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2018 was het eerste jaar dat we al onze activiteiten volledig

onder de Rikolto vlag uitvoerden. Het was ook het eerste

jaar dat de verwevenheid tussen armoede, ongelijkheid,

gezond eten, klimaatverandering en duurzaamheid, zo

duidelijk en zichtbaar werd in onze programma’s. Dat is

precies waarom we ons volop inschrijven in de mondiale

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

In heel Rikolo proberen we inderdaad een antwoord te

geven op bovenstaande uitdagingen, die zo met elkaar

verbonden zijn. Dat lukt alleen als we naar het hele systeem

kijken, en dit proberen te veranderen, in plaats van ons te

focussen op één onderdeel. Zo zagen we in 2018 positieve

veranderingen in bepaalde sectoren (bv. groenten, rijst,

cacao), door veerkrachtige platformen op te zetten, waarin

boeren, consumenten, en alle andere stakeholders samen

overleggen en naar lange termijn winsten zoeken, niet

alleen op economisch vlak.

Dat is uiteindelijk wat we beogen: positieve veranderingen

bekomen die duurzaam zijn en waar de mens en de

planeet beter van worden. Veranderingen die niet terug -

geschroefd worden als onze steun wegvalt, maar een

blijvende impact hebben.

We hopen dat onze werking – waarover je natuurlijk meer

leest in dit jaarverslag – iedereen inspireert, en dat jullie

verder met ons meewerken aan een gezondere en meer

eerlijke planeet.

Chris Claes

Algemeen Directeur Rikolto International

0. Inleiding

Over dit verslag

Dit jaar- en duurzaamheidsverslag behandelt het kalenderjaar 2018, en werd na goedkeuring door de Internationale

Raad van Bestuur op 7/06/2018 gepubliceerd op de website. We rapporteren over al de 15 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.

Duurzaamheidsverslaggeving

Net als de voorbije jaren volgt dit jaarverslag het kader en de indicatoren van het Global Reporting Initiative (GRI). We

houden rekening met de speciale GRI-indicatoren voor de ngo-sector. Het volledige overzicht van alle GRI-

indicatoren is achteraan dit verslag opgenomen (zie bijlage 6).
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Hoe kunnen we garanderen dat iedereen toegang heeft tot

betaalbaar et 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 voedings -

markten betrokken is erbij wint, te beginnen bij zij die ons

eten produceren: de landbouwers.

Rikolto is klaar om deze uitdaging aan te gaan, en onder -

schrijft voluit de globale VN Duurzame Ontwikkelings -

doelstellingen. 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 voedings -

industrie om nieuwe manieren van zakendoen te onder -

zoeken.

• 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.

1.1 Het Rikoltonetwerk

Vorig jaar heeft Rikolto 88 organisaties financieel onder -

steund in 15 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 62%

van deze organisaties waren boerenorganisaties; de

overige 38% bestond uit lokale ngo’s of netwerken waarin

alle partijen die betrokken zijn in één sector (bv. cacao of

groenten) zich verenigen.

Aangezien we actief zijn in voedselsystemen werken we

ook nauw samen met verschillende nationale en lokale

overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen, investeer -

ders en sociale kredietverstrekkers. We betrekken privé -

bedrijven ook bij onze programma-interventies. Geen van

deze bedrijven ontvangt middelen van Rikolto.

1. Rikolto programma

Overzicht van producten

Centraal-Amerika: groenten, cacao, koffie

Zuid-Amerika: groenten, cacao, koffie

West-Afrika: rijst, sesam, bananen

DR Congo: rijst, koffie, cacao

Oost-Afrika: rijst, maïs, peulvruchten, groenten en fruit

Vietnam: groenten, thee, rijst

Indonesië: rijst, cacao, koffie, zeewier, kaneel

België (project Voedsel voor de Toekomst): quinoa,

peulvruchten, zeewier
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Voortdurend overleg en dialoog met onze partners en

stakeholders vormt een essentieel deel van Rikolto’s DNA.

Een uitgebreid overzicht van al onze stakeholders kan

u vinden op onze website: www.rikolto.be/nl/over-ons/

netwerken

1.2 Boerenorganisaties als bedrijven

In totaal werken we samen met 102 boerenorganisaties,

coöpe raties of boerengroepen. Ze worden allemaal

ondersteund in hun bedrijfsontwikkeling, maar ze krijgen

niet allemaal financiering. Soms geven we enkel specifiek

advies of opleidingen.

39 van de boerenorganisaties waarmee we samenwerken,

telen hun gewassen volgens de normen van een of meer

van de volgende certificeringen: Bio (16); Fair Trade (10);

Global GAP (7); UTZ (4); Geografische Aanduiding (4);

Rainforest Alliance (3); of nationale/lokale certificerings -

normen (9). 

Voor het eerst beschikken we over een algemeen overzicht

van hoeveel ton landbouwproducten collectief worden

verkocht via een boerenorganisatie, coöperatie of een

andere structuur voor collectieve actie (zie tabel hier -

onder). Dit zijn niet de totale productie- of verkoopcijfers,

aangezien de land bouwers een deel van de gewassen die

ze telen zelf gebruiken, of individueel (i.e. niet via de

boerenorganisatie) op de markt verkopen.

Enkele grote boerenorganisaties of -coöperaties zijn ver -

antwoordelijk voor het grootste deel van deze verkoop -

volumes. Meer dan 1/3e van de cacaobonen wordt

verkocht via de Indonesische coöperatie Masagena en

meer dan de helft van de groene koffievolumes is afkom -

stig van de coöperatie Chirinos in Peru. 2/3e van de maïs

wordt verkocht via Bunambutye ACE, meer dan de helft

van de peulvruchten via de coöperatie Taabu en 90% van

de rijst via de coöperatie DIFACOS. Deze 3 organisaties zijn

actief in Oeganda. 95% van de sesam wordt verkocht via

UDPSN in Burkina Faso. Voor verse groenten en fruit zijn

Grafiek 1: Type partnerorganisaties

1 11.541 boeren in Oost-Afrika produceerden en verkochten zowel peulvruchten als mais. Deze boeren werden twee keer geteld.

volume van de collectieve verkoop (in ton) aantal betrokken boeren

cacao                                                                     2.955                                                                   9.299

koffie                                                                     3.009                                                                 18.349

maïs1                                                                    53.776                                                                  14.218

peulvruchten1                                                              3.916                                                                   8.324

rijst                                                                       7.005                                                                 46.472

sesam                                                                    1.902                                                                   4.356

groenten & en fruit                                                        19.937                                                                   5.520
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de cijfers gelijkmatiger verdeeld over de landen en boeren -

organisaties, al is MUVIKIHO in Tanzania goed voor 2/5e

van het totaal. 

1.3 Lidmaatschap van boerenorganisaties

De meeste van Rikolto’s interventies zijn rechtstreeks

gericht op leden van boerenorganisaties. Dit laat ons dan

weer toe om precies aan te duiden hoeveel mannen en

vrouwen per regio hierbij gebaat zijn. Meer dan 67.000

mannen en 34.000 vrouwen hebben in 2018 steun ont -

vangen van Rikolto (grafiek 2 en 3).

In vele gevallen zijn echter nog veel meer boerenfamilies

betrokken, vooral als boeren hun productie samenbrengen

om samen te verkopen. Dan doen dikwijls ook niet-leden

van boerenorganisaties mee. Bovendien is het inherent aan

onze strategie om het (aankoop)beleid van bedrijven te

veranderen of de nationale wetgeving, en om andere

organisaties en overheden aan te moedigen om succes -

volle ervaringen op veel grotere schaal over te nemen. Ook

op die manier bereiken we veel meer boerenfamilies.

