opschaling van de Sustainable 

Rice Platform-standaard voor duurzame 

rijstteelt. Dit voorstel werd genomineerd als 

een van de Top 100 van de “100&Change”-

actie van de MacArthur Foundation. Een 

erkenning voor de “reële en meetbare 

vooruitgang in het oplossen van een kritiek 

probleem van onze tijd.” 

In België bijvoorbeeld hebben we in 2019 

het proces rond de voedselstrategie van 

de stad Antwerpen intensief opgevolgd en 

geprofessionaliseerd, op basis van onze 

eerdere ervaringen in Gent en Leuven. Ook 

heeft de stad Da Nang in Centraal-Vietnam 

een Food Smart City-ontwikkelingsstrategie 

voor 2020-2030 goedgekeurd. Die was het 

resultaat van een vruchtbare samenwerking 

tussen de Food Safety Management Authority 

van Da Nang, de Vietnam National University 

of Agriculture en Rikolto.

In 2019 organiseerden FAO, YPARD en 

Rikolto twee workshops voor jonge 

Afrikaanse voedselondernemers. FAO heeft 

niet alleen financiering verstrekt, maar was 

ook sterk betrokken bij de ontwikkeling van 

de inhoud van de workshop . Bovendien 

heeft FAO zich ertoe verbonden de dynamiek 

en de inzichten die door haar eigen 

wereldwijde programma’s zijn ontstaan, 

verder te verspreiden. 

2. Partnerschappen: samenwerkingen en fondsenwerving

https://www.rikolto.be/nl/over-ons/netwerken
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Private fondsenwerving in België 

Private fondsenwerving is een belangrijke bron 

van inkomsten voor Rikolto: duizenden mensen in 

België steunen ons en tonen zo dat wat wij doen 

maatschappelijk gedragen wordt. Kortom, zij geven onze 

organisatie draagvlak en legitimiteit. In 2019 hebben 6.644 

mensen ons gesteund met één of meerdere giften.

De toegenomen concurrentie op het vlak van 

fondsenwerving, een demografische verschuiving in 

het donorpubliek en het opbouwen van vertrouwen 

voor het nieuwe merk Rikolto zorgen ervoor dat de 

private fondsenwerving een grotere uitdaging is dan 

ooit. Private donaties zijn een financieel, maar ook 

moreel steuntje in de rug voor de veranderingen die we 

willen doorvoeren. Daarom blijven we sterke relaties en 

samenwerkingsverbanden opbouwen en experimenteren 

we en lanceren we nieuwe initiatieven.

Onze fondsenwerving is gebaseerd op drie belangrijke 

bronnen: onze jaarlijkse fondsenwervingscampagne 

in januari, waarbij we samenwerken met duizenden 

vrijwilligers. Er zijn ook donaties en sponsoracties, zoals 

de Rikolto Classics (mountainbiketochten) waarvoor 

sportliefhebbers hun eigen netwerken (collega’s op het 

werk, vrienden, familie, enz.) inzetten om sponsoring 

te krijgen. En tenslotte donaties gedurende het jaar van 

trouwe private donoren. In 2019 zijn we begonnen met 

een vierde fondsenwervingsmodel: Het grootste diner (ter 

wereld).

Het grootste diner ter wereld 
Door deel te nemen aan de campagne van Het grootste 

diner (zie paragraaf 1) werven mensen fondsen voor de 

projecten van Rikolto, waarbij ze hun gasten vragen om de 

fles wijn of bloemen die ze voor de gastheer zouden mee-

brengen te vervangen door een schenking. In 2019 orga-

niseerden 50 mensen een diner bij hen thuis met in totaal 

269 gasten. In 2020 wilden we de Belgische grenzen over-

steken en... wie weet, zouden we in 2021 een wereldrecord 

kunnen vestigen? Covid-19 gooide helaas roet in het eten 

en de actie staat in 2020 even op non-actief. 

Sportieve evenementen
In 2019 hebben we maar liefst 6 Rikolto Classics 

georganiseerd: mountainbiketochten in Benin, Vietnam, 

Ecuador, Indonesië en voor het eerst in Zweden. Het 

Zweedse avontuur in 2019 was een try-out voor de eerste 

echte Midsummer Classic in juni 2020, maar helaas heeft 

de wereldwijde pandemie ons gedwongen om deze 

eerste echte editie te annuleren.

Zoals elk jaar hebben we in mei deelgenomen aan 

de “20 km van Brussel”. 106 individuele lopers en 22 

bedrijfsteams liepen de “Rikolto Run”.

Jaarlijkse campagne 
Zoals de afgelopen decennia is Rikolto het jaar begonnen 

in België met de fondsenwervingscampagne. Veel vrijwil-

ligers, scholen, vriendengroepen en jeugdverenigingen 

gaan de straat op en verkopen gadgets of organiseren an-

dere initiatieven. Tijdens de campagne in januari 2019 heb-

ben we voor het eerst lepels verkocht als symbool voor een 

eerlijk voedselsysteem voor iedereen.

Private donoren 
Tot slot kunnen we rekenen op een stevige basis trouwe 

donoren die ons het hele jaar door met één of meerdere 

giften steunen. De meesten zijn individuen en sommigen 

steunen ons zelfs nadat ze zijn overleden. Dit is voor ons 

natuurlijk steeds een ontroerend gebaar. We konden ook 

op de steun rekenen van 29 lokale overheden en particu-

liere bedrijven (zie bijlage 5).

Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag werden veel activiteiten uitgesteld als gevolg van de 
coronacrisis en we verwachten een ernstige daling van de inkomsten (cf. financieel hoofdstuk).
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Principes die we hoog in het vaandel dragen in onze samenwerkingen 
met partners en donoren: 

Transparantie
Rikolto engageert zich om helder en transparant te communiceren naar alle donors over wat er gebeurt met de fond-

sen die we ontvangen en de impact die we realiseren. We brengen dit in de praktijk door zo veel mogelijk informatie 

beschikbaar te stellen:

• Duidelijke programmabeschrijvingen op onze website: https://www.rikolto.be/nl/projects
• Verbintenis jegens het International Aid Transparency Initiative (IATI – Internationaal Initiatief voor 

Doorzichtigheid van Hulpverlening) en voldoen aan hun standaarden voor rapportering: op onze website 
kan u een overzicht vinden van onze activiteitenbestand per land. 

• We houden ons aan de duurzaamheidsrichtlijnen van het Global Reporting Initiative in onze jaarlijkse 
rapportering. Ons financieel verslag vertelt hoe ons geld wordt besteed. 

• Het financieel hoofdstuk in dit jaarverslag geeft een duidelijk overzicht van alle inkomsten en uitgaven voor 
al onze programma’s. 

Daarnaast onderschrijft Rikolto de Donor Bill of Rights, en werken we met verschillende initiatieven rond 

transparantie en verantwoording in België: de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving, Donorinfo.be, Goede 

Doelen (Koning Boudewijnstichting) en X-Bank (Belgische NGO-federatie). Deze websites publiceren de 

geauditeerde cijfers van Rikolto België vzw. In dit jaarverslag tonen we u ook de geconsolideerde cijfers van de 

wereldwijde Rikolto groep (Rikolto België vzw en Rikolto International s.o.n). Verantwoordingsplicht, transparantie 

en kwalitatieve rapportering zijn voor Rikolto essentieel; om die reden blijft de controle op de naleving van de 

wereldwijde standaarden voor financiële rapportering en de kwaliteitscontrole de verantwoordelijkheid van de 

financiële managers in het Global Support Team. 

Privacy van onze donoren
Rikolto gebruikt persoonlijke gegevens enkel voor administratieve doeleinden en om onze donors te informeren over 

onze activiteiten. We nemen de privacy van onze donors heel serieus en willen 100% transparant zijn over wat we 

doen met deze gegevens. Ook in 2019 besteedden we aandacht aan transparante workflows: zo richtten we een 

privacy taskforce op, die als doel heeft om mogelijke datalekken op te volgen, alsook om ons datamanagement te 

upgraden zodat het in overeenstemming is met de Europese privacywetgeving (GDPR).

In 2019 hebben we geen klachten ontvangen. 

Ethische code
Sinds 2018 hebben we een duidelijk intern beleid voor het beheer van de ethische risico’s gelinkt aan  partnerschap-

pen met en het ontvangen van fondsen van bedrijven, bedrijfsstichtingen en overheidsactoren. In 2019 keurde onze 

Internationale Raad van Bestuur een organisatie-brede Ethische Code en Gedragscode goed. Het doel van de Ethi-

sche en Gedragscode is om ons te ondersteunen bij het maken van geïnformeerde beslissingen in reactie op de ethi-

sche dilemma’s die we kunnen tegenkomen op het werk, om een ethische werkcultuur te promoten en om te laten 

zien waar we als Rikolto voor staan. Deze gedeelde waarden en principes gelden voor alle medewerkers, vrijwilligers, 

stagiairs en derden waarmee we samenwerken, zoals consultants, partners en donateurs. 

https://www.rikolto.be/nl/projects
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Sinds twee jaar functioneert onze organisatie als een internationale netwerkorganisatie. Ondertussen veranderde ook 

onze merknaam van Vredeseilanden/VECO naar Rikolto, wat ‘oogst’ betekent in het Esperanto. Deze veranderingen 

hebben we gedaan om beter te kunnen antwoorden op de globale uitdagingen in de voedsel- en landbouwsector, nu en 

in de toekomst. 

Een Belgische Stichting van Openbaar Nut, Rikolto 

International s.o.n., is operationeel sinds 1 januari 2017 en 

wordt bestuurd door een internationale Raad van Bestuur 

en een internationaal Managementteam bestaand uit de 

directeurs van de verschillende Rikolto regio’s. 

Rikolto International Stichting van Openbaar Nut opereert 

naast de vereniging zonder winstoogmerk Rikolto België 

vzw (voorheen Vredeseilanden vzw), die de uiteindelijke 

verantwoordelijkheid draagt voor alle fondsen geworven 

van Belgische donors (individuen, stichtingen, bedrijven en 

overheden).

3. Bestuur 
 

 

Rikolto International s.o.n.
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Raad van Bestuur

Algemeen 
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Rikolto in 
DR Congo

Eind November 2018 richtten Rikolto International 

s.o.n. and Rikolto Belgium v.z.w. Rikolto b.v. op, een 

sociale onderneming met beperkte aansprakelijkheid, als 

aanvulling op onze activiteiten die gefinancierd worden 

met giften. 

Rikolto België vzw

Rikolto b.v.
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Rikolto International 

Algemeen Directeur 
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3.1 Rikolto België vzw

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit 80 leden van 

onze belangrijkste stakeholders. Dit zijn vrijwilligers, 

deskundigen uit verschillende organisaties of 

privébedrijven, mensen uit overheidsadministratie, leden 

van de Raad van Bestuur en ex-personeelsleden. In totaal 

zijn er 35 vrouwen en 45 mannen lid (31/12/2019).

De duur van het lidmaatschap is onbeperkt. Iedereen 

kan zich kandidaat stellen om lid te worden van onze 

Algemene Vergadering. Zijn/haar kandidatuur wordt dan 

op de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgelegd. 

De huidige personeelsleden van Rikolto zijn door de 

statuten uitgesloten als lid van de AV.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Zij stelt 

de Raad van Bestuur aan en keurt de jaarrekeningen, 

begroting en bijhorend verslag goed. In de schoot van 

de AV is er een financiële commissie die de financiële 

verslagen ter voorbereiding van elke Algemene 

Vergadering in detail doorneemt.

In 2019 heeft de AV, naast haar formele verplichtingen, 

mee gediscussieerd over de vernieuwde visie en missie 

van Rikolto België vzw, waarin duurzaam voedsel centraal 

is komen te staan. 

Algemene 
Vergadering 

Raad van 
Bestuur 

Rikolto  
België vzw

De leden van onze Algemene Vergadering zijn terug te vinden op onze website:   
https://www.rikolto.be/algemene-vergadering.

Raad van Bestuur
In 2019 verwelkomden we Marijke Beel en Frie De 

Greef als nieuw lid. Zij brengen expertise in rond people 

management en socio-culturele thema’s. Samen met 

Koen Dolphen, verzorgt Marijke Beel de link met de 

Internationale Raad van Bestuur. 

De huidige leden van de Raad van Bestuur zijn 

(situatie 31/12/2018): Marijke Beel, Marc Bosmans, 

Kristof Debrabandere (voorzitter), Frie De Greef, 

Koen Dolphen, Karel Bolckmans, Marnix Somers, Toon 

Martens and Petra Dombrecht.  

De bestuurders worden benoemd voor een periode 

van maximaal vier jaar met kans op een eenmalige 

hernieuwing voor opnieuw vier jaar. De Raad van Bestuur 

is verantwoordelijk voor het algemeen beheer en bepaalt 

de strategie van de organisatie. In haar keuzes vertrekt 

de Raad vanuit de waarden van Rikolto. De Raad bewaakt 

de duurzaamheidsperformantie van de organisatie. Dit 

gaat zowel over praktische beslissingen als over keuzes 

binnen het programma.

De operationele verantwoordelijkheden delegeert 

de Raad aan de directie van de organisatie: Jan 

Wyckaert. De voorzitter en alle andere bestuursleden 

zijn vrijwilligers. Ze ontvangen voor hun mandaat 

geen vergoeding en hebben evenmin een uitvoerende 

functie binnen de organisatie. 

De Raad van Bestuur heeft de principes van goed 

bestuur geïntegreerd in haar statuten en huishoudelijk 

reglement. Zij baseerde zich op de ‘Goede praktijken 

en aanbevelingen voor het besturen van Social Profit 

organisaties’ van de Koning Boudewijn Stichting. Er 

werden clausules opgenomen in verband met de 

nodige competenties, procedures voor het vermijden 

van belangenconflicten, wijze van besluitvorming, 

evaluatieprocedures, ...

In 2019 organiseerde de Raad van Bestuur een 

tweedaagse om het Belgische programma ten gronde 

te leren kennen. We discussieerden ook over de rol van 

vrijwilligers binnen onze organisatie en toekomst van 

onze private fondsenwerving. 

Maak kennis met onze Raadsleden: https://www.rikolto.be/bestuur 

Directie
Sinds 1 januari 2017 heeft Jan Wyckaert de operationele eindverantwoordelijkheid over Rikolto België vzw. Hij is lid van het 

Internationaal Management Team van Rikolto International s.o.n.

https://www.rikolto.be/algemene-vergadering
https://www.rikolto.be/bestuur
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3.2 Rikolto International s.o.n. 

De leden van de Raad van Bestuur van 

Rikolto International s.o.n. waren eind 2019: 

Stephanie Daniels (voorzitter), Amon Mattee, 

Koen Dolphen, Lettemieke Mulder, Ronnie Natawidjaja, 

Sharon Hesp, Mark Lundy, Marijke Beel en Arnaud 

Assanvo.  

De bestuursleden worden aangesteld voor een periode 

van vier jaar. Hun mandaat kan één keer verlengd worden. 

Internationale Clusters

Internationale 
Raad van Bestuur 

Rijst
Oost-Afrika,  

West-Afrika, DRC, 
Vietnam en Indonesië

Cacao
Latijns-Amerika, 

West-Afrika, DRC  
en Indonesië

Food Smart Cities
Latijns-Amerika, Oost-Afrika, 

West-Afrika, Vietnam,  
België en Indonesië

Algemeen 
Directeur 

Management Team
=

Regionale Directeuren 
+ 

Cluster Coördinatoren

Global Support team

Rikolto in Vietnam

Rikolto in BelgiëRikolto in Indonesië

Rikolto in 
West-Afrika

Rikolto in 
Oost-Afrika

Rikolto in 
Latijns-Amerika

Rikolto in 
DR Congo

Lees meer over de bestuursorganen van Rikolto International s.o.n. op onze Engelstalige website:  
www.rikolto.org/governance 

Net als de leden van de Belgische Raad, ontvangen zij 

ook geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Ze zijn 

vrijwilligers.