Hoewel de genderkloof in 2018 iets kleiner is geworden, is

er nog steeds een groot verschil als we kijken naar de

boeren die we rechtstreeks via hun organisaties onder -

steunen. Ongeveer twee derde van de leden van de

boerenorganisaties zijn mannen. In de meeste van onze

regio's zien we echter specifieke interventies om vrouwen

meer kansen te geven (zie hoofdstuk 1.4).

In grafiek 4 tonen we de verdeling per land. Sinds 2017

loopt in Oost-Afrika een groot programma om het basis -

voedsel (bv. rijst, bonen) dat boeren zelf thuis niet consu -

meren, op de markt te brengen. Daar zijn zeer veel boeren

rechtstreeks bij betrokken.

Grafiek 2: Totaal aantal bereikte landbouwers

Grafiek 3: Totaal aantal bereikte landbouwers (blauw = aantal vrouwen, groen = aantal mannen)
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In West-Afrika organiseren de boeren zich al jaren gegroe -

peerd per landbouwgewas (filières), wat resulteert in zeer

grote boerenorganisaties. Door een fout van onze kant had

één organisatie in Senegal echter niet in de cijfers van vorig

jaar mogen worden opgenomen, en daarom hebben we

het cijfer voor 2017 gecorrigeerd.

Het aantal boeren in Indonesië dat ondersteuning krijgt, is

aanzienlijk toegenomen. Rikolto heeft zich immers aange -

sloten bij een consortium onder leiding van de Neder -

landse ngo ICCO om rijstboeren in Midden-Java op te

leiden over goede landbouwpraktijken, om het onder -

nemerschap van vrouwen te ondersteunen en om hen een

betere positie te geven in de rijstsector.

In Vietnam richt een groot deel van onze werking zich

op groenteconsumenten (sensibiliseringscampagnes) en

beleidswerk om veilige groenten te promoten. Deze cijfers

staan niet in deze grafiek. Bovendien hebben onze col -

lega’s een nieuw rijstprogramma voorbereid, waarbij een

groot aantal boeren betrokken is, maar de activiteiten zijn

pas in 2019 van start gegaan.

1.4 Rikolto’s 2018 programma-interventies

Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe we onze

interventiestrategieën in 2018 in de praktijk brachten:

We versterken boerengroepen om solide
zakenpartners te worden.

In Indonesië hebben we verder geïnvesteerd in de

ondersteuning van boe renorganisaties en -coö peraties om

aan de kwaliteitseisen van hun klanten te voldoen. Dit

houdt in dat we onze partnerorganisaties voor zien van

voldoende ver werkingsfaciliteiten en machines (droog -

kamers, specifieke op slag ruimtes, vacuüm afdich ters, enz.)

om kwali teits producten te kunnen produceren. Anderzijds

betekent dit het opzetten van interne controlesystemen

binnen de organisatie, die

vaak gerelateerd zijn aan

certificering (Bio, UTZ en

Rainforest Alliance). 11

van  de 14 door Rikolto

ondersteunde coöperaties

hebben al een intern con -

trole systeem. Zo kun nen

ze hun werking goed

plannen en kwaliteits -

producten garanderen. Ze

hebben ook hun eigen databases ontwikkeld, waarmee ze

hun productie volumes en commerciële activiteiten kunnen

registreren en behe ren. Sommige van deze organisaties

(Barokah, Simpatik, APPOLI, APOB, PPKT, BA, MPIG-AFB en

Asnikom) hebben een eigen productmerk met een aan -

trekkelijke verpakking en distributiekanalen op Java, Bali,

Sumatra en Sulawesi.

De kwaliteit van vele koffiesoorten van onze Indonesische

koffiepartners was afgelopen jaar uitzonderlijk. Ze zijn in de

prijzen gevallen tijdens een wedstrijd van de Specialty

Coffee Association op Bali. De koffies van Barokah en PPKT

kregen bovendien de 2e en 3e prijs in de categorie Arabica

in de Specialty Coffee Competition in Indonesië. Dit trok

natuurlijk de belangstelling van internationale koffie -

handelaren.

Ook in Peru zien we goede vooruitgang in de verbetering

van de kwaliteit van de koffie die wordt geproduceerd door

de coöperatie die steun krijgt van Rikolto. In 2018 kenden

de koffiespecialiteiten een volumestijging van 16%. Dit was

het resultaat van bijkomende opleiding over verschillende

Grafiek 4: Aantal bereikte landbouwers, per land

In Indonesië hebben 11

van de 14 door Rikolto

ondersteunde coöpera -

ties een intern controle -

systeem. Zo kunnen ze

hun werking goed

plannen en kwaliteits -

producten garanderen.
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aspecten van het kwaliteitscontroleproces: gekwalificeerd

personeel dat in staat is om koffie te cuppen, een goede

informatiestroom om kwaliteitsscores terug te koppelen

naar de boeren, zodat ze hun activiteiten op het veld

kunnen bijsturen, enz. De hogere prijs die zij kregen voor

de koffiespecialiteiten was zeer welkom, omdat de

wereldwijde koffieprijzen in 2018 erg laag waren.

In de Peruaanse cacaosector hebben we een van onze

partners (CAC Pangoa) geholpen bij het opzetten van een

School of Leaders. 15 volwassenen en 8 jongeren ont -

wikkelden gezamenlijk hun visie op de toekomst van

coöperaties en leerden hoe ze een coöperatie moesten

besturen, enz. Zo hebben ze de managers van de toekomst

opgeleid. In 2019 hopen we de opleidingsmodules van de

School of Leaders uit te breiden met strategische partners

zoals APPCACAO, een gilde die de cacaoproducenten van

Peru vertegenwoordigt en bestaat uit 27 producenten -

organisaties met 30.520 leden.

In Vietnam hebben Trac Van Organic Vegetable

Cooperative en Tu Xa Safe Vegetable Cooperative opmer -

kelijke vooruitgang geboekt. Ze worden al een paar jaar

gesteund door Rikolto en staan nu op eigen benen. Sinds

september 2018 zijn we gestopt met onze ondersteuning,

en nu gaan de twee bedrijven zelf verder. Trac Van, waarvan

de meeste leden vrouwelijke boeren zijn, levert nu onge -

veer 200 à 300 kg biologische groenten per dag aan

verschillende populaire bio-winkels in Hanoi, de op één na

dichtstbevolkte stad van

Vietnam. De consu men -

ten kennen het merk Trac

Van steeds beter. Tu Xa

werd erkend als 'Goede

Leverancier' door VinECO,

het toon aangevende merk

voor veilige groenten in

Viet nam. Dankzij de toe -

ge nomen groente verkoop

kan Tu Xa nieuwe banen

scheppen voor jongeren.

De verkoop van groenten

en fruit aan een gespecialiseerd restaurant is anders dan de

verkoop aan een groot han delaar op de lokale markt. Vaak

hebben boeren organisaties het moeilijk om hun verkoop-

en marketing strategieën aan te passen aan verschillende

markten. Onze collega's in Ecuador hebben onze partner -

organisatie UCCOPEM ondersteund, binnen een nieuw

netwerk van boeren organisaties (YACHIK). De bedoeling is

het aanbod te verbeteren en een nieuwe, gedifferentieerde

marketing strategie op te zetten. Het bestuur van de

coöperaties heeft veel opleiding gekregen en daarna zijn

ze verder begeleid om deze nieuwe strategie daad werkelijk

in hun dagelijkse bedrijfsvoering te implementeren.