De operationele eindverantwoordelijheid voor Rikolto 

International is in handen van Chris Claes, onze Algemeen 

Directeur. 

https://www.rikolto.org/governance
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Rikolto BelgiëRikolto bv Rikolto International 
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Rikolto International 

Algemeen Directeur 
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Raad van 
Bestuur 

50% 
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dividend dividend

50% 
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3.3 Rikolto b.v. 

Rikolto b.v. is een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid 

en sociaal doel. Rikolto b.v. werd opgericht op 29/11/2018 

om de methodologieën, interventies en tools die 

ontwikkeld zijn binnen de Rikolto groep op te schalen 

of te dupliceren in andere contexten. Rikolto experten 

worden daarbij ingeschakeld om advies te verlenen aan 

bedrijven en andere organisaties, die een marktconforme 

vergoeding betalen voor deze prestaties.

Rikolto Belgium v.z.w. en Rikolto International s.o.n. zijn 

de oprichters en hebben elk 50% van de aandelen. De drie 

entiteiten zijn onderling verbonden op vlak van financiën 

en organisatie, en ze delen eenzelfde missie en visie. 

De respectievelijke directeurs van Rikolto Belgium v.z.w. 

en Rikolto International s.o.n. zijn statutair aangesteld 

als het college van directeurs van Rikolto b.v. en nemen 

het dagelijkse management op zich. Daarnaast is er een 

controleorgaan dat bestaat uit twee leden van de Raad 

van Bestuur van Rikolto Belgium en Rikolto International. 

Volgens de statuten van de twee aandeelhouders 

Rikolto Belgium & Rikolto International kan dit 

controleorgaan de Algemene Vergadering van Rikolto b.v. 

vertegenwoordigen. 

2019 was het eerste actieve jaar voor Rikolto b.v. Er 

werden officiële partnerschappen aangegaan via Rikolto 

International en Rikolto België. Medewerkers van 

Rikolto International en Rikolto België werden intern 

geïnformeerd over de structuur van Rikolto b.v. en hoe 

deze kan worden gebruikt om onze missie en visie op een 

andere manier uit te voeren, met de tools, methodieken 

en expertise die voortkomen uit onze programma-

activiteiten. Het opstartwerk is nog niet afgerond, maar 

we hebben onze eerste drie opdrachten in België en 

West-Afrika kunnen uitvoeren: het in kaart brengen 

van voedselketens (een gezamenlijk project met HIVA) 

voor de KULeuven en UZ Leuven, een verkenning van 

kansen en uitdagingen voor duurzame catering voor de 

Vlaamse publieke omroep VRT (samen met Sustenuto), 

en het ontwikkelen van een M&E-kader voor de Islamic 

Development Bank (samen met Helvetas). 

3.4  Een externe visie op ons  
organisatiebestuur

In 2016 heeft de Belgische overheid (via het adviesbureau 

Deloitte) alle Belgische NGO’s gescreend op hun bestuur 

en beheer. Rikolto behaalde een uitstekend resultaat en 

is nu erkend als “programma-NGO” tot en met 2026, 

wat ons in staat stelt om langetermijnfinanciering aan te 

vragen bij de overheid.
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Onze organisatie- en bestuursstructuur veranderde 

in 2017 en we werden een internationale 

netwerkorganisatie. Dit bood een grotere autonomie aan 

de acht regionale Rikoltokantoren en zorgde voor een 

verbeterde samenwerking tussen deze kantoren. In de 

loop der jaren is deze nauwe samenwerking concreter 

geworden in Latijns-Amerika, waar de Zuid- en Centraal-

Amerikaanse regionale kantoren zijn samengesmolten 

tot één Latijns-Amerikaanse regio, met lokale teams 

die werken aan gezamenlijke, continentale thema’s en 

doelstellingen.   

We zijn ook geleidelijk aan overgestapt van een puur 

regionale aanpak naar een grotere nadruk op internatio-

nale programma’s op het vlak van rijst, cacao, Food Smart 

Cities en koffie. Medewerkers uit verschillende regio’s 

nemen deel aan deze programma’s en dragen met hun 

lokale ervaring en acties bij aan mondiale doelstellingen. 

Voor veel van onze collega’s is het een echte uitdaging 

om in deze internationale teams te werken: ze moeten 

regionale en internationale taken met elkaar balanceren, 

communiceren in het Engels kan een uitdaging zijn en 

het vereist dat ze boven hun eigen regio/denken uitstijgen 

voor een meer mondiaal perspectief. 

 

4.1 Mensen en organisatiestrategie 
 

Een van de kernwaarden van Rikolto is altijd al ons geloof 

in mensen geweest, of het nu onze werknemers zijn, 

vrijwilligers of de vele andere stakeholders waar we mee 

werken om onze programma doelstellingen te bereiken. 

“Rikolto = haar mensen” blijft een kernwaarde in de 

nieuwe netwerkorganisatie. Onze globale HR visie focust 

op de volgende zes thema’s die door iedereen in de 

organisatie worden gedeeld 

• Wij zijn de kracht van verandering 
• We zijn een open en verbonden organisatie 
• Personeelsontwikkeling is essentieel 
• Eerlijke verloning 
• Beoordeling van prestaties 
• Globaal beleid en transparante HR-systemen

4. Mens en Organisatie  
 

 

4.2 Loonbeleid
 

Een van de principes dat in de strategie geformuleerd 

staat is ‘eerlijke verloning’. Rikolto streeft naar een eerlijke 

verloning van alle werknemers voor hun bijdrage aan de 

missie van de organisatie, rekening houdend met hun 

kwaliteiten en relevante werkervaring, en in verhouding 

met andere gelijkaardige organisaties. 

In de Rikolto kantoren wereldwijd hanteert iedere regio 

een eigen salarissysteem, dat is opgebouwd volgens 

hetzelfde principe van inschaling per functie en op basis 

van relevante werkervaring. De salarisschalen worden 

opgemaakt aan de hand van een vergelijkende studie met 

gelijkaardige organisaties. Rikolto wil zich net boven het 

gemiddelde positioneren, om op die manier competente 

werknemers te kunnen rekruteren.  

Er worden hier eveneens extralegale voordelen 

toegekend. Dit kan zich vertalen in de vorm van 

hospitalisatieverzekering of levensverzekering, 

pensioenfonds, 13e maand, extra verlofdagen, 

transportvergoeding, …

Wat betreft het salaris en de secundaire 

arbeidsvoorwaarden is er volledige gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen, en tussen werknemers met een 

contract van onbepaalde en bepaalde duur, in alle Rikolto-

kantoren. Er wordt niet gewerkt met een beloning op 

basis van prestaties of ander bonussysteem.  

We streven naar een gezonde loonkloof. Zo heeft België 

een loonkloof van 1 tot 3; met andere woorden, het 

hoogste loon is drie keer zo groot als het laagste. De 

vakbondsnorm voor een goede loonkloof in België is 1 

tot 4. Elke werknemer ontvangt ook maaltijdcheques, 

groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en hun 

kosten voor openbaar vervoer worden terugbetaald. 

Niemand heeft een bedrijfswagen. Er is één auto 

beschikbaar die door iedereen gebruikt kan worden indien 

nodig, maar we moedigen medewerkers ook aan om het 

openbaar vervoer te gebruiken.  

   



35 |4. Mens en Organisatie 

4.3 Opleiding en vorming
 

Een ander uitgangspunt in onze Mens & Organisatie-

strategie is aandacht voor de ontwikkeling van 

medewerkers. Naast een eerlijk salaris is de 

ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en de 

mogelijkheid om te werken en uit te wisselen met 

collega’s op andere continenten een grote motivatie 

voor mensen om bij Rikolto te blijven werken.  

Rikolto biedt medewerkers gedurende de hele 

loopbaan ontwikkelingsmogelijkheden op alle 

niveaus, zowel individueel als collectief. Rikolto 

wil een flexibele organisatie zijn, waar mensen 

zich aanpassen aan de nieuwe strategieën en 

langetermijndoelstellingen van de organisatie en 

waar wederzijds leren wordt aangemoedigd. “Leren” 

is daarom expliciet opgenomen als een doelstelling 

in het strategisch plan van Rikolto.   

Elke dag nemen veel mensen deel aan virtuele 

ontmoetingen met hun collega’s in andere regio’s. 

Maar veel medewerkers koesteren de ambitie om 

daadwerkelijk voor korte of langere tijd naar een 

andere regio te reizen, om ervaring op te doen door 

in een andere regio te werken aan een gezamenlijk 

project. We zoeken naar mogelijkheden die een 

duidelijke win-win bieden voor beide kantoren en we 

geloven dat deze culturele uitwisselingen enorm veel 

waarde toevoegen voor zowel de medewerker als 

voor Rikolto. In 2019 hebben we enkele uitwisselingen 

gehad waarbij 1 medewerker voor een langere periode 

in een ander kantoor werkte.  

Elk jaar is er voor elke persoon een opleidingsbudget 

voorzien. Gezamenlijke opleidingsinitiatieven zijn ook 

in de begroting opgenomen. De opleidingsinitiatieven 

worden afzonderlijk opgevolgd door elk kantoor van 

Rikolto.   

Naast de formele opleidingen willen we ook “peer-

to-peer” leren stimuleren in onze interne webinars en 

briefings genaamd “What Can You Learn From Your 

Colleagues”. Deze bieden collega’s de mogelijkheid 

om hun kennis en inzichten over een specifiek 

onderwerp te delen.   

De ontwikkeling van onze medewerkers is een 

continu proces. Het vereist dan ook voortdurend 

aandacht. Rikoltomedewerkers van over de hele 

wereld hebben bij eerdere gelegenheden, bijvoorbeeld 

in tevredenheidsenquêtes, al aangegeven dat zij 

het erg belangrijk vinden om te kunnen en mogen 

investeren in opleiding en ontwikkeling. Het aanbod 

en/of de mogelijkheden zijn echter niet steeds zoals 

gehoopt. Nu en in de toekomst is het een uitdaging 

om nog beter in te spelen op de behoeften, eisen en 

verwachtingen.   
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4.4 Onze waarden

Rikolto is vastbesloten alle collega’s en sollicitanten 

eerlijk en respectvol te behandelen. Wij geloven in 

samenwerking, teamwork, dialoog en vertrouwen. 

Vijandigheid en intimidatie worden niet geduld. We willen 

een veilige werkomgeving creëren en behouden, waar 

mensen respectvol behandeld worden. 

Onze Gedragscode (Code of Conduct) maakt duidelijk dat 

corruptie, fraude en discriminatie nooit aanvaard worden. 

Een beleid hebben is echter één ding. Het is echter nog 

belangrijker om te streven naar een organisatiecultuur die 

verhindert dat dit soort gedrag zich voordoet.

Daarom startten we in 2018 een proces om in alle teams 

onze organisatiewaarden terug onder de aandacht te 

brengen en samen te bekijken hoe onze waarden zich 

vertalen in de dagdagelijkse werking om kantoor en met 

onze partners. De bedoeling was om op die manier een 

gemeenschappelijke basis te creëren om elkaar aan te 

spreken over situaties die we als onethisch beschouwen. 

In 2019 hebben we onze ethische code herzien en 

verspreid. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers 

ons ethisch kader kennen en ‘beleven’ werd deze code 

aan alle teams voorgesteld, onder meer in de vorm van 

‘dilemmatrainingen’. Het doel van een dergelijke training 

is om te leren hoe je een situatie kunt analyseren die een 

ethisch dilemma met zich meebrengt en beslissingen kunt 

nemen op basis van je eigen waarden en die van Rikolto. 

Als een werknemer zich ongelijk behandeld voelt 

of slachtoffer is van ongewenst, onethisch of 

onwettig gedrag, dan kan deze zich richten tot 

de vertrouwenspersonen (1 in elk kantoor). Dit is 

duidelijk uiteengezet in ons arbeidsreglement. De 

vertrouwenspersoon ontvangt de klachten van 

medewerkers, geeft raad, biedt opvang, verleent hulp en 

bijstand en tracht te bemiddelen. Als bemiddeling niet 

helpt, kan een formele klachtenprocedure geïnitieerd 

worden. 

Via onze interne klachtenprocedure zijn drie klachten 

ingediend die door de integriteitscommissie zijn 

onderzocht. Twee klachten werden na onderzoek 

onontvankelijk verklaard. De bevindingen van de andere 

klacht hebben tot een disciplinaire contractbeëindiging 

geleid. Onze bevindingen hebben aanleiding gegeven tot 

het verbeteren van onze interne controlemechanismen 

en het explicieter maken van onze ethische code en 

gedragscode.

 

4.5  Sociale balans 

In 2019 had Rikolto 198 medewerkers wereldwijd. Dit 

waren er 42 meer dan in 2018. Dit was vooral het gevolg 

van twee grote programma’s in DR Congo waarvoor 30 

nieuwe medewerkers het team hebben versterkt.  

In België worden alle medewerkers aangeworven met 

een vast contract. Een contract van bepaalde duur wordt 

slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt, bv. voor een 

specifieke tijdelijke opdracht of een duidelijk omschreven 

taak. Hetzelfde geldt voor de internationale en Vietnamese 

kantoren. In de andere Rikolto-regio’s is het gebruikelijker 

om contracten van bepaalde duur te geven, die kunnen 

worden verlengd als er nieuwe financiering wordt 

goedgekeurd. In Latijns-Amerika en Oost-Afrika worden 

steeds meer vaste contracten gebruikt, vanwege wettelijke 

verplichtingen. 

 

 

 

 

Grafiek 5: Aantal medewerkers wereldwijd 

Grafiek 6: Aantal medewerkers per regio 

Grafiek 7: contracten van bepaalde en onbepaalde duur
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4.6 Gender 

Enkele jaren geleden waren mannen duidelijk in de 

meerderheid binnen de organisatie. In 2018 waren er voor 

het eerst meer vrouwen dan mannen in dienst. In 2019 is 

het evenwicht man-vrouw echter opnieuw opgeschoven: 

56% mannen en 44% vrouwen. Ook dit kan worden 

verklaard door de grote groep landbouwtechnici die in 

de DR Congo zijn aangeworven, wat traditioneel een 

meer mannelijke bezigheid is. Slechts 20% van de nieuw 

aangeworven medewerkers was een vrouw.   

Toch is er een interessant verschil tussen onze kantoren 

in België, Vietnam en Latijns-Amerika enerzijds en 

West-Afrika, Oost-Afrika en DR Congo anderzijds. In de 

laatste groep zijn verhoudingsgewijs veel meer mannen 

werkzaam, terwijl er in de eerste groep meer vrouwen 

werken.

4. Mens en Organisatie 

Grafiek 9: Genderevenwicht per regio

Grafiek 8: Genderevenwicht binnen Rikolto in 2019 

Grafiek 10: personeelsverloop per regio

4.7  Personeelsverloop
 

In 2019 zijn er meer mensen bijgekomen dan vertrokken 

in de organisatie. We hebben het al gehad over het grote 

aantal nieuw aangeworven medewerkers in Congo. Bij 

Rikolto International hebben we besloten te investeren 

in het inhuren van coördinatoren voor de clusters en 

voor inclusive business om de samenwerking in de 

internationale teams te ondersteunen en te stimuleren. 

Het Global Support Team verwelkomde een Finance & 

Operations Manager die zich richt op het stroomlijnen van 

de verschillende processen in de organisatiestructuur van 

het netwerk. 
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Als organisatie moeten we dagelijks beslissingen 

nemen als antwoord op veranderingen in onze 

omgeving. Telkens rijzen nieuwe vragen over wat de 

“echt duurzame keuze” is. Zoals verwacht, zijn er geen 

eenvoudige antwoorden. 

Een internationale duurzaamheidswerkgroep, met 

vertegenwoordigers uit alle regio’s, bepaalt ons 

globale beleid rond ecologische duurzaameheid. 

In onze kantoren zijn we ons bewust van onze 

ecologische voetafdruk. We houden bij hoe we scoren 

op vlak van afval, mobiliteit, eten in onze kantoren en 

energieverbruik, en proberen ieder jaar te verbeteren. 

Speciale aandacht gaat naar reizen per vliegtuig, 

aangezien dit onze ecologische voetafdruk sterk bepaalt. 

 

5.1  Ecologische duurzaamheid in 
onze programma’s 

Onze interventies en activiteiten in Afrika, Azië en 

Latijns-Amerika hebben niet alleen een impact op de 

levensomstandigheden van boerenfamilies, maar ze 

hebben ook gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid, 

watergebruik, uitstoot van bepaalde broeikasgassen, etc.. 

In 2015 startten we een duurzaamheidstraject. Een kleine 

werkgroep in België formuleerde de Rikolto visie over 

beheer van natuurlijke rijkdommen, agrobiodiversiteit, 

klimaatsverandering, genetisch gemanipuleerde 

organismen en agroecologie. De jaren erna werden deze 

documenten besproken met een vertegenwoordiger 

van al de regio’s, herzien en aangevuld met goede 
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voorbeelden van Rikolto programma’s. Je kan ze 

raadplegen op de Engelstalige Rikolto website:  

www.rikolto.org/sustainability 

Deze werkgroep zorgde ook voor een verdere uitwerking 

van een lijst met pijnpunten per landbouwproduct (rijst, 

cacao, koffie en fruit & groenten). Deze instrumenten 

werden gebruikt bij de impactmetingen aan het einde van 

het 2014-2016 programma. 

Aan het begin van de nieuwe programmacyclus 

(2017-2021) wilden we er zeker van zijn dat we 

voldoende basisgegevens hadden over de huidige 

landbouwpraktijken. Daarom hebben we het instrument 

voor het bepalen van de milieuscore opgenomen in de 

enquête voor de boeren die in elke regio is afgenomen 

om basisgegevens voor het nieuwe programma te 

verzamelen. De resultaten van de basisgegevens bieden 

een goed overzicht aan onze medewerkers van de 

knelpunten en kernpunten rond milieuduurzaamheid voor 

boeren, boerenorganisaties en in de bredere omgeving. 

Voor het eerst hadden we een zeer gedetailleerd 

overzicht van de vele verschillende aspecten van 

milieuduurzaamheid in onze programma’s.

De pijnpunten worden nu op regelmatige basis opgevolgd 

door de mensen die onze programma’s coördineren. 

We hebben ook globale dashboards die regelmatig 

voorgelegd worden aan het Internationaal Management 

Team opdat ook zij de globale evoluties kunnen opvolgen. 

5.2  Ecologische voetafdruk van 
onze kantoren

Sinds 2009 rapporteren we over de milieuprestaties 

van ons kantoor in België en sinds 2012 ook over onze 

kantoren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daarbij 

beperken we ons tot een aantal relevante kernindicatoren 

die voor alle kantoren gemakkelijk op te volgen zijn. U 

https://www.rikolto.org/sustainability
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kunt de gedetailleerde cijfers vinden op onze Engelstalige 

website: www.rikolto.org/footprint. 

We hebben geen significante verschuivingen opgemerkt 

ten opzichte van vorig jaar, behalve op het gebied van 

mobiliteit. 

Kantoorbenodigdheden
Op het vlak van papierverbruik is er niet veel veranderd. Ge-

recycleerd papier is in de meeste regio’s niet beschikbaar 

of het is erg duur. Medewerkers worden echter aangemoe-

digd om documenten zoveel mogelijk via e-mail te delen 

en recto verso af te drukken. In België gaat het meeste 

papier naar de mailings die naar particuliere donateurs en 

vrijwilligers worden gestuurd. Sinds 2015 is het gebruik van 

papier spectaculair gedaald omdat we zijn gestopt met het 

publiceren van oproepen tot fondsenwervingen in kranten 

en tijdschriften. 

In België zijn alle aangekochte onderhoudsproducten van 

een ecologisch merk, behalve sommige producten waar-

voor het moeilijk is een ecologisch alternatief te vinden. We 

blijven opvolgen of we bepaalde producten kunnen ver-

vangen door een ecologisch alternatief. Ook in Indonesië 

en West-Afrika wordt het grootste deel van de schoonmaak 

gedaan met milieuvriendelijke producten (minstens 50%). 

Catering 
Onze collega’s in Midden- en Zuid-Amerika, Indonesië, 

België en Vietnam proberen het gebruik van plastic borden 

en lepels bij evenementen te vermijden of te verminderen. 

In België is 90% van het voedsel dat aan externe bezoekers 

of op evenementen wordt geserveerd biologisch, FairTra-

de of afkomstig van lokale producenten. Hetzelfde geldt 

voor de koffie en versnaperingen die op kantoor worden 

geserveerd. In Indonesië wordt het eten en drinken dat op 

kantoor wordt geserveerd meestal aangekocht bij de boe-

renorganisaties waarmee we samenwerken. .  

Afval  
In een aantal kantoren hebben onze collega’s gescheiden 

afvalinzameling onderzocht of opgestart, maar in de 

meeste regio’s is er nog geen sorteersysteem aanwezig. 

In de meeste regio’s, met uitzondering van West-Afrika en 

Congo, wordt het papier apart gesorteerd en ingezameld. 

In DR Congo wordt organisch afval gebruikt in de 

kantoortuin en om de kip te voeren. 

In Indonesië is er een afvalverwerkingssysteem in het 

hoofdkantoor en de lokale kantoren in de verschillende 

programmagebieden. Mensen moeten echter nog 

meer bewust gemaakt worden om van het systeem een 

succes te maken. In Zuid-Amerika en sinds vorig jaar 

ook in Arusha gebeurt er gescheiden inzameling van het 

organisch, papier- en kunststofafval door een speciale 

dienstverlener, met het oog op recycling. 

In België blijft de afvalproductie stabiel en proberen we 

zoveel mogelijk te recycleren. De hoeveelheid papierafval 

is een stuk lager dan een paar jaar geleden, omdat e-mails 

en documenten veel minder vaak worden afgedrukt. Sinds 

2018 zijn we begonnen met het inzamelen van plastic 

voedselverpakkingen in een specifieke zak, maar er is meer 

bewustwording nodig.

Energie 
In 2011 hebben we ons kantoorgebouw in België 

gerenoveerd en omgevormd tot een duurzame werkplek. 

Het elektriciteitsverbruik is sinds 2015 aanzienlijk gedaald en 

is sindsdien stabiel gebleven. Uiteraard gebruiken we groene 

stroom. In 2017 hebben we geïnvesteerd in hoogisolerend 

glas voor onze ramen, waardoor ons gasverbruik voor 

verwarming is gedaald. 

Aangezien al onze kantoorgebouwen buiten België gehuurd 

worden, is renovatie onmogelijk. Naast het kantoor van 

Rikolto in Butembo, DRC, liggen er echter zonnepanelen 

die 100% van de elektriciteit leveren. In ons kantoor in 

Ouagadougou, Burkina Faso, leverden acht zonnepanelen 

en acht accu’s ongeveer 20% van de elektriciteit tot in juni, 

toen het team verhuisde naar een nieuw kantoorgebouw. De 

zonnepanelen zullen dit jaar opnieuw worden geïnstalleerd. 

Het gebruik van energiezuinige lampen is overal wijdverbreid. 

In de meeste kantoren wordt regelmatig voorlichting gegeven 

over het belang van het uitschakelen van de verlichting en 

computers na de kantooruren. 

Water 
In België is het waterverbruik aanzienlijk gedaald sinds de 

renovatie van ons kantoorgebouw. Voor het doorspoelen 

van de toiletten wordt regenwater gebruikt. Buiten België 

zijn er geen systemen om regenwater te gebruiken. Soms 

wordt regenwater echter gebruikt voor de schoonmaak. In 

alle kantoren wordt extra aandacht besteed aan het zo snel 

mogelijk repareren van lekkende kranen. 

Mobiliteit  
Meestal maakt het programmapersoneel gebruik van de 

bedrijfswagen of wordt het vliegtuig genomen (zie punt 3 

hieronder) om naar de programmagebieden van Rikolto 

te reizen. Het gebruik van het openbaar vervoer is in de 

meeste regio’s nog steeds onhaalbaar vanwege de slechte 

staat van de wegen, de beperkte dienstverlening en de 

veiligheidsproblemen. Bovendien worden auto’s vaak gebruikt 

om van en naar het werk te pendelen. Fietsen of wandelen 

wordt niet echt overwogen. Dit kan om veiligheidsredenen 

zijn of omdat het meer tijd in beslag neemt, maar soms is het 

ook een culturele keuze die gekoppeld is aan sociale status. 

Sinds twee jaar zien we echter enkele veranderingen in Zuid-

Amerika, waar meer collega’s in onze kantoren in Peru en 

Quito met de fiets zijn gaan pendelen, en in Oost-Afrika, waar 

het openbaar vervoer meer wordt gebruikt. 

In België werken veel collega’s één of twee dagen per week 

van thuis uit, wat bespaart op het woon-werkverkeer. Alle 

collega’s gebruiken het openbaar vervoer of de fiets om naar 

het werk te komen. Ons kantoor ligt dicht bij het station 

(tien minuten lopen) en er is een douche zodat fietsers zich 

kunnen opfrissen voordat ze aan de slag gaan. Er staan twee 

fietsen ter beschikking van de medewerkers. Wij hebben een 

abonnement bij Blue Bike, waarmee medewerkers eenvoudig 

het openbaar vervoer en een Blue Bike kunnen combineren 

voor hun werkreizen. 

https://www.rikolto.org/en/about-us/annual-report/ecological-sustainability-our-offices
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5.3 Vliegtuigreizen 
Reizen per vliegtuig blijft noodzakelijk in onze werking. 

In een internationale organisatie is regelmatig contact 

tussen collega’s in verschillende werelddelen essentieel. 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Skype of 

Zoom om informatie uit te wisselen, maar we merken 

dat face-to-face uitwisselingen dikwijls onmisbaar zijn. 

Verplaatsingen tussen de landen waar Rikolto actief is 

zijn daarom noodzakelijk. We zijn ons ervan bewust 

dat dit onze ecologische voetafdruk sterk verhoogt, en 

proberen zoveel mogelijk opdrachten te bundelen in één 

vliegtuigreis. 

In 2017 hebben we voor reizen de volgende 

sleutelprincipes gedefinieerd, die werden goedgekeurd 

door het Internationaal Managementteam: 

• Vliegen is de laatste optie. Rikoltopersoneel zoekt 
eerst alternatieven voor vliegtuigreizen.

• Bij het bekijken van de verschillende opties, is het 
belangrijk om rekening te houden met de afstand, 
maar ook met de reisduur. Soms duurt reizen per 
auto of met het openbaar vervoer te lang en kan 
het uitputtend zijn. Reistijd voor personeel zou ook 
moeten in acht genomen worden, aangezien het 
de beschikbare tijd voor programma-activiteiten 
belangrijk kan verminderen.

• Wie vliegt, compenseert. We nodigen niet-personeel 
uit hetzelfde te doen.  

In 2018 hebben we de CO2-compensatie op vluchten 

vanuit België (die we sinds 2009 opvolgen) uitgebreid naar 

alle vluchten die onze medewerkers wereldwijd uitvoeren. 

Daarom zullen we vanaf nu de cijfers van 2018 gebruiken 

als baseline voor de volgende jaren. 

Zoals verwacht zijn het aantal vluchten in Zuid- en 

Centraal-Amerika gedaald tegenover vorig jaar: in 

2018 werd er in de regio meer gevlogen dan normaal: 

de twee teams in Zuid- en Centraal-Amerika werden 

samengevoegd tot één continentaal team, waarvoor 

twee fysieke planningsvergaderingen waren. In 2019 

was er echter een grote stijging in het aantal vluchten 

in West-Afrika en DR Congo. Dit heeft te maken met de 

opstart van projecten in nieuwe gebieden, maar ook met 

toenemende onveiligheid in verschillende landen, wat 

reizen met de auto of het openbaar vervoer moeilijker 

maakt. Ook in Indonesië was er een stijging van het aantal 

vluchten. 

In 2018 werden de CO2 compensatiegelden toegekend 

aan een project in Benin, We zullen de boeren verder 

begeleiden om de standaarden van het Sustainable Rice 

Platform verder te testen, en ook nieuwe ecologische 

kookvuren testen om rijst voor te koken. Dit werd 

uitgevoerd in 2019. 

Dit jaar zullen we het geld ter compensatie van onze 

CO2-voetafdruk toewijzen aan het innovatiefonds 

van Rikolto. Vanwege deze nieuwe boekhoudkundige 

structuur zal het project dat gefinancierd wordt met het 

CO2-compensatiegeld voor 2019 worden gekozen na 

de vergadering van de Internationale Raad van Bestuur in 

november.

Naast compenseren blijft ons aandachtspunt voor de 

komende jaren onveranderd: inzetten op kwaliteitsvolle 

en efficiënte ICT- infrastructuur waardoor fysieke 

ontmoetingen kunnen worden gereduceerd.  De trage 

internetverbindingen in sommige regio’s (vooral in 

Afrika) blijven het grootste obstakel om vlot te kunnen 

communiceren via bv. Videoconferencing, maar op dit 

vlak is geleidelijk verbetering merkbaar

Grafiek 11: aantal enkele vluchten in 2018 en 2019

Grafiek 12: aantal vluchten per regio in 2019

Grafiek 13: CO2-uitstoot per regio (in kg)
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In 2016 werd de organisatie- en bestuursstructuur 

van Rikolto grondig gewijzigd en werden we een 

internationale netwerkorganisatie. Meer hierover kunt u 

lezen in hoofdstuk 3.

Rikolto bestaat nu uit drie rechtspersonen: 

• Rikolto International s.o.n., een Belgische 
Stichting van Openbaar Nut die wordt geleid 
door een internationale Raad van Bestuur en een 
internationaal managementteam dat bestaat uit de 
directeurs van de verschillende programma’s in de 
verschillende regio’s. 

• Deze Stichting van Openbaar Nut werkt samen met 
Rikolto België vzw (voorheen Vredeseilanden vzw), 
die verantwoordelijk is voor alle fondsen die bij 
Belgische donoren worden opgehaald. 

• Rikolto bv, een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid en een sociaal oogmerk, 
met als doel de methodologieën, methoden, 
instrumenten en tools die Rikolto ontwikkeld heeft 
in haar programma’s op te schalen door middel van 
commerciële contracten met derden. 

Dit verslag heeft betrekking op de financiële activiteiten 

van de eerste twee entiteiten: Rikolto International 

en Rikolto België vzw. De nadruk in dit hoofdstuk ligt 

op de analytische weergave van de geconsolideerde 

jaarrekening, d.w.z. het volgen van de nieuwe structuur 

van de internationale netwerkorganisatie. 