Dankzij de specifieke bedrijfsopleiding die werd gegeven

aan producenten in Burkina Faso kunnen steeds meer

producenten een eigen bedrijf opzetten. Zij zijn nu

vertrouwd met alle wettelijke verplichtingen en kunnen aan

het begin van het landbouwseizoen een lening krijgen van

EcoBank Burkina om alle zaaigoed en extra werkkrachten

te betalen.

Ook in Burkina Faso hebben Rikolto en UNERIZ, de

nationale unie van vrouwen die voorgekookte rijst op de

markt brengen, samen een franchisebedrijfsmodel ontwik -

keld waarbij vrouwen thuis hun rijst op een kwaliteitsvolle

manier kunnen verwerken. Twee belangrijke innovaties

ondersteunen dit bedrijfsmodel: een roestvrijstalen

stoomkit met een hoge capaciteit en een droger die werkt

op zonne-energie. Het project helpt ook UNERIZ, de

franchisegever, om de voorwaarden te bepalen waaronder

de vrouwen deze uitrusting kunnen aankopen via een

lening. Het model werd getest met een specifieke groep

vrouwen, om de haalbaarheid ervan aan te tonen. Daaruit

blijkt dat de kwaliteit en kwantiteit van het product dat zij

op de markt brengen aanzienlijk is verbeterd.

In Oost-Congo heeft de koffiecoöperatie Kawa Maber haar

volumes verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en heeft

CPNCK zelfs het volume van de koffiebonen verdrie -

voudigd. Echter, door een gebrek aan werkkapitaal heeft

Kawa Maber uit slechts 7 van de 32 microwasstations koffie

kunnen opkopen. Toegang tot krediet blijft een groot

obstakel in de ontwikkeling van deze jonge coöperaties. De

wereldwijde overproductie van koffie heeft geleid tot een

sterke prijsdaling. Van de vier koffiecoöperaties die door

Rikolto worden gesteund, is geen enkele erin geslaagd alle

beschikbare koffie in hun magazijnen te verkopen (tot nu

toe).

In de rijstsector in Oost-Congo kreeg de nieuwe coöpe -

ratie Mchele Bora een lening van 5.000 dollar. Hierdoor

kon de coöperatie voor de eerste keer rijst van haar leden

opkopen en als geheel verkopen. De coöperatie heeft

vooruitgang geboekt door 13 vaste contracten af te sluiten

voor de levering van kwaliteitsrijst aan organisaties,

overheidsinstanties en hotels in de omringende steden. Er

werd meer dan 20 ton rijst geleverd. Volgens hun

businessplan willen ze minstens 200 ton bereiken in 2019.

Toegang tot het krediet (werkkapitaal) dat nodig is om dit

doel te bereiken (40.000 dollar) vormt een knelpunt.

In Tanzania hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in het

aanbieden van coaching voor boerenleiders, in plaats van

pure opleidingen. Hierdoor zijn de boerenorganisaties

gegroeid. Maar zijn de coachingdiensten duurzaam? In

samenwerking met ICRA zullen we een model voor

coaching voor business development services uitproberen.

Daarnaast zullen we een MoU ondertekenen met de Moshi

In Vietnam hebben Trac

Van Organic Vegetable

Cooperative en Tu Xa

Safe Vegetable

Cooperative opmer ke -

lijke vooruitgang

geboekt. Ze werden al

een paar jaar gesteund

door Rikolto en staan nu

op eigen benen.
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University of Cooperatives (MUCO) om afgestudeerde

stagiaires in boerenorganisaties aan te trekken.

Zeven boerenorganisaties in Oeganda waren aangesloten

bij het Micro-Finance Support Centre (MSC). Slechts twee

organisaties voldeden echter aan de leningsvoorwaarden

om toegang te krijgen tot betaalbaar krediet. Samen met

het Micro-Finance Support Centre hebben we de busi -

nessplannen van de boerenorganisaties herzien. MSC wees

op de mismatch tussen wat de boerenorganisaties van plan

zijn te doen en wat er is bereikt. Zij waren bezorgd dat de

leiders van de boeren en de bestuurders van de coöpe ra -

ties over onvoldoende zakelijke vaardigheden beschikten.

We hebben vastgesteld dat deze boeren organisaties dit

soort feedback vaak ernstiger nemen als deze komt vanuit

de particuliere sector, zoals MSC, dan vanuit andere types

organisaties, zoals Uganda Coope rative Alliance of Rikolto. 

Wij ondersteunen boerengroepen bij het invoeren
van klimaatvriendelijke praktijken.

Rijstproducenten zijn zowel het slachtoffer als de oorzaak

van de klimaatverandering. Vandaag behoren ze al tot de

meest kwetsbare groepen voor de gevolgen van de

klimaatverandering door

de hogere temperaturen

en de stijging van de

zeespiegel. Tegelijkertijd

wordt geschat dat over -

stroomde rijstvelden ver -

antwoordelijk zijn voor

10% van de wereldwijde

methaanuitstoot. Als be -

stuurslid van het Sustain -

able Rice Platform (SRP)

ondersteunen wij de pro -

ductie en marketing van

rijst die geteeld wordt

volgens de SRP-standaard. Wij hebben een baselinescore

bepaald met 14 boerenorganisaties in 9 landen. In Oost-

Oeganda laten de resultaten van het Doho-irrigatie -

programma een opmerkelijke stijging in de SRI-score:

+33% na één teelseizoen.

De producenten van het Consorcio Agrocomercial in

Honduras zien hun verliezen jaar na jaar toenemen als

gevolg van de klimaatverandering. Vooral sla en tomaten

in open velden hebben te lijden onder ongedierte tijdens

het winterseizoen. De producenten van het Consortium

Agrocomercial in Honduras proberen nu hydrocultuur uit.

Ze zijn op het idee gekomen door uitwisselingen met het

Belgische onder zoeks centrum INAGRO, bedrij ven die

zaaigoed leveren en de universiteit van Zamorano. Zo

hopen ze beter te kunnen omgaan met effecten van de

klimaatverandering. Deze technologie blijkt zeer efficiënt

te zijn in het ver minderen

van het gebruik van che -

micaliën in de landbouw.

Men kan ook tot 70%

water besparen, waardoor

de gevolgen van de kli -

maatverandering worden

beperkt en het behoud

van het milieu wordt

ondersteund. In 2018 zijn

de eerste hydro cultuur -

systemen geïnstalleerd bij

vier organi saties. In totaal

streven we naar 22 instal -

laties.

In Vietnam, in de pro vin -

cie An Giang hebben we een geïntegreerd rijst-/vis kweek -

systeem getest. Zo wordt er tijdens het hoog waterseizoen

vis gekweekt en tijdens het droge seizoen wordt er op

hetzelfde land rijst geteeld. Dit maakt een duurzame

intensivering van de voedsel productie mogelijk dankzij de

vloed van de Mekong rivier. Zo wordt ongedierte op

natuurlijke wijze afgevoerd en krijgt de bodem meer

voedingsstoffen. Tegelijkertijd stelt het de landbouwers in

staat hun inkomen te diversifiëren en hun kwetsbaarheid

te verminderen als de oogst mislukt. De visteelt leidt ook

tot nieuwe mogelijke inkomsten, vooral voor vrouwen.

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het bevorderen

van de bosbouwsystemen in de cacaosector in Honduras.

Onderzoekers onderzochten de beste manier om aan

bodembeheer te doen. De resultaten van deze studie

werden verspreid via het National System of Technical

Assistance. Op deze manier hebben de landbouw voor -

lichtingsdiensten in de cacaosector nu toegang tot deze

nieuwe kennis en kunnen ze de boeren advies geven over

hoe ze hun landbouwpraktijken kunnen veranderen.