Wat betreft Rikolto bv: deze haalde in 2019 een omzet van 

iets minder dan € 32.000 via de volgende opdrachten:

• Due Diligence-opdracht over mensenrechten, 
samen met HIVA in opdracht van KULeuven en 
UZ Leuven: in kaart brengen van voedselketens (€ 
2.200)

• Verkennende opdracht over duurzame horeca, 
samen met Sustenuto, in opdracht van de VRT (€ 
1.200)

• Het ontwikkelen van een Monitoring & Evaluatie-
kader, samen met Helvetas, in opdracht van de 
Islamitische Ontwikkelingsbank (€ 28.400) 
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6.1  Overzicht van uitgaven

a. Programma-activiteiten in  
verschillende Rikolto regio’s

 

Rikolto werkt in acht regio’s: België, Centraal-Amerika, 

Zuid-Amerika, West-Afrika, DR Congo, Oost-Afrika, 

Vietnam en Indonesië. Vorig jaar ging 44% van onze 

middelen naar zeven landen in Afrika, 23% naar vijf landen 

in Latijns-Amerika en 18% naar twee landen in Azië. In 

België besteedden we 15% van onze middelen. Hier zijn 

onze collega’s de rechtstreekse uitvoerder van onze 

activiteiten: het GoodFood@school programma, ons werk 

met de retail- en voedingssector, en onze campagnes. We 

geven geen geld aan (boeren)organisaties om activiteiten 

uit te voeren (wat wel het geval is in andere regio’s). 

Wereldwijd is de begroting voor programma-activiteiten in 

2019 aanzienlijk hoger dan in 2018. In bijlage 1 wordt het 

algemene resultaat weergegeven. We lichten dit per regio 

nader toe: 

België    

Rikolto België vzw sloot het boekjaar 2019 af met een 

negatief resultaat van € 496.238. De kosten lagen in de 

lijn van onze begroting (- 4%), maar de inkomsten uit 

onze private fondsenwerving bedroegen slechts 75% van 

het vooropgestelde bedrag. Verschillende veelbelovende 

nieuwe initiatieven, zoals ‘Het grootste diner ter wereld’ en 

de ‘Midsummer Classic’ (mountainbiketocht in Zweden), 

hebben niet de verwachte omzet behaald.

De programma-activiteiten in België (ons werk met 

de retailsector, de campagne ‘Ik ben meer dan mijn 

kassaticket’ en het GoodFood@School-project) werden 

gefinancierd door verschillende donoren. De Belgische 

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en 

Humanitaire Hulp (DGD) blijft de belangrijkste donor 

(59%). De rest van onze middelen is afkomstig van andere 

institutionele donoren (23%) en bijdragen van individuele 

donoren (18%). Het huidige DGD-programma loopt tot 

2021. Het zoeken naar bijkomende institutionele fondsen 

op lange termijn om onze missie te ondersteunen en zich 

te richten op het veranderen van het voedselsysteem, ook 

in België, blijft een uitdaging.   

Centraal-Amerika 

Na twee jaar van aanpassingen aan het programma 

vanwege de sociaal-politieke crisis in Nicaragua is het ons 

gelukt om het grootste deel van de begrote activiteiten 

in dat land uit te voeren. Bovendien kon Rikolto in 

Centraal-Amerika succesvol groeien op het vlak van 

zakelijke dienstverlening door 2 nieuwe contracten te 

ondertekenen: één met IFC en één met een consortium 

gevormd door COSUDE en Ayuda en Acción uit Spanje. 

Wat de diversificatie van de fondsen betreft, heeft 

Rikolto in Centraal-Amerika meer dan 300.000 euro 

van de Europese Unie ontvangen voor de uitvoering 

van een innovatieprogramma ter bevordering van de 

groenteproductie met behulp van hydrocultuurtechnologie.

Aan het einde van het jaar is de financiering van 

de verschillende donoren als volgt: 48% DGD, 24% 

COSUDE, en 28% uit andere bronnen (voornamelijk 

IFC, Ada Microfinance international, de provincie West-

Vlaanderen, de EU, private donoren in België en 11.11.11). 

De afhankelijkheid van financiering vanuit de DGD is 

afgenomen, terwijl de lokale financiering is toegenomen 

van 25% in 2018 tot 42% eind 2019.

Zuid-Amerika 

Rikolto in Zuid-Amerika had 7% hogere uitgaven dan het 

jaar ervoor. Dit was vooral het gevolg van een nieuw project 

gefinancierd door de USDA, Maximizing Opportunities in 

Coffee and Cacao in the Americas (MOCCA). Rikolto leidt 

de uitvoering van dit project in Ecuador. 72% van de totale 

begroting kwam van de DGD, waardoor deze in 2019 de 

grootste financier van het programma in Zuid-Amerika 

bleef. 28% was afkomstig van lokale fondsen zoals USDA 

(9%), maar ook van internationale financiers zoals 11.11.11 

en OVO (11%) en private donoren in België (8%). Toch is 

de afhankelijkheid van DGD met 6% gedaald ten opzichte 

van vorig jaar en zien we een lichte positieve trend in het 

verkrijgen van middelen op lokaal niveau (in 2017: 4% en in 

2019: 12%). Diversificatie van de inkomsten in de regio blijft 

een belangrijk aandachtspunt in 2020.

Grafiek 14 - Overzicht van onze uitgaven in 2019 

Grafiek 16: Programma-activiteiten 2018 vs. 2019
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West-Afrika 

In 2019 gaf Rikolto in West-Afrika 30% meer uit dan in 2018, 

voornamelijk dankzij het nieuwe rijstproject dat door AGRA 

in Burkina Faso wordt gefinancierd, maar ook dankzij korte 

termijnprojecten zoals een jongerenworkshop die door 

de FAO werd gefinancierd en het project voor duurzame 

rijstproductie in Benin, dat door ons eigen fonds voor CO₂-

reductie wordt gefinancierd. 

De diversificatie van de inkomsten uit West-Afrika is sterk 

verbeterd ten opzichte van 2018. De afhankelijkheid van 

DGD-fondsen is ten opzichte van 2018 met nog eens 15% 

verminderd en dit vertegenwoordigt nu 47% van de totale 

begroting. De andere fondsen zijn afkomstig van CFSI, 

AGRA en FAO, en ook deels van private donoren in België. 

DR Congo 

In DR Congo gaf Rikolto 124% meer uit in 2019 dan in 2018 

als gevolg van 2 nieuwe projecten: PICAGL (rijst) en PASA 

NK (koffie), die respectievelijk door de Wereldbank en IFAD 

worden gefinancierd.  

Als gevolg daarvan is de diversificatie van het inkomen in 

DR Congo ingrijpend veranderd ten opzichte van 2018. Aan 

het einde van het jaar is de financiering afkomstig van de 

verschillende donoren als volgt: 32% DGD, 52% Wereldbank, 

8% IFAD en 8% uit andere bronnen (voornamelijk Colruyt, 

Alimento en Vivace (beide stichtingen), Coffee Circle, 

private donoren in België en 11.11.11). 

Oost-Afrika

De uitgaven in Oost-Afrika zijn in 2019 met 10% gedaald 

(ten opzichte van 2018). Deze daling kan worden 

verklaard door 3 belangrijke factoren: 1) verlaging van de 

personeelskosten in Tanzania; 2) vertraging bij de uitvoering 

van het programma door de partnerorganisatie EAGC 

en diens afnemers voor peulvruchtenproject in Tanzania 

dat door DGD D2 wordt gefinancierd; 3) vertraging of 

annulering van stortingen naar nationale partners in 

Oeganda omdat de partners niet aan hun contractuele 

verplichtingen voldeden. De afhankelijkheid van DGD blijft in 

2019 groot voor Tanzania (75%) en Oeganda (64%), maar de 

diversificatie zal in 2020 toenemen door nieuwe projecten 

die door de EU en Doen Foundation worden gefinancierd.

Vietnam 

In Vietnam werd in 2019 47% meer uitgegeven dan in 2018. 

De uitbreiding van het programma komt tot uiting in de 

cijfers: extra kosten voor de uitvoering van het programma 

(7%), overheadkosten (26%) en overschrijvingen aan de 

partners (166%). De tussentijdse evaluatie en verandering 

van regionale directeur hebben Rikolto in Vietnam de 

gelegenheid geboden om de efficiëntie van het programma 

te beoordelen en de interventiestrategie te herzien, zowel 

op het vlak van investeringen als op het vlak van de juiste 

partners om mee samen te blijven werken.

In 2019 kwam 58% van de middelen van Rikolto in Vietnam 

van DGD, 21% van andere bronnen en de resterende 21% 

van lokale donoren zoals CLFI Canada, Conservation Food 

& Health Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, 

Wereldbank, IFC, Enabel en IFPRI.

Indonesië  

Rikolto in Indonesië gaf 12% meer uit in 2019 dan in 2018. 

Rikolto in Indonesië heeft een medewerkersevaluatie 

uitgevoerd waarna verschillende personeelscontracten die 

eind 2019 afliepen niet werden verlengd. De beëindiging 

van deze contracten resulteerde in een stijging van de 

overheadkosten (+49%). Het relatieve aandeel van de kosten 

voor de uitvoering van het programma is gedaald ten 

opzichte van 2018. Dit is het gevolg van minder activiteiten 

in het Food Smart Cities-programma omdat het project 

dat door Ford Foundation werd gefinancierd, is beëindigd. 

Het project over premiumrijst gefinancierd door ICCO in 

Midden-Java loopt ook af. 

De middelen van DGD dekten 76% van de totale uitgaven 

in 2019, wat neerkomt op een stijging van 11% ten opzichte 

van 2018. In 2019 werd slechts 11% van de middelen lokaal 

opgehaald. Diversificatie van de inkomsten in de regio 

en het vinden van lokale financiering blijven belangrijke 

aandachtspunten in 2020.

6. Financieel Verslag – Rikolto Groep

Graph 15: Overzicht van de uitgaven per regio
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b. Programma-ondersteuning en 
communicatie 

Vier procent van ons totale budget ging naar programma-

ondersteuning in 2019. Dit is minder dan de voorbije twee 

jaar (6%) omdat deze uitgaven niet gestegen zijn in lijn met 

de regionale programma-uitgaven (van bijna 8 miljoen tot 

net iets meer dan 9,8 miljoen euro). De uitgaven waren 

lager door late of slechts gedeeltelijke vervangingen van 

personeel dat op pensioen ging.

Uitgaven met betrekking tot programma-ondersteuning 

kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën. 

De eerste omvat voornamelijk de algemene 

operationele en salariskosten van het programma- en 

managementondersteuning voor de Rikolto-kantoren. De 

kosten voor monitoring en evaluatie van de resultaten en de 

impact van onze werking werden gefinancierd uit DGD-

managementfondsen.

De tweede categorie omvat de kosten van programma-

activiteiten die op internationaal niveau zijn ontwikkeld. 

Aan de ene kant hebben we leerprogramma’s opgezet 

(bijvoorbeeld voor het versterken van boerenorganisaties) 

en methodologieën (verder) ontwikkeld die we in al onze 

programma’s gebruiken (SCOPE, Impact Measurement 

Framework). De kosten zijn vooral gelinkt aan de 

organisatie van bijeenkomsten om deze methodologieën 

te ontwikkelen en te delen. Aan de andere kant hebben we 

ook in 2019 geïnvesteerd in het vergroten van onze impact 

als een relatief kleine organisatie door onze internationale 

professionele netwerken uit te breiden, voornamelijk door 

het bijwonen van conferenties op hoog niveau. 

De kosten voor communicatie hebben voornamelijk 

betrekking op het creëren en verspreiden van wat 

in onze programma’s gebeurt via een reeks externe 

communicatiekanalen. Het grootste deel van ons budget 

besteedden we aan het hosten en onderhouden van 

onze internationale website, software-abonnementen 

(bijvoorbeeld voor lay-out), vertalingen en de productie van 

e-nieuwsbrieven en gedrukte publicaties. 

c. Algemeen beheer
 

Het aandeel van de algemene beheerskosten in de totale 

uitgaven blijft dalen. In 2019 bedroeg dit 10% (in 2018, 11%) 

en dit ligt dus ruim onder het toegestane maximum van 

20% conform de Belgische wet op de verenigingen zonder 

winstoogmerk (het recht om belastingcertificaten af te 

geven aan donoren). 

In absolute cijfers, echter, was er een algemene stijging van 

8% (of € 88.676) ten opzichte van 2018. Drie gebeurtenissen 

die betrekking hebben op het Global Finance team 

hebben bijgedragen aan deze toename: 1. invullen van het 

tijdelijke personeelstekort van 2018; 2. de organisatie van 

een internationale workshop met alle regionale financiële 

managers; en 3. de deelname van onze externe accountant 

aan de interne audit in Oeganda. Ook voor het People & 

Organisation team was er een kostenstijging omdat het 

team versterkt werd met een deeltijdse collega.

d. Particuliere fondsenwerving in België
 

In 2019 spendeerden we 6% van ons totale budget aan 

particuliere fondsenwerving. 

Particuliere fondsenwerving is heel erg belangrijk voor 

Rikolto: duizenden vrijwilligers, donateurs, sponsors, enz. 

in België steunen Rikolto en laten daarmee ook zien dat 

veel mensen onze organisatie onderschrijven. In hoofdstuk 

2b leggen we de evolutie van kosten en inkomsten m.b.t. 

particuliere fondsenwerving verder uit. 
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6.2 Overzicht van onze inkomstenbronnen

fondsenwerving van de regionale Rikolto-kantoren. Het 

aandeel van de DGD-financiering (het grootste gedeelte 

van de Publieke financiering België) is gedaald van 61% in 

2018 tot 53% in 2019. 

Ons doel voor 2021 is 50%. We liggen op schema om dat 

doel te bereiken.

Verder zien we 3 belangrijke trends: 1. het aandeel 

financiering door multilaterale organisaties is gestegen van 

1% naar 12%; 2. het aandeel stichtingen, ngo’s en grote 

donoren is gestegen met 2%; en 3. we hebben minder 

middelen uitgegeven die afkomstig zijn van particuliere 

donoren in België, in vergelijking met 2018. 

b. Particuliere fondsenwerving in België

Onze particuliere fondsenwerving is gebaseerd 

op drie belangrijke bronnen: onze jaarlijkse 

fondsenwervingscampagne in januari, waarbij 

we samenwerken met duizenden vrijwilligers; 

donaties en sponsoracties, zoals de Rikolto Classics 

(mountainbiketochten) waarvoor sportliefhebbers 

hun eigen netwerken (collega’s op het werk, vrienden, 

familie, enz.) inzetten om sponsoring te krijgen; en 

donaties gedurende het jaar van trouwe particuliere 

donoren. In 2019 zijn we begonnen met een vierde 

fondsenwervingsmodel: Het grootste diner (ter wereld). 

We hebben in 2019 € 1.615.304 opgehaald. Zoals vermeld 

in sectie 1a (België) is dit bedrag aanzienlijk lager dan wat 

we in de begroting voor 2019 hadden voorzien.
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Grafiek 17: Overzicht van onze 

inkomstenbronnen in 2019

Inkomstenbronnen Bedrag in EUR

Publieke financiering België 6.776.070

Publieke financiering andere landen 454.883

Financiering vanwege multilaterale 

organisaties
1.417.447

Stichtingen, ngo’s en grote donoren 1.111.046

Bedrijfsfinanciering 43.894

Private fondsenwerving in België 1.744.694

Salarissubsidies 213.002

Andere inkomsten 126.525

Totale inkomsten 11.887.561

Belangrijke opmerking: niet al onze inkomsten uit 

fondsenwerving (van private of andere donoren) worden 

onmiddellijk besteed. Sommige donaties worden in 

het volgende boekjaar besteed. Als onderdeel van het 

jaarlijkse budgetteringsproces worden de middelen 

toegewezen en wordt ervoor gezorgd dat het geld zo 

goed mogelijk wordt besteed.

a. Diversificatie van donoren

Rikolto blijft werken aan het verminderen van de 

afhankelijkheid van de Belgische overheidsmiddelen 

(DGD) en het diversifiëren van de donoren en de 
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Door het wegvallen van diverse fondsenwervings-

activiteiten en sportevenementen verwachten wij dat onze 

inkomsten uit private fondsenwerving erg zullen lijden 

onder de COVID-19-crisis.