De Group for Integrated Landscape Management in het

Apanásmeer (MASLAGO) in Nicaragua heeft haar werk

voortgezet. Door alle belanghebbenden rond het meer in

Jinotega te betrekken hopen we dat het water niet verder

vervuilt en dat het waterpeil gelijk blijft. Tegelijkertijd

hebben 24 landbouwbedrijven een certificaat ontvangen

omdat ze de norm voor goede landbouwpraktijken toe -

passen.

In Burkina Faso werken we samen met AfricaRice om

rijstproducenten te helpen de gevolgen van de klimaat -

verandering het hoofd te bieden. Het idee is om Smart

Valleys te creëren, waardoor water in het laagland beter en

goedkoper wordt beheerd, zodat er meer land beschikbaar

wordt voor de rijstteelt. Uit de eerste test bleek dat de

productievolumes aanzienlijk stegen (van 1,3 naar 5,5 ton

Als bestuurslid van het

Sustainable Rice Plat -

form (SRP) ondersteunt

Rikolto de productie en

marketing van rijst die

geteeld wordt volgens

de SRP-standaard. We

hebben een nulmeting

uitgevoerd bij 14 boe -

ren organisaties in 

9 landen.

De producenten van het

Consortium Agro comer -

cial in Honduras pro -

beren nu hydro cultuur

uit. Ze zijn op het idee

gekomen door uitwisse -

lingen met het Belgische

onderzoeks centrum

INAGRO, bedrijven die

zaaigoed leveren en de

universi teit van

Zamorano. Zo hopen ze

beter te kun nen omgaan

met effec ten van de

klimaatverandering. 
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per hectare) en dat de boeren rijstvariëteiten konden telen

die gewoonlijk enkel geschikt zijn voor volledig geïrri -

geerde velden. 

In Mali hebben we meer acties genomen om de

landbouwpraktijken op het veld en na de oogst duurzamer

te maken. We zien dat boeren hun productiekosten

aanzienlijk kunnen verlagen dankzij het System of Rice

Intensification in combinatie met Urea Deep Placement

(met deze techniek hebben ze 50% minder ureum nodig)

en door het gebruik van organische meststoffen.

Ondanks aanzienlijke investeringen in opleiding over Good

Agricultural Practice (GAP) gebruiken veel boeren in de

tuinbouwsector in Tanzania nog steeds te veel pesticiden.

De residuen na de oogst blijven te hoog. Er zijn strengere

controles in de exporthandel, maar dit systeem is duur en

kan niet worden gebruikt voor de lokale handel. Om meer

veilige groenten en fruit om de markt te brengen, moeten

enerzijds de consumenten bewust gemaakt worden van de

gevaren, en anderzijds moeten de boeren hun praktijken

aanpassen. We verwachten dat de consument bereid zal

zijn een premie te betalen voor veilig voedsel. Dit moet de

landbouwers ertoe aanzetten om veel strikter de regels

rond het sproeien van pesticiden toe te passen. We moeten

ook achterhalen hoeveel de consumenten bereid zijn te

betalen voor veilig en kwalitatief hoogstaand voedsel en

hoe we deze consumenten kunnen bereiken. In 2019

willen we dan ook experimenteren met de verkoop van

veilige groenten in een kiosk in Arusha City en verder

onderzoek financieren

We verbinden boeren met vernieuwers in de voedsel -

industrie om nieuwe manieren van zakendoen te

onderzoeken.

Meer kopers in Indonesië geven erkenning aan boeren -

organisaties door de naam van de boerenorganisatie te

vermelden op hun verpakkingen. Ze geven ook goede

feedback aan boerenorganisaties over de kwaliteit van de

producten, zodat boeren hun kwaliteit kunnen ver beteren

of behouden en kunnen

voldoen aan de verwach -

tingen van de kopers.

In Vietnam zijn we een

nieuw partnerschap

aange gaan met Phoenix

Commodities, de op een

na grootste rijsthandelaar

ter wereld. Doel is om de

productie en verkoop van

rijst in de Mekongdelta 

die geteeld is volgens 

de standaard van het

Sustainable Rice Platform te verhogen. We willen in de

eerste plaats de standaarden van het Sustainable Rice

Platform in de provincie Dong Thap uitproberen. In 2019

zal Rikolto samen werken met Phoenix Global en hun

Vietnamese partner Loc Troi om de markt voor SRP-rijst te

ondersteunen en de boe ren te motiveren om zich strikt aan

de norm te houden.

Toegang tot krediet voor werkkapitaal is erg moei lijk voor

coöperaties in DR Congo, vanwege de grote belangstelling

en het onstabiele beheer bij veel banken. In de rijstsector

heeft een Britse impact-investeerder, Ensemble pour la

Différence (EPD), een lening van 30.000 dollar verstrekt aan

ADPA, een van de rijstcoöperaties in Zuid-Kivu. De basis

voor deze lening was een contract dat ADPA had onder -

tekend met brouwerij Bralima. Volgend jaar zal EPD op

zoek gaan naar extra partners die de coöperaties kunnen

ondersteunen bij het vinden van het benodigde krediet om

rijst van individuele boeren te kopen en collectief te ver -

kopen.

Meerdere traders die koffie kopen bij onze partners in

Oost-Congo hebben de coöperaties ter plekke bezocht

om de realiteit op het terrein te leren kennen en advies te

geven. De belangrijkste belemmeringen die naar voor

kwamen tijdens deze bezoeken waren: moeilijkheden bij

het verkrijgen van werk -

kapitaal om koffiebessen

van boeren te kopen, het

niet kunnen voldoen aan

de kwaliteitsnormen en

moeilijkheden om labels

te halen. In 2018 hebben

twee kopers, Colruyt

Group en Ethiquable, zich

geëngageerd om de koffie

die ze kopen voor te

financieren voor een bedrag van meer dan 100.000 dollar.

De biocertificering van twee coöperaties (CPNCK en Kawa

Kabuya) is bezig; en we hebben in Coffee Circle een

partner gevonden om een koffielaboratorium voor Kawa

Kabuya op te zetten. Dit zal de boeren helpen bij de

kwaliteitscontrole van de koffie voor export.

In Oeganda stimuleren we de samenwerking tussen

boerenorganisaties en verwerkers binnen zogenaamde

‘agribusiness clusters’. De cluster in Butaleja is een goed

voorbeeld, waarbij iemand die een bedrijfje runt om rijst te

pellen vrijwillig het voorzitterschap op zich nam. Dat is

uitzonderlijk, want meestal zijn het de boerenorganisatie

die het voorzitterschap opnemen. De clusterbijeen -

komsten werken alleen als alle betrokken partijen er het nut

van in zien, wat nog niet altijd het geval is.

In de Senegalese sesamsector hebben de 13 leden orga -

In Vietnam zijn we een

nieuw partnerschap

aangegaan met Phoenix

Commodities, de op een

na grootste rijsthande -

laar ter wereld. Doel is

om de productie en

verkoop van rijst in de

Mekongdelta die geteeld

is volgens de standaard

van het Sustainable Rice

Platform te verhogen. 

In 2018 hebben twee

kopers, Colruyt Group

en Ethiquable, zich

geëngageerd om de

koffie die ze kopen voor

te financieren voor een

bedrag van meer dan

100.000 dollar.
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nisaties van FENPROSE een eerste collectieve verkoop -

operatie opgezet. FENPROSE ondertekende het contract

met een exportbedrijf en onganiseerde het verzamelen van

de zakken sesam bij de boeren en hun uitbetaling. Dat

bleek een grote uitdaging. Geen van de 13 boeren -

organisaties had ervaring met het bulken van de productie

en de collectieve verkoop op deze schaal. Van bij het begin

was het echter duidelijk dat FENPROSE niet over de nodige

middelen beschikte om deze activiteiten op nationaal

niveau te coördineren en niet in staat was haar beloften

aan de klant na te komen. Voor het volgende seizoen

zullen we werken met contracten tussen de leden orga -

nisaties en de koper, en niet met een contract tussen

FENPROSE en de koper.