Fondsenwervingsactiviteiten (bijv. Het 

Grootste Diner)
€482,796

Sportevenementen €448,590

Private donoren €561,574

Legaten €122,344

Total: 1,615,304

In 2019 bedroegen de kosten voor particuliere fondsen-

werving 44% van de inkomsten die hieruit werden 

gegenereerd, als gevolg van tegenvallende inkomsten (zie 

1.a België).

 

c. Andere inkomstenbronnen 

In 2019 zijn we erin geslaagd om onze institutionele 

inkomstenbronnen verder te diversifiëren.

Ongeveer 12% van de middelen in 2019 was afkomstig van 

multilaterale organisaties, waarbij de Wereldbank en IFAD 

(Congo-programma’s) de grootste donoren waren. We 

hebben 9% van onze fondsen ontvangen van verschillende 

stichtingen, ngo’s en grote donoren, waaronder AGRA, 

USDA en  de Bill & Melinda Gates Foundation. 4% kwam 

van andere publieke donoren, dat is een beetje lager dan 

in 2018 omdat het project in Oost-Afrika dat door DFID 

werd gefinancierd, is afgelopen.

De volledige lijst met donoren is te vinden in bijlage 4.

d. Fondsenwerving door kantoren  
buiten België

Grafiek 18: Bronnen van private fondsenwerving in 2019

Grafiek 19: Fondsenwerving door kantoren buiten België

Grafiek 20: type financiering via kantoren buiten België

Inkomsten via kantoren  
buiten Bekgië

33%

Inkomsten via 
Belgium

67%
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Van het totale bedrag dat in de 7 Rikolto-regio’s (zonder 

België) werd uitgegeven, werd in 2019 een bedrag van 

€ 2.540.305, of 33%, opgehaald door onze regionale 

kantoren, wat neerkomt op een stijging van 17% ten 

opzichte van 2018. Vijf regio’s (Zuid-Amerika, West-

Afrika, Oost-Afrika, Indonesië en Vietnam) zullen de 

komende jaren meer inspanningen moeten leveren om 

de doelstelling voor 2021 te bereiken (40% van de lokaal 

aangetrokken middelen), aangezien de percentages 

momenteel variëren van 9% tot 32% van de lokaal 

aangetrokken middelen.

6.3 Algemeen resultaat (bijlage 1)
 

Het totale financiële resultaat voor 2019 vertoont een 

negatief saldo van 256.722,55 euro.

Voor een uitgebreide en analytische toelichting op de 

kosten en baten verwijzen we naar de paragrafen 1 en 2 van 

dit hoofdstuk.

Dit resultaat omvat de som van het resultaat van Rikolto 

België vzw (- €496.238,63) enerzijds en het resultaat van 

Rikolto International s.o.n. (€239.516,08) anderzijds. 

Als u de kosten en baten in bijlage 1 in detail bekijkt, ziet u 

dat het geconsolideerde bedrag (kolom “Geconsolideerd 

totaal”) niet altijd de som is van de overeenkomstige 

bedragen in de jaarrekeningen van de twee rechtspersonen 

zoals gepubliceerd door de Nationale Bank van België 

(kolommen “Rikolto België VZW” en “Rikolto International 

SON”).

Een voorbeeld ter illustratie: de fondsen van onze 

grootste donor (Belgische federale overheid DGD) worden 

ontvangen door Rikolto België vzw, waarvan een groot 

deel wordt overgemaakt aan Rikolto International s.o.n. 

voor de uitvoering van het programma in de andere 

landen. Dit betekent dat voor Rikolto België vzw de 

financiering vanuit DGD zowel een inkomsten- als een 

uitgavenpost is, en voor Rikolto International s.o.n. is 

dit laatste dan weer een inkomstenpost ter betaling van 

specifieke programmakosten. Bij de consolidatie van 

de jaarrekeningen van beide entiteiten maken we een 

correctie voor dergelijke transacties tussen de entiteiten om 

dubbeltellingen te voorkomen.

Hetzelfde gebeurt met het deel van de private 

fondsenwervingsinkomsten die door het 

fondsenwervingsteam van Rikolto België vzw worden 

gegenereerd en die naar Rikolto International s.o.n. 

worden overgemaakt om activiteiten in andere landen te 

financieren.

 

6.4 Balans (bijlage 2)

De balans in bijlage 2 geeft een momentopname van de 

financiële positie van de Rikolto groep per 31 december 

2019. Het balanstotaal op die datum bedraagt 11.232.393 

EUR, wat een zeer kleine daling is van net geen 12.000 EUR 

ten opzichte van 2018.

Ook met betrekking tot de geconsolideerde balans (kolom 

“Geconsolideerd Totaal” in bijlage 2) is het belangrijk om 

te weten dat dit niet enkel de som is van de balansen 

van beide rechtspersonen zoals gepubliceerd door de 

Nationale Bank van België (kolommen “Rikolto België VZW” 

en “Rikolto International SON”). Het belangrijkste verschil 

heeft opnieuw betrekking op de subsidies van DGD die van 

Rikolto België vzw aan Rikolto International s.o.n. worden 

overgemaakt. De subsidies die in 2019 zijn overgemaakt, 

maar nog niet zijn uitgegeven in hetzelfde jaar, worden op 

de balans van beide entiteiten respectievelijk getoond als 

intercompany-vorderingen of passiva. Bij de consolidatie 

passen we een correctie toe voor intercompany-saldi om 

dubbeltellingen te vermijden.

De kleine daling tussen de totalen in de geconsolideerde 

balansen van 2018 tot 2019 verbergt echter grotere 

veranderingen op twee niveaus, die elkaar opheffen.

Het eerste niveau is het geconsolideerde niveau waarbij 

de saldi van de verschillende activa elkaar opheffen. De 

saldi van de verschillende passiva heffen elkaar ook op. Dit 

is vooral het geval aan de passiefzijde. Enerzijds daalt het 

eigen vermogen met 256.723 euro (van 6.341.674 euro 

naar 6.084.952 euro) als gevolg van het negatieve resultaat 

van het lopende jaar 2019, evenals de toewijzing van de 

winst van de vorige jaren aan “toegewezen fondsen”. Dit 

eigen vermogen vertegenwoordigt nog steeds 54% van de 

totale passiva, wat een goede solvabiliteitsratio is voor een 

organisatie (Rikolto heeft meer eigen vermogen en weinig 

schulden).

Het totale bedrag van de voorzieningen daalde eveneens 

met 56.541 € (van 745.208 € naar 688.667 €), grotendeels 

als gevolg van de eerdergenoemde niet-verlenging van 

verschillende personeelscontracten in Indonesië.

Anderzijds maken de korte termijnschulden aan derden de 
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Grafiek 21: Percentage van de middelen die worden  

aangetrokken via kantoren buiten België
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bovengenoemde dalingen grotendeels goed, aangezien 

ze met 301.299 euro toenemen (van 4.157.475 euro tot 

4.458.774 euro) als gevolg van hogere schulden aan 

leveranciers, belastingen en sociale zekerheid, alsook van 

de toename van de subsidies die in de loop van het jaar zijn 

ontvangen maar nog niet zijn uitgegeven (bijvoorbeeld voor 

het nieuwe project van de Wereldbank in DR Congo en het 

EU-project in Honduras).

Het tweede niveau waarvoor de kleine afname grotere 

veranderingen verbergt, ligt op het niveau van de twee 

rechtspersonen.

Enerzijds daalt het balanstotaal van Rikolto België vzw sterk 

met 1.043.567 euro (van 5.788.463 euro naar 4.744.895 

euro) door het belangrijke negatieve resultaat van het 

lopende jaar 2019, alsook door de winstverdeling van de 

vorige jaren (zie “Resultaat van de periode” en “Toegewezen 

fondsen”), en door de aanzienlijke uitgaven in 2019 van 

subsidies (grotendeels DGD, maar ook verschillende 

kleinere subsidies van andere donoren) die reeds in 2018 

werden ontvangen (zie “Overlopende rekeningen en 

uitgestelde inkomsten”). Aan de actiefzijde van de balans 

ziet u het effect hiervan op de rekening-courant bij Rikolto 

International s.o.n. met betrekking tot subsidies, en op de 

“cash at bank”.

Anderzijds stijgt het balanstotaal van Rikolto International 

s.o.n. met € 553.919 (van € 7.046.943 tot € 7.600.862). Een 

van de elementen is het eigen vermogen dat met € 239.516 

stijgt (van € 3.144.102 tot € 3.383.618) als gevolg van het 

positieve resultaat van het lopende jaar, 2019. Het andere 

element is de bovengenoemde verhoging van de subsidies 

die in de loop van het jaar zijn ontvangen, maar nog niet 

zijn uitgegeven (projecten van de Wereldbank in DR Congo 

en EU-project in Honduras).

 

6.5  Interne audit en fraudepreventie 
bij Rikolto

 

Sedert eind 2015 heeft Rikolto een financieel manager 

die zich toelegt op het verbeteren en standaardiseren van 

interne financiële procedures, praktijken en hulpmiddelen. 

Hij voert interne financiële audits uit bij de verschillende 

Rikolto-kantoren, hij identificeert de zwakke punten in 

financieel management, hij ontwikkelt en implementeert 

nieuwe procedures om ons financieel beheer te verbeteren 

en fraude te voorkomen.

Een belangrijk doel van alle interne audits is om te 

onderzoeken of het bestaande interne controlesysteem 

adequaat en effectief (geïmplementeerd zoals gepland) is. 

Daarnaast is er een constante focus op verbetering van de 

bestaande processen door aanbevelingen te formuleren om 

geïdentificeerde risico’s en zwakke punten te verminderen.

De internationale raad van bestuur geeft de opdracht voor 

de interne financiële audits, op basis van een voorstel van 

de interne auditor en de directie. De interne auditor bepaalt 

de specifieke taakomschrijving voor elke interne audit op 

basis van input van collega’s van Rikolto’s Ondersteunend 

Team en van de betrokken regionale directeur. Na het 

voltooien van een interne audit stuurt de interne auditor 

zijn rapport rechtstreeks naar de Raad van Bestuur, de 

Algemeen Directeur, de regionale directeur en de regionale 

financieel manager. De regionale directeur en zijn/haar 

team zijn verantwoordelijk voor het implementeren van de 

aanbevelingen van de interne audit.

In 2019 vonden er 4 interne audits plaats, in de regionale 

kantoren in West-Afrika (Burkina Faso), DR Congo, 

Oeganda en Indonesië. De interne audit van het kantoor 

van Rikolto België v.z.w. werd opgestart, maar kon pas 

begin 2020 worden afgerond. Belangrijke tekortkomingen 

die in verschillende regio’s aan het licht zijn gekomen, 

hebben betrekking op: de controle van de voorschotten 

die aan het personeel worden betaald voor de betaling 

van de programma-activiteiten; het gebruik van Cloud-

systemen voor het delen en de back-up van bestanden; 

het interne controlesysteem met betrekking tot cash 

flows en het gebruik van voertuigen en brandstof; en de 

kwaliteit van het financiële handboek en de procedures. 

Aan het respectievelijke regionale management werden er 

aanbevelingen voor verbetering voorgelegd, die worden 

opgevolgd.

In 2019 werden er twee inbreuken op de interne 

financiële procedures onderzocht. De eerste werd in 

2018 ontdekt in Indonesië en had betrekking op de 

vervalsing van aanwezigheidslijsten door medewerkers 

van partnerorganisaties (wat leidde tot ongegronde 

betaling van aanwezigheidsbijdragen). Dit is enerzijds 

opgenomen met de partnerorganisatie; anderzijds is in 

het interne auditrapport van Indonesië de aanbeveling 

opgenomen om de controlemechanismen op dit punt te 

versterken. De tweede heeft betrekking op de vervalsing 

van aanwezigheidslijsten en vervoersvergoedingen door 

een van onze medewerkers in Oeganda. Het betreffende 

personeelslid is ontslagen en er werd een systeem van 

elektronische betalingen in plaats van contante betalingen 

voor dergelijke vergoedingen ingevoerd.

In 2018 hebben we onze interne (financiële) gedragscode 

herwerkt, als onderdeel van een groter proces, waarbij we 

een breder integriteitsbeleid uitwerken en tegelijkertijd onze 

organisatiewaarden terug actief onder de aandacht brengen 

van onze collega’s (zie hoofdstuk Mens en Organisatie). In 

2019 hebben we onze gedragscode en ethische code op 

onze website gepubliceerd en met onze collega’s gedeeld. 

Alle regionale directeurs en financiële managers volgden 

een training door onze externe auditor, KPMG, over de 

codes en hoe om te gaan met ethische dilemma’s.  Verder 

hebben we binnen Rikolto 3 nieuwe rollen toegewezen: 

de integriteitsmanager, de klachtenmanager en de 

integriteitsadviseur. In 2020 ligt de focus op het organiseren 

van een informatieve sessie in elke regio, zodat alle 

collega’s zich vertrouwd kunnen maken met de code en 

een duidelijk beeld hebben van de verschillende kanalen 

voor het indienen van een integriteitsklacht. Collega’s die 

een nieuwe integriteitsfunctie hebben aangenomen, krijgen 

de nodige ondersteuning.
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RESULTATENREKENING Geïntegreerd 
totaal

Rikolto België 
VZW

RIKOLTO  
INTERNATIONAL 

SON

International 
Office

West-Afrika Oost-Afrika Tanzania Uganda DR Congo Zuid-Ame-
rika

Midden- 
Amerika

Vietnam Indonesië

Codes Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

I Bedrijfsopbrengsten 70/74 12,193,437.30 8,942,358.18 9,855,180.67 7,508,264,08 1,302,486,38 896,737.00 629,649.73 267,087.27 1,761,609.15 903,546.41 1,253,489.68 552,298.57 1,088,479.91

D1. Subsidies 73 10,797,242.97 7,093,746.85 9,150,417.90 6,260,491,80 1,288,811,70 896,684.71 629,597.44 267,087.27 1,759,789.64 903,546.41 1,253,444.51 552,298.57 1,088,479.91

D2. Lidgelden, schenkingen, legaten 73 1,107,688.94 1,593,981.75 670,886.96 1,229,488,12 0 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Andere bedrijfsopbrengsten 74 288,505.39 254,629.58 33,875.81 18,284,16 13,674,68 52.29 52.29 0.00 1,819.51 0.00 45.17 0.00

II Bedrijfskosten 60/64 12,481,194.20 9,431,112.28 9,654,183.47 7,271,800.00 1,302,486.38 923,483.17 629,649.72 293,833.45 1,761,609.15 902,607.62 1,253,934.82 554,866.57 1,095,126.27

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 56,723.43 56,723.43 0.00 0.00

1. Inkopen 600/8 19,684.28 19,684.28

2. Toename (-); Afname (+) in voorraad 609 37,039.15 37,039.15

B. Diensten en diverse goederen 61 4,245,500.08 903,428.72 3,342,071.36 554,595.69 581,630.33 379,995.75 224,828.23 155,167.52 695,648.28 196,865.45 494,647.96 126,905.54 311,782.36

C.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioe-
nen

62 5,981,539.24 1,807,268.73 4,174,270.51 1,225,000.35 325,061.51 390,066.27 259,059.59 131,006.68 640,352.55 361,109.67 483,040.28 227,222.44 522,417.44

D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen 
op oprichtingskosten, en immateriële en 
materiële vaste activa

630 357,377.66 81,961.88 275,415.78 3,706.37 28,296.11 12,000.26 4,341.01 7,659.25 219,374.22 4,888.27 1,240.73 1,307.12 4,602.70

F.   Toevoegingen (+); Terugnemingen (-) in 
voorzieningen voor risico’s en kosten

635/8 -56,540.82 -31,660.22 -24,880.60 50,000.00 0.00 0.00 0.00 7,668.47 31,246.38 4,545.78 -118,341.23

G. Andere bedrijfskosten 640/8 1,896,594.61 6,613,389.74 1,887,306.42 5,438,497.59 367,498.43 141,420.89 141,420.89 0.00 206,234.10 332,075.76 243,759.47 194,885.69 374,665.00

III Bedrijfswinst (+) 70/64 200,997.20 236,464.08 0.00 0.01 938.79

Bedrijfsverlies (-) 64/70 -287,756.90 -488,754.10 0.00 -26,746.18 -26,746.18 0.00 -445.14 -2,568.00 -6,646.36

IV Financiële opbrengsten 75 18,733.92 3,487.16 15,246.76 1,315.10 0.00 5,144.95 0.00 5,144.95 0.00 100.51 445.15 5,452.00 2,789.05

B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 3,341.96 3,341.96 0.00

C. Andere financiële opbrengsten 752/9 15,391.96 145.20 15,246.76 1,315.10 5,144.95 5,144.95 100.51 445.15 5,452.00 2,789.05

V Financiële kosten 65 17,706.84 10,971.69 6,735.15 2,811.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,039.30 0.00 2,884.00 0.00

B. Toevoegingen (+); Terugnemingen (-) 
in waarde van andere vlottende activa dan 
bedoeld onder II.E.

651 -2,326.55 -2,326.55 0.00

C. Andere financiële kosten 652/9 20,033.39 13,298.24 6,735.15 2,811.85 0.00 1,039.30 2,884.00

VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+) 70/65 209,508.81 234,967.33 0.01 0.01

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (-) 65/70 -286,729.82 -496,238.63 0.00 -21,601.23 -21,601.23 0.00 0.00 0.00 -3,857.31

VII Uitzonderlijke opbrengsten 76 25,458.55 0.00 25,458.55 0.00 0.00 21,601.23 21,601.23 0.00 0.00 0.00 0.00 3,857.32

D. Winst uit verkoop van vaste activa 763 21,601.23 21,601,23 21,601.23 21,601.23

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 3,857.32 0.00 3,857.32 0.00 3,857.32

VII Uitzonderlijke kosten 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0.00 0.00 0.00 0.00

IX Winst van het boekjaar (+) 70/66 234,967.36 234,967.33 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01

Verlies van het boekjaar (-) 66/70 -261,271.27 -496,238.63 0.00 0.00 0.00 0.00

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan 
financieel resultaat

-0.02 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan 
financieel resultaat

4,548.74 0.00 4,548.74 -68.85 -68.85 0.00 141.81 236.04 1,252.47 2,987.27

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan 
financieel resultaat

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Winst (+) / verlies (-) van het boekjaar -256,722.55 -496,238.63 239,516.08 234,967.33 0.00 -68.86 -68.85 0.00 141.81 236.04 1,252.47 0.00 2,987.27

Bijlage 1: Algemeen resultaat
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RESULTATENREKENING Geïntegreerd 
totaal

Rikolto België 
VZW

RIKOLTO  
INTERNATIONAL 

SON

International 
Office

West-Afrika Oost-Afrika Tanzania Uganda DR Congo Zuid-Ame-
rika

Midden- 
Amerika

Vietnam Indonesië

Codes Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

I Bedrijfsopbrengsten 70/74 12,193,437.30 8,942,358.18 9,855,180.67 7,508,264,08 1,302,486,38 896,737.00 629,649.73 267,087.27 1,761,609.15 903,546.41 1,253,489.68 552,298.57 1,088,479.91

D1. Subsidies 73 10,797,242.97 7,093,746.85 9,150,417.90 6,260,491,80 1,288,811,70 896,684.71 629,597.44 267,087.27 1,759,789.64 903,546.41 1,253,444.51 552,298.57 1,088,479.91

D2. Lidgelden, schenkingen, legaten 73 1,107,688.94 1,593,981.75 670,886.96 1,229,488,12 0 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Andere bedrijfsopbrengsten 74 288,505.39 254,629.58 33,875.81 18,284,16 13,674,68 52.29 52.29 0.00 1,819.51 0.00 45.17 0.00

II Bedrijfskosten 60/64 12,481,194.20 9,431,112.28 9,654,183.47 7,271,800.00 1,302,486.38 923,483.17 629,649.72 293,833.45 1,761,609.15 902,607.62 1,253,934.82 554,866.57 1,095,126.27

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 56,723.43 56,723.43 0.00 0.00

1. Inkopen 600/8 19,684.28 19,684.28

2. Toename (-); Afname (+) in voorraad 609 37,039.15 37,039.15

B. Diensten en diverse goederen 61 4,245,500.08 903,428.72 3,342,071.36 554,595.69 581,630.33 379,995.75 224,828.23 155,167.52 695,648.28 196,865.45 494,647.96 126,905.54 311,782.36

C.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioe-
nen

62 5,981,539.24 1,807,268.73 4,174,270.51 1,225,000.35 325,061.51 390,066.27 259,059.59 131,006.68 640,352.55 361,109.67 483,040.28 227,222.44 522,417.44

D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen 
op oprichtingskosten, en immateriële en 
materiële vaste activa

630 357,377.66 81,961.88 275,415.78 3,706.37 28,296.11 12,000.26 4,341.01 7,659.25 219,374.22 4,888.27 1,240.73 1,307.12 4,602.70

F.   Toevoegingen (+); Terugnemingen (-) in 
voorzieningen voor risico’s en kosten

635/8 -56,540.82 -31,660.22 -24,880.60 50,000.00 0.00 0.00 0.00 7,668.47 31,246.38 4,545.78 -118,341.23

G. Andere bedrijfskosten 640/8 1,896,594.61 6,613,389.74 1,887,306.42 5,438,497.59 367,498.43 141,420.89 141,420.89 0.00 206,234.10 332,075.76 243,759.47 194,885.69 374,665.00

III Bedrijfswinst (+) 70/64 200,997.20 236,464.08 0.00 0.01 938.79

Bedrijfsverlies (-) 64/70 -287,756.90 -488,754.10 0.00 -26,746.18 -26,746.18 0.00 -445.14 -2,568.00 -6,646.36

IV Financiële opbrengsten 75 18,733.92 3,487.16 15,246.76 1,315.10 0.00 5,144.95 0.00 5,144.95 0.00 100.51 445.15 5,452.00 2,789.05

B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 3,341.96 3,341.96 0.00

C. Andere financiële opbrengsten 752/9 15,391.96 145.20 15,246.76 1,315.10 5,144.95 5,144.95 100.51 445.15 5,452.00 2,789.05

V Financiële kosten 65 17,706.84 10,971.69 6,735.15 2,811.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,039.30 0.00 2,884.00 0.00

B. Toevoegingen (+); Terugnemingen (-) 
in waarde van andere vlottende activa dan 
bedoeld onder II.E.

651 -2,326.55 -2,326.55 0.00

C. Andere financiële kosten 652/9 20,033.39 13,298.24 6,735.15 2,811.85 0.00 1,039.30 2,884.00

VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+) 70/65 209,508.81 234,967.33 0.01 0.01

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (-) 65/70 -286,729.82 -496,238.63 0.00 -21,601.23 -21,601.23 0.00 0.00 0.00 -3,857.31

VII Uitzonderlijke opbrengsten 76 25,458.55 0.00 25,458.55 0.00 0.00 21,601.23 21,601.23 0.00 0.00 0.00 0.00 3,857.32

D. Winst uit verkoop van vaste activa 763 21,601.23 21,601,23 21,601.23 21,601.23

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 3,857.32 0.00 3,857.32 0.00 3,857.32

VII Uitzonderlijke kosten 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0.00 0.00 0.00 0.00

IX Winst van het boekjaar (+) 70/66 234,967.36 234,967.33 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01

Verlies van het boekjaar (-) 66/70 -261,271.27 -496,238.63 0.00 0.00 0.00 0.00

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan 
financieel resultaat

-0.02 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan 
financieel resultaat

4,548.74 0.00 4,548.74 -68.85 -68.85 0.00 141.81 236.04 1,252.47 2,987.27

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan 
financieel resultaat

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Winst (+) / verlies (-) van het boekjaar -256,722.55 -496,238.63 239,516.08 234,967.33 0.00 -68.86 -68.85 0.00 141.81 236.04 1,252.47 0.00 2,987.27
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Bijlage 2: Balans

BALANS PER 31/12/2019 NA TOEWIJZING VAN HET 
RESULTAAT

Geïntegreerd 
totaal

Rikolto België 
VZW

RIKOLTO  
INTERNATIONAL 

SON

International 
Office

West-Afrika Oost-Afrika Tanzania Uganda DR Congo Zuid-Ame-
rika

Midden- 
Amerika

Vietnam Indonesië

ACTIVA 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Codes Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

VASTE ACTIVA 20/28 880,009.04 864,140.20 15,868.84 7,241.83 3,000.20 0.00 0.00 0.00 4,012.58 0.00 719.38 894.85 0.00

I Oprichtingskosten 20

II Immateriële vaste activa 21

III Materiële vaste activa 22/27 807,716.30 803,574.47 4,141.83 4,141.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Terreinen en gebouwen 22 513,286.91 513,286.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. In volle eigendom 22/91 513,286.91 513,286.91 0.00 0.00

2. Andere 22/92

B. Installaties, machines en uitrusting 23 11,076.14 7,602.56 3,473.58 3,473.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. In volle eigendom 231 11,076.14 7,602.56 3,473.58 3,473.58 0.00 0.00

2. Andere 232

C. Meubilair en rollend materieel 24 668.25 0.00 668.25 668.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. In volle eigendom 241 668.25 668.25 668.25 0.00 0.00

2. Andere 242

D. Leasing en soortgelijke rechten 25

E. Overige materiële vaste activa 26 282,685.00 282,685.00

1. In volle eigendom 261   

2. Andere 262 282,685.00 282,685.00 0.00 0.00

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

IV Financiële vaste activa 28 72,292.74 60,565.73 11,727.01 3,100.00 3,000.20 0.00 0.00 0.00 4,012.58 0.00 719.38 894.85 0.00

A. Verbonden ondernemingen 280/1 6,200.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00

1. Deelnemingen 280 6,200.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00

2. Vorderingen 281

B.  Ondernemingen waarmee een deelnemings-
verhouding bestaat

282/3

1. Deelnemingen 282

2. Vorderingen 283

C. Andere financiële vaste activa 284/8 66,092.74 57,465.73 8,627.01 0.00 3,000.20 0.00 0.00 0.00 4,012.58 0.00 719.38 894.85 0.00

1. Aandelen 284 55,877.87 55,877.87 0.00 0.00

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 10,214.87 1,587.86 8,627.01 3,000.20 0.00 0.00 4,012.58 719.38 894.85

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 10,352,383.83 3,880,755.17 7,584,992.77 4,676,250.92 69,680.33 257,956.61 59,997.14 197,959.47 571,497.26 161,582.02 374,078.13 196,853.85 172,491.77

V Vorderingen op meer dan één jaar 29 2,123.90 0.00 2,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158.45 0.00 0.00 965.45

A. Handelsvorderingen 290

B. Overige vorderingen 291 2,123.90 0.00 2,123.90 0.00 0.00 1,158.45 965.45

waarvan geen of abnormale lage interesten 2915

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 30 106,886.58 106,886.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Voorraden 30/36 106,886.58 106,886.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Grond- en hulpstoffen 30/31

2. Goederen in bewerking 32

3. Gereed product 33

4. Handelsgoederen 34 106,886.58 106,886.58 0.00 0.00 0.00

5.  Onroerende goederen bestemd voor ver-
koop

35

6. Vooruitbetalingen 36

B. Bestellingen in uitvoering 37
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BALANS PER 31/12/2019 NA TOEWIJZING VAN HET 
RESULTAAT

Geïntegreerd 
totaal

Rikolto België 
VZW

RIKOLTO  
INTERNATIONAL 

SON

International 
Office

West-Afrika Oost-Afrika Tanzania Uganda DR Congo Zuid-Ame-
rika

Midden- 
Amerika

Vietnam Indonesië

ACTIVA 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Codes Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

VASTE ACTIVA 20/28 880,009.04 864,140.20 15,868.84 7,241.83 3,000.20 0.00 0.00 0.00 4,012.58 0.00 719.38 894.85 0.00

I Oprichtingskosten 20

II Immateriële vaste activa 21

III Materiële vaste activa 22/27 807,716.30 803,574.47 4,141.83 4,141.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Terreinen en gebouwen 22 513,286.91 513,286.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. In volle eigendom 22/91 513,286.91 513,286.91 0.00 0.00

2. Andere 22/92

B. Installaties, machines en uitrusting 23 11,076.14 7,602.56 3,473.58 3,473.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. In volle eigendom 231 11,076.14 7,602.56 3,473.58 3,473.58 0.00 0.00

2. Andere 232

C. Meubilair en rollend materieel 24 668.25 0.00 668.25 668.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. In volle eigendom 241 668.25 668.25 668.25 0.00 0.00

2. Andere 242

D. Leasing en soortgelijke rechten 25

E. Overige materiële vaste activa 26 282,685.00 282,685.00

1. In volle eigendom 261   

2. Andere 262 282,685.00 282,685.00 0.00 0.00

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

IV Financiële vaste activa 28 72,292.74 60,565.73 11,727.01 3,100.00 3,000.20 0.00 0.00 0.00 4,012.58 0.00 719.38 894.85 0.00

A. Verbonden ondernemingen 280/1 6,200.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00

1. Deelnemingen 280 6,200.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00

2. Vorderingen 281

B.  Ondernemingen waarmee een deelnemings-
verhouding bestaat

282/3

1. Deelnemingen 282

2. Vorderingen 283

C. Andere financiële vaste activa 284/8 66,092.74 57,465.73 8,627.01 0.00 3,000.20 0.00 0.00 0.00 4,012.58 0.00 719.38 894.85 0.00

1. Aandelen 284 55,877.87 55,877.87 0.00 0.00

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 10,214.87 1,587.86 8,627.01 3,000.20 0.00 0.00 4,012.58 719.38 894.85

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 10,352,383.83 3,880,755.17 7,584,992.77 4,676,250.92 69,680.33 257,956.61 59,997.14 197,959.47 571,497.26 161,582.02 374,078.13 196,853.85 172,491.77

V Vorderingen op meer dan één jaar 29 2,123.90 0.00 2,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158.45 0.00 0.00 965.45

A. Handelsvorderingen 290

B. Overige vorderingen 291 2,123.90 0.00 2,123.90 0.00 0.00 1,158.45 965.45

waarvan geen of abnormale lage interesten 2915

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 30 106,886.58 106,886.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Voorraden 30/36 106,886.58 106,886.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Grond- en hulpstoffen 30/31

2. Goederen in bewerking 32

3. Gereed product 33

4. Handelsgoederen 34 106,886.58 106,886.58 0.00 0.00 0.00

5.  Onroerende goederen bestemd voor ver-
koop

35

6. Vooruitbetalingen 36

B. Bestellingen in uitvoering 37
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BALANS PER 31/12/2019 NA TOEWIJZING VAN HET 
RESULTAAT