Na twee jaar zonder handel tussen de rijstboeren -

organisaties en de regering in Mali ligt het nationale

platform voor de rijstsector ('interprofession') weer op

schema. De ambitie is om

ruimte te creëren voor

een gesprek over natio -

nale beleidskwesties in de

rijstsector bij alle actoren

uit de rijstsector. In april

2018 werden de relaties

tussen het sectorplatform

en het ministerie van

Landbouw geformaliseerd

in een ministerieel besluit.

Het platform voor de

rijstsector vergemakkelijkte ook de verkoop van rijst van de

boerenorganisaties aan het Mali Office of Agricultural

Products (OPAM). In 2018 werd 5.000 ton rijst verhandeld.

In DR Congo krijgen we algemene bijval voor onze aanpak

in de koffiesector: het opzetten van echte coöperaties

(waarbij de boeren eigenaar zijn) en inrichten van kleine

verwerkingseenheden in de productiezones. We zien dat

deze aanpak ook in andere sectoren wordt overgenomen.

Ook vroeg één cacaocoöperatie onze steun bij het

verbeteren van de kwaliteit van hun cacao en het aanboren

van nieuwe afzetmarkten. We zijn begonnen met de eerste

tests om verwerkingsstations op te zetten voor de

vergisting en het drogen van cacao.

We ontwikkelen mechanismen om het vertrouwen en

de transparantie in de voedselsector te bevorderen.

Zo kunnen consumenten duurzame keuzes maken.

In België kwamen twee nieuwe producten in de schappen

van de Colruyt-supermarkten terecht: quinoa uit Peru en

chocolade van onze partnerorganisatie La Campesina in

Nicaragua. De tweede partij koffie van onze partners in

Oost-Congo is ook aangekomen in België. In 2019 onder -

zoeken we 3 nieuwe landbouwketens in samenwerking

met de Colruyt Group. Ook zijn we in gesprek gegaan met

Lidl, wat mogelijkheden biedt om onze expertise in te

zetten bij andere retailers en zo de lessen die we in de loop

der jaren hebben geleerd, op te schalen. We hebben ook

vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van lokale ketens

met supermarkten. We zien dat stedelijke voedsel strate -

gieën hiervoor mogelijkheden bieden. Zowel in Gent als in

Leuven hebben we voorbereidend werk verricht voor de

opstart van een lokaal distributiemechanisme dat efficiënt

producten van lokale producenten verdeelt naar klanten in

de stad (supermarkten, horeca en grootkeukens). In Leuven

werd een project goedgekeurd om een dergelijk distri -

butieplatform op te starten. Veel boeren uit de streek

verwachten dat dit distributie-initiatief een meerwaarde zal

zijn, zowel op vlak van kwaliteit als duurzaamheid.

In Solo, Indonesië, werken we rond ‘Gezond eten in de

schoolrefter’. De campagnes die onze collega’s lanceer -

den, trokken een maatschappelijk debat op gang over het

belang van toegang tot gezond voedsel in overheids -

scholen. 10 scholen in Solo hebben de principes van

‘Gezonde refters’ al geïmplementeerd.

In Vietnam hebben we een toolbox ontwikkeld en ver -

spreid voor mensen die participatieve garantiesystemen in

hun werkgebied willen toepassen. Dat is een systeem

waarbij boeren en consumenten elkaar regelmatig ont -

moeten, om zo de kwaliteit van groenten, fruit, of andere

producten te garanderen. De toolbox bestaat uit een reeks

van documenten die uniek zijn in Vietnam. Hiermee willen

we trainers helpen bij het opzetten van dergelijke con tro -

lesystemen en het opleiden van van boeren om bepaalde

praktijken toe te passen. We hebben de toolbox gebruikt

om partners en actoren in de groentesector op te leiden.

We willen in 2019 een pool met trainers aanleggen die in

de buurt van Hanoi aan de slag kunnen met de toolbox.

Vier rijstcoöperaties in Zuid-Kivu, DR Congo, zijn erin

geslaagd om gezamenlijk 470 ton rijst te verkopen, in ver -

gelijking met 95 ton in 2017. Ondanks de enorme toename

blijven de totale volumes laag in vergelijking met de

hoeveelheid geïmporteerde rijst. Op dit moment zijn ze

aangewezen op hun eigen distributiekanalen en omdat ze

de beschikbaarheid van kwaliteitsrijst niet het hele jaar

kunnen garanderen, kunnen ze nog geen contracten

afsluiten met de grote groothandelaren. De coöperaties

verkopen ook liever rijst aan de nabijgelegen brouwerij, ook

al krijgen ze lagere prijzen (de kwaliteitsnormen voor rijst

die gebruikt wordt voor bier zijn veel lager).

Het platform voor de rijstsector in Burkina Faso bleef

essentiële informatie verspreiden over rijstprijzen, beschik -

bare en gevraagde volumes, de locatie van de rijstvoor -

raden, enz. Hierdoor verbetert de werking van de rijstmarkt

en krijgen we een efficiëntere uitwisseling tussen de

Het national platform

van rijstboeren organisa -

ties in Mali organiseerde

de verkoop van rijst aan

de over heidsinstelling

die de nationale stocks

beheert. 5000 ton rijst

werd verhandeld.
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handelaren en de boerenorganisaties. Er werden negen

contracten ondertekend (8 contracten voor in totaal 990

ton ongepelde rijst en 1 contract voor 40 ton witte rijst).

We hebben geleerd dat boerenorganisaties goede markt -

informatie en -inlichtingen nodig hebben om beter te

begrijpen hoe prijzen gevormd worden, en hoe ze kunnen

anticiperen om betere handelspartners te worden dan hun

concurrenten. Veel digitale tools verspreiden de informatie

echter niet op tijd, of de informatie is niet aangepast aan

de streek, of de dienst is te duur voor de boeren. In

Oeganda heeft Rikolto daarom een goedkoper systeem

uitgeprobeerd dat eigendom was van de boeren organi -

saties en voortbouwt op de bestaande manieren om

marktinformatie te verkrijgen.

We willen gelijke kansen voor mannen en vrouwen in

de voesel- en landbouwsector.

In Ecuador werd een tweede fase van het WE-project

uitgevoerd waarbij we 12 vrouwen ondersteunen in hun

bedrijfsvoering en beheer van hun koffieplantages. Dit is

een stap vooruit in onze doelstelling om specifieke inter -

venties voor vrouwen te ontwikkelen in de koffie sector. In

eenvolgende fase willen we in totaal de 389  vrouwen 

die momenteel lid zijn van onze partnerorganisaties

(UOPROCAE, Fortaleza del Valle, AACRI, AAPROCNOP,

RAPCIC en UCCOPEM) bereiken. 

In Indonesië is de uitdaging dat veel vrouwen nog steeds

onvoldoende zelfvertrouwen hebben om actief deel te

nemen aan groepen die worden gedomineerd door

mannen. Naast het orga niseren van capaciteits opbouw

voor vrouwen en het ondersteunen van de groepen

vrouwelijke boeren promoot Rikolto daarom ook actief

"voor trekkers". Deze vrouwen worden gestimuleerd om

specifieke opleidingen te volgen (zoals koffie kwali teits -

classificatie, intern con trolesysteem, groeps facilitatie,

product verwer king en digitalisering) en we geven hen extra

kansen om presentaties te geven op bijeenkomsten. Sterke

vrouwen zijn belangrijk als rolmodel voor andere vrouwen

zodat ze zich durven uitspreken en strategische stand -

punten innemen, en ze

geven een gevoel van ver -

trouwen aan mannen. We

hebben geleerd dat rol -

modellen belangrijk zijn bij

het veranderen van de

genderrollen en -relaties.

In 2018 werden 108 vrou -

wen betrokken bij de

dagelijkse activiteiten, als

personeelslid of bestuur -

der in de raad van bestuur

van de boeren organisa -

ties. Dit is goed voor 43,2% van het totaal aantal land bou -

wers dat betrokken is in de leiding van boeren organisa ties.

Problemen rond gender zijn nog steeds wijdverbreid in

Vietnam: vrouwen doen het zwaar of gevaarlijk werk, zoals

het ploegen van de velden of sproeien van pesticiden.

Rikolto leidt vrouwen op om veilig om te gaan met

chemicaliën en heeft geïnvesteerd in mechanische

ploegen, zodat ze niet langer zwaar of gevaarlijk werk

hoeven te doen. Daarnaast zijn er een reeks activiteiten

over gender, zoals een workshop over het identificeren van

de rol van vrouwen in de veilige groentesector en een

bijeenkomst over mogelijke jobs voor vrouwen in de veilige

groenteketen. Hierdoor kunnen vrouwen hun stem laten

horen en wordt informatie gemakkelijker gedeeld.

In Nicaragua is er veel vooruitgang geboekt op het gebied

van gender. In de cacaosector bijvoorbeeld werd de op -

richting van een jeugd- en gendercommissie opgenomen

in de statuten van de coöperatie La Campesina. Daarnaast

had men een gemiddelde participatie van 13% van jongeren

en vrouwen in cacaocoöperaties.

In DR Congo biedt de verkoop van koffie die specifiek door

vrouwen werd geteeld nieuwe perspectieven. De marke -

ting van “vrouwenkoffie” tijdens de AFCA-conferentie

(African Fine Coffees Association) zorgde voor een ge -

groepeerde verkoop aan CoffeeLac tegen een zeer goede

prijs. Toen deze informatie aan de vrouwen werd door -

gegeven, werden zij aangemoedigd om deel te nemen aan

opleidingen over goede landbouwpraktijken. De hoeveel -

heid door vrouwen geteelde koffie groeit: van 0,24 ton

(2017) naar 38,4 ton (2018) voor de vier coöperaties uit

Oost-Congo die door Rikolto worden gesteund.

We betrekken jonge mensen bij onze programma’s

om hen in staat te stellen nieuwe kansen te ontdekken

in de voedings- en landbouwsector.

In Ecuador werden specifieke programma's voor capaci -

teitsopbouw en leiderschapsprogramma's georganiseerd.

Zo kregen 22 jongeren een plek in vergaderingen waar

beslissingen worden genomen of de toekomst uitge stip -

peld wordt. Zo zullen ze zich meer betrokken voelen bij de

werking van hun coöperatie en de bredere land bouw -

sector. Daarnaast hebben we binnen de nationale Platte -

landsGroep gewezen op de specifieke verwachtingen van

jongeren en hebben ervoor gezorgd dat er nu specifieke

acties worden opgezet voor deze groep. Deze activiteiten

hebben we ontwikkeld met de autoriteiten van het

ministerie van Landbouw en Onderwijs en BANECUA DOR.

In de cacaosector in Nicaragua hebben 13 jongeren die

een diploma in cacaobeheer in agrobosbouwsystemen

hebben behaald, hun kennis doorgegeven aan 50 jonge en

In Indonesië stimuleren

we vrouwen die willen

doorgroeien tot een

rolmodel voor andere

vrouwen. Ze krijgen

specifieke opleidingen

en we geven hen extra

kansen om het woord te

nemen tijdens bijeen -

komsten.
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volwassen producenten via het programma voor capa -

citeitsopbouw dat door de Collibri Foundation werd

gefinancierd. Daarnaast namen 164 jongeren deel aan

opleidingen over de productie, verwerking en verkoop van

cacao. Er is veel vooruitgang geboekt, zoals de hervorming

van de statuten van de coöperatie La Campesina, waarbij

de oprichting van een jeugd- en gendercommissie in de

statuten is opgenomen. Daarnaast had men een gemid -

delde participatie van 13% van de jongeren en vrouwen in

cacaocoöperaties.

2018 was een goed jaar voor ons GoodFood@School-

programma in België: een programma dat een duurzaam

en gezond voedselbeleid wil doorvoeren in alle scholen in

Vlaanderen. We hebben 8 scholen begeleid. In West-

Vlaanderen hebben we een innovatief leertraject opgezet,

waarbij we zoeken naar oplossingen voor obstakels waar

scholen tegenaan lopen. Traditionele Belgische gerechten

kregen een duurzame make-over door de bekende kok

Seppe Nobels. In Leuven hebben we jongeren ambassa -

deurs opgeleid, die hun medestudenten overtuigden van

het belang van duurzaam eten via diverse acties zoals het

'no waste, great taste'-festival. Het Instituut Maris Stella in

Antwerpen begon met een vernieuwend concept: super -

markten in de buurt schenken hun voedseloverschotten

aan de school. Deze overschotten worden door de

studenten verwerkt en in de refter aangeboden. Een win-

winsituatie in de strijd tegen voedselverspilling en lege

brooddozen. Al deze initiatieven worden besproken op

stadsniveau, om ook andere scholen te inspireren.

Samen met andere actoren engageren we ons om
sectorbrede veranderingen door te voeren.

In 2019 zal een nieuwe verordening inzake de uitvoer van

cacao naar de Europese Unie in werking treden: de hoe -

veelheid cadmium die toegestaan is, zal dan aanzienlijk

worden verlaagd. Om de duurzaamheid van de cacao -

sector in Ecuador te bevorderen, worden de cadmium -

niveaus bestudeerd en zijn er mitigatieplannen ontworpen,

samen met de Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). Een

belangrijke prestatie is dat we deze expertise hebben

kunnen delen in de National Cadmium Agenda en samen

met de GIZ zaten we in het coördinatieteam van deze

organisatie.

In Indonesië speelde Rikolto een belangrijke rol in natio -

nale platformen om bepaalde thema’s aan te pakken. Zo

dragen we bij aan de National Sustainable Curriculums for

Cocoa and Coffee, ontwikkeld door het Cocoa Sustain -

ability Partnership (CSP) en het Sustainable Coffee Platform

of Indonesia (SCOPI) in samenwerking met het ministerie

van Landbouw; we zijn lid van de taskforces voor Agro

Inputs and Planting Materials (met CSP). En in samen -

Betrokkenheid van jongeren bij onze programma's

Te veel jongeren zien het achterlaten van hun landbouw -

bedrijven als hun enige keuze. Ze gaan werk zoeken in

de overbevolkte steden. De boeren worden alsmaar

ouder en jongeren verliezen voeling met de landbouw,

waardoor de boeren ge meenschappen steeds

zwakker worden. Dit brengt de voedsel -

zekerheid en -beschikbaarheid in

gevaar, met name in de sterk

groeiende stedelijke gebieden. We

kunnen het ene probleem niet

oplossen zonder het an dere aan te

pakken. Jon ge ren kunnen helpen

om de groei ende stads bevolking te

voe den en het voedselsysteem van

hun regio te verbeteren en tegelij -

kertijd een fatsoenlijk inkomen ver -

dienen.