Geïntegreerd 
totaal

Rikolto België 
VZW

RIKOLTO  
INTERNATIONAL 

SON

International 
Office

West-Afrika Oost-Afrika Tanzania Uganda DR Congo Zuid-Ame-
rika

Midden- 
Amerika

Vietnam Indonesië

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Codes Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 429,671.47 1,262,995.42 280,040.16 415,868.18 -124,427.74 -212,807.62 -121,107.09 -91,700.53 -219,874.69 -98,218.94 -358,153.33 -201,866.36 -25,081.22

A. Handelsvorderingen 40 39,916.09 39,916.09

B. Overige vorderingen 41 389,755.38 1,223,079.33 280,040.16 415,868.18 -124,427.74 -212,807.62 -121,107.09 -91,700.53 -219,874.69 -98,218.94 -358,153.33 -201,866.36 -25,081.22

waarvan geen of abnormale lage interesten

1. Vorderingen International Office 415 0.00 0, 00 0.00 1,422.16 0.00 1,422.16 757.78 19,079.93 819.81

2. Andere vorderingen 415 389,755.38 116,865.46 280,040.16 19,926.08 88,057.68 21,109.33 9,368.38 11,740.95 70,437.23 29,954.10 36,941.47 5,189.19 8,425.08

3. Rekening courant International Office be-
treffende subsidies

415 0.00 1,106,213.87 0.00 395,942.10 -212,485.42 -235,339.11 -130,475.47 -104,863.64 -290,311.92 -128,173.04 -395,852.58 -226,135.48 -34,326.11

VIII Geldbeleggingen 50/53 819,951.28 775,943.81 44,007.47 0.00 0.00 44,007.47

IX Liquide Middelen 54/58 8,870,922.04 1,699,804.78 7,171,117.26 4,220,410.47 187,092.36 459,210.07 178,926.71 280,283.36 789,588.58 214,486.95 731,577.81 398,720.21 170,030.81

X Overlopende rekeningen 490/1 122,828.56 35,124.58 87,703.98 39,972.27 7,015.71 11,554.16 2,177.52 9,376.64 1,783.37 148.09 653.65 26,576.73

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 11,232,392.87 4,744,895.37 7,600,861.61 4,683,492.75 72,680.53 257,956.61 59,997.14 197,959.47 575,509.84 161,582.02 374,797.51 197,748.70 172,491.77
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BALANS PER 31/12/2019 NA TOEWIJZING VAN HET 
RESULTAAT

Geïntegreerd 
totaal

Rikolto België 
VZW

RIKOLTO  
INTERNATIONAL 

SON

International 
Office

West-Afrika Oost-Afrika Tanzania Uganda DR Congo Zuid-Ame-
rika

Midden- 
Amerika

Vietnam Indonesië

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Codes Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 429,671.47 1,262,995.42 280,040.16 415,868.18 -124,427.74 -212,807.62 -121,107.09 -91,700.53 -219,874.69 -98,218.94 -358,153.33 -201,866.36 -25,081.22

A. Handelsvorderingen 40 39,916.09 39,916.09

B. Overige vorderingen 41 389,755.38 1,223,079.33 280,040.16 415,868.18 -124,427.74 -212,807.62 -121,107.09 -91,700.53 -219,874.69 -98,218.94 -358,153.33 -201,866.36 -25,081.22

waarvan geen of abnormale lage interesten

1. Vorderingen International Office 415 0.00 0, 00 0.00 1,422.16 0.00 1,422.16 757.78 19,079.93 819.81

2. Andere vorderingen 415 389,755.38 116,865.46 280,040.16 19,926.08 88,057.68 21,109.33 9,368.38 11,740.95 70,437.23 29,954.10 36,941.47 5,189.19 8,425.08

3. Rekening courant International Office be-
treffende subsidies

415 0.00 1,106,213.87 0.00 395,942.10 -212,485.42 -235,339.11 -130,475.47 -104,863.64 -290,311.92 -128,173.04 -395,852.58 -226,135.48 -34,326.11

VIII Geldbeleggingen 50/53 819,951.28 775,943.81 44,007.47 0.00 0.00 44,007.47

IX Liquide Middelen 54/58 8,870,922.04 1,699,804.78 7,171,117.26 4,220,410.47 187,092.36 459,210.07 178,926.71 280,283.36 789,588.58 214,486.95 731,577.81 398,720.21 170,030.81

X Overlopende rekeningen 490/1 122,828.56 35,124.58 87,703.98 39,972.27 7,015.71 11,554.16 2,177.52 9,376.64 1,783.37 148.09 653.65 26,576.73

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 11,232,392.87 4,744,895.37 7,600,861.61 4,683,492.75 72,680.53 257,956.61 59,997.14 197,959.47 575,509.84 161,582.02 374,797.51 197,748.70 172,491.77

Bijlage 2: Balans
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PASSIVA Geïntegreerd 
totaal

Rikolto België 
VZW

RIKOLTO  
INTERNATIONAL 

SON

International 
Office

West-Afrika Oost-Afrika Tanzania Uganda DR Congo Zuid-Ame-
rika

Midden- 
Amerika

Vietnam Indonesië

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Codes Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

EIGEN VERMOGEN 10/15 6,084,951.52 2,701,333.89 3,383,617.63 3,256,135.11 1,804.52 -2,711.18 -2,711.18 0.00 7,076.28 11,007.65 59,840.29 1,429.31 49,035.65

I Fondsen van de vereniging 10 2,956,663.12 0.00 2,956,663.12 2,819,964.23 1,804.52 -2,948.99 -2,948.99 0.00 7,540.11 11,712.13 63,670.03 1,429.31 53,491.78

A. Beginvermogen 100 2,956,663.12 2,956,663.12 2,819,964.23 1,804.52 -2,948.99 -2,948.99 7,540.11 11,712.13 63,670.03 1,429.31 53,491.78

IV Bestemde fondsen 13 1,983,470.50 1,588,503.50 394,967.00 394,967.00 0

V Overgedragen resultaat 140 1,636,507.46 1,609,069.02 27,438.44 41,203.55 306,66 306.66 0.00 -605.64 -940.52 -5,082.21 -7,443.40

Resultaat van het boekjaar -491,689.56 -496,238.63 4,549.07 0.33 -68.85 -68.85 0.00 141.81 236.04 1,252v47 2,987.27

VOORZIENINGEN 16 688,667.47 320,906.78 367,760.69 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,627.79 63,923.44 49,209.46 0.00

VII A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 688,667.47 320,906.78 367,760.69 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,627.79 63,923.44 49,209.46 0.00

1.  Pensioenen en soortgelijke verplich-
tingen

160 163,760.69 163,760.69 0.00 50,627.79 63,923v44 49,209.46

4. Overige risico's en kosten 163/5 524,906.78 320,906.78 204,000.00 204,000.00 0.00

B.  Voorzieningen voor schenkingen en 
legaten met terugnemingsrecht 

168 0.00 0.00

SCHULDEN 17/49 4,458,773.88 1,722,654.70 3,849,483.57 1,223,357.64 70,876.01 260,667.79 62,708.32 197,959.47 568,433.56 99,946.58 251,034.06 147,109.93 123,456.12

VIII Schulden op meer dan één jaar 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Financiële schulden 170/4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Overige leningen 174 0.00 0.00

B. Handelsschulden 175

IX Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 770,045.33 385,686.58 1,497,723.14 165,573.47 17,030.56 19,530.92 8,325.60 11,205.32 38,079.88 14,736.46 41,427.03 7,100.14 110,110.48

C. Handelsschulden 44 268,415.08 63,667.71 211,897.61 48,897.08 1,673.45 19,463.99 8,325.60 11,138.39 29,598.11 395.45 16,738.59 7,100.14 110,110.48

1. Leveranciers 440/4 268,415.08 63,667.71 211,897.61 48,897.08 1,673.45 19,463.99 8,325.60 11,138.39 29,598.11 395.45 16,738.59 7,100.14 110,110.48

E.  Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigin-
gen en sociale lasten

45 391,546.34 221,561.53 169,984.81 116,676.39 8,467.57 66.93 0.00 66.93 8,481.77 11,603.71 24,688.44 0.00 0.00

1. Belastingen 450/3 23,349.94 86.78 23,263.16 5,420.90 151.38 66.93 66.93 3,519.26 2,553.58 11,551.11

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 368,196.40 221,474.75 146,721.65 111,255.49 8,316.19 4,962.51 9,050.13 13,137.33

F. Overige schulden 48 110,083.90 100,457.34 1,115,840.71 6,889.54 0.00 2,737.30

X Overlopende rekeningen 492/3 3,688,728.55 1,336,968.12 2,351,760.43 1,057,784.17 53,845.44 241,136.87 54,382.72 186,754.15 530,353.68 85,210.12 209,607.02 140,009.79 13,345.64

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 11,232,392.87 4,744,895.37 7,600,861.89 4,683,492.75 72,680.53 257,956.61 59,997.14 197,959.47 575,509.84 161,582.02 374,797.79 197,748.70 172,491.77
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PASSIVA Geïntegreerd 
totaal

Rikolto België 
VZW

RIKOLTO  
INTERNATIONAL 

SON

International 
Office

West-Afrika Oost-Afrika Tanzania Uganda DR Congo Zuid-Ame-
rika

Midden- 
Amerika

Vietnam Indonesië

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Codes Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

EIGEN VERMOGEN 10/15 6,084,951.52 2,701,333.89 3,383,617.63 3,256,135.11 1,804.52 -2,711.18 -2,711.18 0.00 7,076.28 11,007.65 59,840.29 1,429.31 49,035.65

I Fondsen van de vereniging 10 2,956,663.12 0.00 2,956,663.12 2,819,964.23 1,804.52 -2,948.99 -2,948.99 0.00 7,540.11 11,712.13 63,670.03 1,429.31 53,491.78

A. Beginvermogen 100 2,956,663.12 2,956,663.12 2,819,964.23 1,804.52 -2,948.99 -2,948.99 7,540.11 11,712.13 63,670.03 1,429.31 53,491.78

IV Bestemde fondsen 13 1,983,470.50 1,588,503.50 394,967.00 394,967.00 0

V Overgedragen resultaat 140 1,636,507.46 1,609,069.02 27,438.44 41,203.55 306,66 306.66 0.00 -605.64 -940.52 -5,082.21 -7,443.40

Resultaat van het boekjaar -491,689.56 -496,238.63 4,549.07 0.33 -68.85 -68.85 0.00 141.81 236.04 1,252v47 2,987.27

VOORZIENINGEN 16 688,667.47 320,906.78 367,760.69 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,627.79 63,923.44 49,209.46 0.00

VII A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 688,667.47 320,906.78 367,760.69 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,627.79 63,923.44 49,209.46 0.00

1.  Pensioenen en soortgelijke verplich-
tingen

160 163,760.69 163,760.69 0.00 50,627.79 63,923v44 49,209.46

4. Overige risico's en kosten 163/5 524,906.78 320,906.78 204,000.00 204,000.00 0.00

B.  Voorzieningen voor schenkingen en 
legaten met terugnemingsrecht 

168 0.00 0.00

SCHULDEN 17/49 4,458,773.88 1,722,654.70 3,849,483.57 1,223,357.64 70,876.01 260,667.79 62,708.32 197,959.47 568,433.56 99,946.58 251,034.06 147,109.93 123,456.12

VIII Schulden op meer dan één jaar 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Financiële schulden 170/4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Overige leningen 174 0.00 0.00

B. Handelsschulden 175

IX Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 770,045.33 385,686.58 1,497,723.14 165,573.47 17,030.56 19,530.92 8,325.60 11,205.32 38,079.88 14,736.46 41,427.03 7,100.14 110,110.48

C. Handelsschulden 44 268,415.08 63,667.71 211,897.61 48,897.08 1,673.45 19,463.99 8,325.60 11,138.39 29,598.11 395.45 16,738.59 7,100.14 110,110.48

1. Leveranciers 440/4 268,415.08 63,667.71 211,897.61 48,897.08 1,673.45 19,463.99 8,325.60 11,138.39 29,598.11 395.45 16,738.59 7,100.14 110,110.48

E.  Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigin-
gen en sociale lasten

45 391,546.34 221,561.53 169,984.81 116,676.39 8,467.57 66.93 0.00 66.93 8,481.77 11,603.71 24,688.44 0.00 0.00

1. Belastingen 450/3 23,349.94 86.78 23,263.16 5,420.90 151.38 66.93 66.93 3,519.26 2,553.58 11,551.11

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 368,196.40 221,474.75 146,721.65 111,255.49 8,316.19 4,962.51 9,050.13 13,137.33

F. Overige schulden 48 110,083.90 100,457.34 1,115,840.71 6,889.54 0.00 2,737.30

X Overlopende rekeningen 492/3 3,688,728.55 1,336,968.12 2,351,760.43 1,057,784.17 53,845.44 241,136.87 54,382.72 186,754.15 530,353.68 85,210.12 209,607.02 140,009.79 13,345.64

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 11,232,392.87 4,744,895.37 7,600,861.89 4,683,492.75 72,680.53 257,956.61 59,997.14 197,959.47 575,509.84 161,582.02 374,797.79 197,748.70 172,491.77



Jaarverslag 2019|  58

Bijlage 3: Verslag van de Commissaris

KPMG Bedrijfsrevisoren, a Belgian CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 
Document Classification: KPMG Public 

Maatschappelijke zetel: 
Luchthaven Brussel Nationaal 1K 
1930 Zaventem 
België 

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA 
BTW BE 0419.122.548 
RPR Brussel 
IBAN : BE 62 4377 5152 9261 
BIC : KREDBEBB 

Verslag van de commissaris aan de leden van het bestuursorgaan 
van Rikolto International Stichting van openbaar nut over de 
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening Rikolto International 
Stichting van openbaar nut (de “Stichting”), leggen wij u ons commissarisverslag 
voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 
31 december 2019, alsook het verslag betreffende de overige door wet- en 
regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.  

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de raad van 
bestuur van 29 juni 2016. Ons mandaat loopt af op de datum van de raad van 
bestuur die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. 
Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Rikolto International 
Stichting van openbaar nut uitgevoerd gedurende 3 opeenvolgende boekjaren. 

Verslag over de jaarrekening 
Oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de 
Stichting over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 opgesteld in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2019 
alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum evenals 
de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 7.600.861 en de 
resultatenrekening sluit af met een positief resultaat van het boekjaar van EUR 
239.516.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en 
de financiële toestand van de Stichting per 31 december 2019, alsook van haar 
resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming 
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Wij hebben 
bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden 
toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet 
goedgekeurd op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van 
deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden 
van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij 
hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de 
jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de 
onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Stichting de 
voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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Verslag van de commissaris aan de leden van het bestuursorgaan van Rikolto International 
Stichting van openbaar nut over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 
2019 

Document Classification: KPMG Public 2

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de 
jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening 
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne 
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de 
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van 
fraude of van fouten. 

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor 
het inschatten van de mogelijkheid van de Stichting om haar continuïteit te 
handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die 
met continuïteit verband houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om 
de Stichting te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen 
realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de 
jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid 
over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang 
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een 
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een 
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van 
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich 
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang 
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis 
van deze jaarrekening, beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en 
normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in 
België na. Een wettelijke controle van de jaarrekening biedt evenwel geen 
zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Stichting, noch 
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de 
bedrijfsvoering van de Stichting ter hand heeft genomen of zal nemen. 