Maar hoe bieden we kansen aan jon ge ren?

Vorig jaar hebben we collega's in alle regio's geïnter -

viewd om een gezamenlijke visie op te bouwen over hoe

we meer jongeren bij onze Rikolto-programma's kunnen

betrek ken. Deze visie zal de ko mende jaren in onze pro -

grammastrategieën worden opgenomen.

In 2018 hadden we ook specifieke interventies voor 745

jongeren (467 mannen en 278 vrouwen). 

Enerzijds organiseerden we vier work shops met jon -

geren in Tanzania, Peru, Indonesië en België om na te

denken over hoe zij Voedsel voor de Toe -

komst zien en welke bedrijfsconcepten er

in die zin ontwikkeld kunnen worden.

In Indonesië worden sommige be -

drijfsideeën al verder ontwik keld en

in de praktijk gebracht. 

Anderzijds werkten we samen met

jongeren in de koffie- en cacao -

sector in Peru, Nicaragua en

Indonesië om hun participatie in het

bestuur van de boeren organisaties te

vergroten en om nieuwe jobmogelijk -

heden te ver kennen. Jongeren werden

opgeleid tot Q-graders om koffie te kunnen

scoren volgens inter nationale normen. Anderen leer den

meer over agrobosbouwsystemen. Ook werden jon ge -

ren gestimuleerd om een goed bedrijfsplan te ontwik -

kelen en een zelfstandige activiteit starten op of buiten

hun boerderij.
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Food Smart Cities 

In 2018 hebben we echt het startschot gegeven

voor ons internationale programma Food

Smart Cities, dat tot doel heeft de transitie

naar duurzame, inclusieve en gezonde

lokale voedselsystemen wereldwijd te

ondersteunen. Rikolto werkt momen -

teel samen met de administraties van

acht steden, boerenorganisaties, pri -

vébedrijven, onder zoeks instellin gen,

internationale organisaties en midden -

veldorganisaties. De betrok ken steden

zijn Quito (Ecuador), Tegucigalpa (Hon -

duras), Gent en Leuven (België), Arusha

(Tanzania), Solo en Depok (Indonesië) en Da

Nang (Viet nam).

De komende jaren zullen we uitwisseling tussen deze

steden faciliteren in nauwe samenwerking met strate -

gische bondgenoten zoals het City Food Network, ICLEI

en RIMISP. We zullen de lessen uit heel concrete

initiatieven delen. In 2018 zijn er positieve resultaten

geboekt. Een greep uit de activiteiten: 

Tanzania: Rikolto en Arusha hebben een Memorandum

of Understanding ondertekend om samen te werken in

het kader van het Arusha Food Safety Initiative. Bedoeling

is om de voedselveiligheid en kwaliteit van verse groen -

ten en fruit in Arusha te verbeteren. Verder ontwikkelen

we bedrijfsmodellen waarbij de boeren actief betrokken

worden, voortbouwend op onze expertise van de laatste

jaren. En daarnaast zullen we inzetten op sensibili se -

rings acties naar consumenten. In samenwerking met

COLEACP en Solidaridad slaat Rikolto de handen in

elkaar met boerenorganisaties om een voedsel kwaliteits -

certificering te verkrijgen, zodat in Arusha veilige

groenten via een label herkenbaar zijn. In 2018 is een

samenwerking opgestart met ICLEI voor de ontwikkeling

van een voedselbeleid voor Arusha. 

Vietnam: In maart 2019 heeft Da Nang een Food

Smart City-strategie goedgekeurd, het resul -

taat van een vruchtbare samenwerking

tussen de Food Safety Management

Authority van Da Nang, de Vietnam

National University of Agriculture en

Rikolto, met steun van het Belgisch-

Vietnamese studie- en adviesfonds. In

2018 zijn in Hanoi twee projecten van

start gegaan. Het eerste project is een

samenwerking met het Ministerie van

Landbouw en Platte lands ontwikkeling

van Hanoi. Samen met het ministerie

zullen we ons werk op het gebied van parti -

cipatieve garantie systemen in de groente -

sector rond Hanoi uitbreiden. Het tweede project

is een onderzoeks project dat samen met CIAT, Univer -

siteit Wageningen, IFPRI en andere onderzoekspartners

wordt georgani seerd, met financiering van de Gates

Foundation, om de consumptie van veilige groenten en

fruit in Hanoi in het voedselsysteem te vergroten.

Ecuador: Op 2 oktober 2018 werd Quito een van de

weinige Latijns-Amerikaanse steden die een voedsel -

charter hebben aangenomen. Conquito, Rikolto en RUAF

Foundation hebben het voortouw genomen bij het

organiseren van een reeks gesprekken met boeren, het

maatschappelijk middenveld, de agrovoedingsindustrie,

voedingsdeskundigen, onderzoekers en internationale

partners. Zo wilden we voldoende middelen vinden om

Quito’s voedselsysteem grondig te analyseren, als basis

voor een voedselstrategie. De multistakeholdergroep

noemt zichzelf het "Quito Agrifood Pact" en onder -

steunde de goedkeuring van het Voedselhandvest en is

gebaseerd op 17 overeenkomsten tussen de verschil -

lende actoren. De stad Quito kreeg een Future Policy

Award van de FAO, IFOAM en de World Future Council

voor haar innovatieve en participatieve voedselbeleid.

werking met het ministerie van Landbouw en CSP onder -

steunden we de ontwikkeling van National Workers

Competency Standards binnen de cacao. CSP heeft een

standaard voor het gebruik van meststoffen voor cacao

gelanceerd die overeenstemt met de aanbevolen con -

centratie door de overheid.

Het Uganda National Bureau of Standards heeft een

toegankelijke versie gemaakt van het document dat uitlegt

wat de kwaliteitsstandaarden zijn voor rijst. Die brochure is

nu beschikbaar is voor alle rijstboeren, handelaren en

kmo's. In 2019 willen we hetzelfde doen voor binnen de

tuinbouwsector. Vooral milieubeheer zal daar aan bod

komen.
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2. Plannen, leren en verantwoording afleggen

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 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.

Om kennisuitwisseling tussen de verschillende regio’s te

stimuleren waar Rikolto actief is en om het internationaal

Management Team de nodige informatie te kunnen

bezorgen om beslissingen te nemen, ontwikkelden we een

database om de essentiële informatie toegankelijk te

maken voor de hele organisatie. Dashboards tonen de

belangrijkste data zoals partnerorganisaties, evolutie van

leden van boerenorganisaties, uitgaven, etc. 

Aangezien transparantie één van de sleutelprincipes is van

ons Planning, Learning en Accountability systeem, brengen

we dit in de praktijk door zoveel mogelijk informatie

toegankelijk te maken:

• Duidelijke programmabeschrijvingen op onze website:

www.rikolto.org/nl/projecten

• We verbinden ons aan het International Aid Transparency

Initiative (IATI) en voldoen aan hun standaarden voor

rapportering: op onze Engelstalige website kan u een

overzicht vinden van het activiteitenbestand per land

• We houden ons aan de duurzaamheidsrichtlijnen van het

Global Reporting Initiative in onze jaarlijkse rapportering.

Onze financiële sectie in dit jaarverslag legt uit waar onze

middelen vandaan komen en wat de grote uitgaveposten

zijn.

Lees hier meer over op onze website:

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

verantwoording-afleggen.
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3. Bestuur

Sinds twee jaar functioneert onze organisatie als een inter -

nationale 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 Inter -

national 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).

Eind November 2018 richtten Rikolto International s.o.n.