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij 
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische 
instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze 
risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van 
een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het 
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude 
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
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Verslag van de commissaris aan de leden van het bestuursorgaan van Rikolto International 
Stichting van openbaar nut over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 
2019 

Document Classification: KPMG Public 3

nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de 
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het 
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
Stichting; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door 
het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen; 

— het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis 
van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die 
significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de 
Stichting om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om 
de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons 
commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat de Stichting haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;

— het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een 
getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die 
wij identificeren gedurende onze controle. 

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de 
boekhouding, alsook voor het naleven van de wet van 27 juni 1921 betreffende 
de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke 
partijen en stichtingen of, vanaf 1 januari 2020, het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Stichting. 



61 |Bijlage 3: Verslag van de Commissaris

Verslag van de commissaris aan de leden van het bestuursorgaan van Rikolto International 
Stichting van openbaar nut over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 
2019 

Document Classification: KPMG Public 4

Verantwoordelijkheden van de commissaris 
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende 
norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden 
(ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde 
opzichten, de naleving van bepaalde voorschriften uit de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de 
Europese politieke partijen en stichtingen of, vanaf 1 januari 2020, het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Stichting te 
verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.  

Aspecten betreffende het jaarverslag 
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van 
oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde 
boekjaar en is opgesteld overeenkomstig het artikel 3:52 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen.  

In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens 
verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis 
verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang 
bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het 
licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen 
afwijking van materieel belang te melden.  

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

— Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht en 
ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk 
gebleven tegenover de Stichting. 

— De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de 
wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct vermeld en 
uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening. 

Andere vermeldingen 

— Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de 
boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing 
zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 
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— Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in 
overtreding met de statuten of de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke 
partijen en stichtingen of, vanaf 1 januari 2020, het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of genomen.

Antwerpen, 5 juni 2020

KPMG Bedrijfsrevisoren 
Commissaris
vertegenwoordigd door 

Tim Vermeiren 
Bedrijfsrevisor

Digitally signed 
by Tim Vermeiren 
(Signature) 
Date: 2020.06.05 
10:24:51 +02'00'
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Bijlage 4: Lijst van donoren 

Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2019 op onze rekening ontvingen. Het totaal komt dus niet 

overeen met de totalen in de resultatenrekening vermits sommige subsidies bestemd zijn voor een volgend of vorig 

boekjaar.

Donor Bedrag (euro)

DGD 6,072,209.26

WORLD BANK 1,216,006.16

IFAD 462,479.99

COSUDE 318,914.60

EU 298,567.70

AGRA 281,736.02

USDA (MOCCA project) 127,673.99

11.11.11 116,146.39

FAO 90,514.17

Stichting Humanitas 75,000.00

Bill & Melinda Gates Foundation 65,800.98

COLIBRI Foundation 59,727.74

Departement Buitenlandse Zaken Vlaanderen 49,360.00

Fondation de France 48,685.00

MCKNIGHT Foundation 45,058.17

ACV ALIMENTO 40,000.00

Toraja Rural Development Services 38,654.31

ACODEV 37,647.80

Coffee Circle 32,500.00

Federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling (SDG-Voice) 25,000.00

EIT FOOD 19,525.50

Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) 17,910.94

Familie Dieryck 17,800.00

GOODPLANET 16,976.49

Vétérinaires sans Frontières 15,720.11

Common Fund for Commodities 15,390.09

Africa Rice (GIZ) 13,725.00

FARM AFRICA (Food Trade Programme UK Aid) 22,642.68

TRIPPER 10,083.50

Appui au Développement Autonome (ADA) 9,557.62

Stichting VIVACE 9,500.00

Ayuda en Acción 9,322.67

Canada Fund for Local Initiatives 8,822.49

ROTARY CLUB WETTEREN 8,500.00

Allianza para el Emprendimiento y Inovación (via PACARI) 8,386.69

LEUVEN 2030 8,333.33

International Finance Corporation (IFC) 8,049.66

CONQUITO 7,214.36

KILIMO TRUST (WeHubIt) 6,695.00

COLRUYT GROUP 6,545.25

FAIRTRADE BELGIUM 6,141.83

Stephen Malouf 4,900.00

ICLEI (AFRICA SECRETARIAT) 3,718.31

UNIVERSITY OF LEUVEN 3,576.05
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Donor Bedrag (euro)

Alumni Grant Scheme 3,064.28

Entrepreneurs for Entrepreneurs 2,821.25

IFPRI 2,131.54

Rainforest Alliance 1,809.14

FORD FOUNDATION 589.71

UCLL HOGESCHOOL LEUVEN 500.00
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Bijlage 5: Lijst van provincies, steden en gemeenten die Rikolto ondersteunen

Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2019 op onze rekening ontvingen. Het totaal komt dus niet 

over - een met de totalen in de resultatenrekening vermits sommige subsidies bestemd zijn voor een volgend of vorig 

boekjaar. Bovendien storten sommige steden en gemeenten hun subsidies ook rechtstreeks op de rekeningen van onze 

vrijwilligersgroepen. Deze bedragen zijn niet in onderstaande lijst opgenomen.

Provincies Bedrag (in euro)

Provincie Vlaams Brabant 32,195.17

Provincie West Vlaanderen 15,600.00

Steden en gemeenten Bedrag (in euro)

Leuven 17,585.65

Mortsel 13,775.09

Antwerp 12,500.00

Grimbergen 6,101.00

Aalst 4,847.56

Bonheiden 3,791.67

Herent  3,500.00

Schilde 3,205.00

Heusden Zolder 2,500.00

Mol 2,500.00

Ghent 2,462.59

Diest 2,250.00

Oud Heverlee 2,030.00

Genk 1,897.70

Rotselaar 1,800.00

Boom 1,750.00

Geel 1,500.00

Holsbeek 1,325.00

Tessenderlo 1,250.00

Herentals 1,200.00

Maasmechelen 1,022.72

Zele 797.50

Hoogstraten 500.00

Wichelen 345.00

Tienen 312.50

De Pinte 227.37

Zuienkerke 50.00
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Bijlage 6: GRI-tabel

GRI 101

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI-standaarden: “in accordance – core”. Op het moment dat 

dit jaarverslag wordt geschreven, ontwikkelt Rikolto haar strategie voor de komende 5 jaar. In overeenstemming met 

deze nieuwe strategie zullen we een nieuw planning-, leer- en monitoringsysteem ontwerpen, waarin we de GRI-

indicatoren zullen opnemen. In dit proces zullen we vertegenwoordigers van onze verschillende stakeholdergroepen 

in al onze regio’s raadplegen om tot een nieuwe lijst van ‘materiële’ aspecten voor Rikolto te komen.

GRI 102

OMSCHRIJVING PAGINA, URL 

OF REDEN VOOR WEGLATEN 

Organisatieprofiel

G102-1 Naam van de organisatie 30

G102-2 Voornaamste activiteiten 5

G102-3 Locatie van het hoofdkantoor 70 (colofon)

G102-4 Aantal en naam van de landen waar de organisatie werkt 5

G102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 30

G102-6 Doelpubliek en stakeholders www.rikolto.org/stakeholders

G102-7 Omvang van de organisatie (personeel, activiteiten, financiën) 6-7, 36-37, 41-48

G102-8 Aantal werknemers volgens type werk, gender en regio, incl. 

vrijwilligers

36-37

G102-12 Extern onwikkelde duurzaamheidscharters, -principes of 

initiatieven die de door de organisatie werden ondertekend of 

onderschreven

www.rikolto.org/fundraising

G102-13 Lidmaatschap van coalities, allianties, verenigingen en functies 

in bestuursorganen, inclusief nationale of internationale 

lobbyorganisaties

www.rikolto.org/networks

Strategie

G102-14 Inleiding door de algemeen directeur 3

G102-15 Omschrijving impact, risico’s en opportuniteiten www.rikolto.org/sustainability

Ethiek en integriteit

G102-16 Code of conducts 29, 36

G102-17 Interne en externe mechanismen om bezorgdheden te melden 36

Bestuur

G102-18 Bestuursstructuur van de organisatie, inclusief de verschillende 

comités van het hoogste bestuursniveau

30-33,

www.rikolto.org/governance

G102-19 Proces om verantwoordelijkheid over duurzaamheid van hoogste 

orgaan te laten doorstromen naar de rest van de organisatie

www.rikolto.org/governance

G102-20 Duurzaamheidsverantwoordelijke op hoogste niveau? www.rikolto.org/governance

G102-21 Consultatieprocessen over duurzaamheid en programma-

effectiviteit tussen stakeholders en hoogste bestuursniveau

www.rikolto.org/governance

G102-22 Samenstelling van hoogste bestuursniveau www.rikolto.org/governance

G102-23 Relatie tussen hoogste bestuursorgaan en directie www.rikolto.org/governance

G102-24 Proces om de samenstelling van het hoogste bestuursorgaan te 

bepalen

www.rikolto.org/governance
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GRI 102

OMSCHRIJVING PAGINA, URL 

OF REDEN VOOR WEGLATEN 

G102-25 Procedures binnen het hoogste bestuursorgaan om 

belangenconflicten te vermijden

www.rikolto.org/governance

G102-26 Rol van het hoogste bestuursorgaan en directie in ontwikkeling en 

uitvoering van duurzaamheidsbeleid en programma-effectiviteit

www.rikolto.org/governance

G102-27 Rol van het hoogste bestuursorgaan in risicomanagement op 

economisch, ecologisch en sociaal vlak

www.rikolto.org/governance

G102-28 Procesevaluatie van het hoogste bestuursorgaan op economisch, 

milieu- en sociaal gebied

-

G102-33 Proces voor het communiceren van bezorgdheden aan het 

hoogste bestuursorgaan

29, 48

G102-34 Aantal geuite bezorgdheden en genomen maatregelen 36, 48

G102-35 Vergoeding van hoogste bestuursniveau en directie www.rikolto.org/governance

G102-36 Loonbeleid 34

G102-37 Inzichten van stakeholders m.b.t. verloning -

G102-38 Loonspanning (procentueel) 34

Stakeholder engagement

G102-40 Overzicht van relevante stakeholders www.rikolto.org/stakeholders

G102-41 Percentage werknemers dat valt onder collectieve 

arbeidsovereenkomsten

36

G102-42 Basis voor identificatie en selectie van relevante stakeholders 6

G102-43 Benadering van stakeholderoverleg, inclusief frequentie van het 

overleg per type en stakeholdergroep

www.rikolto.org/pla

G102-44 Belangrijke onderwerpen die tijdens stakeholderoverleg aan bod 

kwamen en manier waarop de organisatie daarop reageerde

www.rikolto.org/pla

Rapportage parameters

G102-45 Lijst van alle entiteiten in geconsolideerd financieel rapport 41

G102-46 Proces gevolgd voor het bepalen van de inhoud van het rapport Rikolto ontwikkelt haar 

strategie voor de komende 

5 jaar. We zullen onze 

stakeholders raadplegen 

om tot een nieuwe lijst van 

‘materiële’ aspecten te komen.

G102-47 Lijst van alle materiële aspecten geïdentificeerd bij het bepalen 

van de inhoud van het rapport

G102-48 Herdefiniëring van verstrekte informatie uit vorige verslagen -

G102-49 Belangrijke veranderingen in reikwijdte t.o.v. vorige 

verslaggevingsperiodes

-

G102-50 Verslagperiode 3

G102-51 Datum van het verslag 3

G102-52 Verslaggevingscyclus 3

G102-53 Contact voor vragen i.v.m. het rapport 70 (colofon)

G102-54 GRI-keuze 3

G102-55 Beleid m.b.t. het zoeken van externe controle voor het verslag n.v.t.
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GRI 103

Aangezien de lijst van onze materiële aspecten opnieuw moet worden bijgewerkt (zie GRI 101), hebben we geen 

volledige managementaanpak, inclusief evaluatieprocedure, uitgewerkt voor elk materieel aspect in de onderstaande 

lijst. U vindt ons algemene beleid met betrekking tot de meeste onderwerpen echter wel op de volgende pagina’s (GRI 

200, 300, 400).

OMSCHRIJVING PAGINA, URL 

OF REDEN VOOR WEGLATEN 

G103-1 Uitleg over het materiële aspect en de grenzen ervan -

G103-2 Managementaanpak -

G103-3 Evaluatieprocedure van de managementaanpak -

GRI 200

OMSCHRIJVING PAGINA, URL 

OF REDEN VOOR WEGLATEN 

GRI 201-1 Directe economische waarde die wordt gegenereerd en 

gedistribueerd, met inbegrip van de gevolgen voor de lokale 

gemeenschappen

GRI 201-4 Financiële ondersteuning van de overheid 45

GRI 202-2 Aandeel van het senior management dat wordt aangenomen in 

lokale gemeenschappen

32

GRI 205-1 Percentage en totaal aantal programma’s dat doorgelicht is op 

corruptierisico’s

48

GRI 205-2 Communicatie en opleiding over anti-corruptiebeleid 36, 48

GRI 205-3 Bevestigde gevallen van corruptie en genomen maatregelen 48

NGO Toewijzing van middelen: financieel jaarverslag, 

controlemechanismes, kosten/ opbrengsten fondsenwerving

Hoofdstuk  6

NGO Ethische fondsenwerving – Fondsen per categorie en vijf grootste 

donoren en de financiële waarde van hun bijdrage, beleid over het 

aanvaarden van giften

26-29, 45-47, 

www.rikolto.org/fundraising

GRI 300

MATERIËLE 

ASPECTEN

INDICATOREN PAGINA, URL 

OF REDEN VOOR WEGLATEN 

GRI 302-1 Energieconsumptie binnen de organisatie www.rikolto.org/footprint

GRI 303-1 Hergebruik van water 39

GRI 304-2 Bijdrage aan de biodiversiteit 38

GRI 305-1 Uitstoot van broeikasgassen 40

GRI 305-5 Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 40
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GRI 400

MATERIËLE 

ASPECTEN

INDICATOREN PAGINA, URL 

OF REDEN VOOR WEGLATEN 

GRI 401-1 Nieuwe medewerkers en verloop 36-37

GRI 401-2 Voordelen voltijdse werknemers /v/ deeltijdse werknemers 34

NGO Mechanismen voor de terugkoppeling van personeelsfeedback 

en klachten, en de oplossing hiervan

36

GRI 404-1 Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per werknemer en per 

werknemerscategorie

35

GRI 405-2 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per 

medewerkercategorie

34

GRI 406 Aantal incidenten m.b.t. discriminatie 36

NGO Systeem voor programma-opvolging, evaluatie en leren, en het 

aanbrengen van wijzigingen in het programma en communicatie 

van deze wijzigingen

www.rikolto.org/pla

GRI 415 Politieke bijdragen 27

GRI 418 Totaal aantal ontvangen klachten m.b.t. het niet-naleven van 

klantenprivacy en het verlies van klantengegevens

29
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COLOFON 

Voor vragen in verband met Rikolto International s.o.n. kun je terecht bij: 

Stien Verdeyen

Financieel en Operationeel verantwoordelijke 

+32 16 31 65 80

stien.verdeyen@rikolto.org

Voor vragen in verband met Rikolto België v.z.w. kun je terecht bij: 

Erik Devogelaere

Financieel verantwoordelijke 

+32 16 31 65 80

erik.devogelaere@rikolto.org

Rikolto België vzw is een onafhankelijke en pluralistische niet-goevernementele 

organisatie die niet gebonden is aan politieke partijen. We zijn lid van 11.11.11, de 

koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en de Vlaamse ngo-federatie. 

U heeft recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en 

personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de 

verworven fondsen van Rikolto gedaan werd. Dit jaarverslag beantwoordt daaraan.