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

sociale onderneming met beperkte aansprakelijkheid, als

aanvulling op onze activiteiten die gefinancierd worden

met giften.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit 88 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 38 vrouwen en 

50 mannen lid (31/12/2018).

De duur van het lidmaatschap is onbeperkt. Iedereen kan

zich kandidaat stellen om lid te worden van onze Alge -

mene 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 versla -

gen ter voorbereiding van elke Algemene Vergadering in

detail doorneemt.

In 2018 heeft de AV, naast haar formele verplichtingen,

nagedacht over de mogelijke verandering van onze missie:

maken we de shift van een focus op een inkomen voor

boeren naar duurzaam voedsel of niet?

De leden van onze Algemene Vergadering zijn terug te

vinden op onze website: https://www.rikolto.be/nl/over-

ons/mensen/algemene-vergadering.

Raad van Bestuur

In 2018 legden Winanda Nuyttens en Hilde Van Ongeval

hun mandaat neer als raadslid. We verwelkomen Petra

Dombrecht als nieuw lid. De huidige leden van de Raad van

Bestuur zijn (situatie 31/12/2018): Marc Bosmans, Kristof

Debrabandere (voorzitter), Koen Dolphen, Karel Bolck -

mans, Marnix Somers, Toon Martens and Petra Dombrecht.

Op dit moment hebben we dus maar één vrouwelijk

raadslid. We zien het dan ook als onze opdracht om in

2019 actief naar nieuwe vrouwelijke raadsleden te zoeken

om de genderbalans te herstellen.

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

nl/over-ons/mensen/raad-van-bestuur.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het alge -

meen 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 beslis -

singen als over keuzes binnen het programma.

Rikolto België vzw
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Rikolto International s.o.n.

De operationele verantwoordelijkheden delegeert de Raad

aan de directie van de organisatie. 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 bestuurders

worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar

met kans op een eenmalige hernieuwing voor opnieuw vier

jaar.

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 opgeno -

men in verband met de nodige competenties, procedures

voor het vermijden van belangen conflicten, wijze van

besluitvorming, evaluatieprocedures, ...

In 2018 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 fondsen -

werving.

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.

De leden van de Raad van Bestuur van Rikolto International

s.o.n. waren eind 2018: Stephanie Daniels (voorzitter),

Amon Mattee, Koen Dolphen, Lettemieke Mulder, Ronnie

Natawidjaja, Sharon Hesp, Mark Lundy and Alex Arnaud

Assanvo.

De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van

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

Directeur.

Lees meer over de bestuursorganen van Rikolto Inter natio -

nal s.o.n. op onze Engelstalige website: www.rikolto.org/

governance.
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Rikolto b.v.b.a-s.o. is een bedrijf met beperkte aansprake -

lijkheid en sociaal doel. Rikolto b.v.b.a-s.o 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 wordt daarbij ingeschakeld om advies te verlenen

aan bedrijven en andere organisaties, die een markt con -

forme 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.b.a-s.o 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.b.a-s.o vertegen -

woordigen.

Rikolto b.v.b.a. – s.o.
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4. Mens en Organisatie

Sinds de verandering van onze organisatiestructuur

evolueerden de acht regionale Rikolto kantoren richting

enerzijds naar meer autonomie en anderzijds meer samen -

werking tussen de kantoren onderling. We hebben het

afgelopen jaar tijd gemaakt om samen met alle collega’s

na te denken hoe we de samenwerking over de grenzen

van regio’s en continenten beter kunnen doen werken. En

we hebben onze mensen gechoacht om met vertrouwen

nieuwe verantwoordelijken op te nemen.

De nauwere samenwerking heeft ook geleid tot een

samensmelting van twee regio’s: onze teams in Centraal-

Amerika en Zuid-Amerika zullen voortaan hun pro -

gramma-doelstellingen samen realiseren, onder leiding

van een management team met vertegenwoordigers uit

verschillende landen en thema’s.

In 2017 had Rikolto 158 personeelsleden over de hele

wereld. Door de jaren heen is de man/vrouw-verhouding

meer in evenwicht geraakt, wat een positieve tendens is.

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

4.2 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. Naast het loon en de

bijdrage aan de missie van Rikolto, dragen ook andere

elementen bij aan de motivatie van werknemers: flexibele

arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling van nieuwe vaardig -

heden, kansen op nieuwe verantwoordelijkheden en

opportuniteiten om samen te werken met collega’s aan de

andere kant van de wereld.

Op het vlak van loon en extralegale voordelen is er vol -

ledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen

werknemers met een contract van onbepaalde en bepaal -

de duur. We werken niet met een prestatiebeloning of een

ander bonus systeem.

Het salarissysteem in België is gebaseerd op de barema’s

van de Belgische overheid. Er worden acht barema cate -

gorieën gehanteerd waarin elke werknemer wordt inge -

schaald op basis van zijn functie en het aantal jaren

relevante werkervaring. Er is er sprake van een gezonde

loonspanning van 1 op 3. Het hoogste loon is met andere

woorden drie keer groter dan het laagste. De syndicale

norm voor een goede loonspanning is 1 op 4. Elke mede -

werker ontvangt ook maaltijdcheques, een groeps ver -

zekering, hospitalisatieverzekering en de terugbetaling van

woon-werkverkeer. Niemand krijgt een firmawagen. Op

het kantoor in Leuven is één auto beschikbaar die iedereen

indien nodig voor werkdoeleinden kan gebruiken.

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 rele -

vante 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 hospitalisatie verzeke -

ring of levensverzekering, pensioenfonds, 13e maand, extra

verlofdagen, transportvergoeding, …

4.3 Opleiding en vorming

Eén van de principes uit onze visietekst is “ontwikkeling van

medewerkers is essentieel”.

Doorheen de verdere loopbaan bij Rikolto wordt blijvend

aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van elke

medewerker. Rikolto blijft ernaar streven om haar mede -

werkers op alle niveaus in alle regio’s waar we wer ken,

zowel individueel als collectief, permanent de kans te geven

zichzelf te ontwikkelen. Rikolto wil een flexibele organisatie

zijn, waar mensen zich aanpassen aan nieuwe visies en

langetermijndoelen van de organisatie én waar leren van

elkaar gestimuleerd wordt. Daarom wordt ‘leren’ expliciet

als doelstelling opgenomen in ons strategisch plan.

Er wordt jaarlijks per persoon een opleidingsbudget voor -

zien. Als een bepaalde duurdere opleiding interessant is,
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dan kan dat extra gebudgetteerd worden. Aanvullend

worden gezamenlijke opleidingsinitiatieven opgenomen in

het budget. De opleidingsinitiatieven worden in elk Rikolto

kantoor apart opgevolgd. In België bijvoorbeeld werd er

geïnvesteerd in opleidingen voor gemiddeld 561 euro per

persoon.

In 2018 stond het sterker maken van internationale teams

central in onze werking. We gaven interne workshops in

verschillend regio’s en zorgden voor praktische tips die

iedereen kan gebruiken in z’n dagelijkse werkcontext. Wat

betekent interculturele communicatie en waar moet je op

letten bij het organiseren van virtuele vergaderingen? Hoe

geeft je feedback op een constructieve manier? Daarnaast

probeerde ons team in België een systeem van perma -

nente feedback uit, om meer andere input te hebben in

vergelijking met de traditionele jaarlijkse functionerings- en

evaluatiegesprekken.

Naast de formele opleidingen worden gedurende het jaar

regelmatig briefings voor het personeel gehouden. We

willen ook het wederzijds (peer-to-peer) leren stimuleren in

onze WhatCanYouLearnFromYourColleagues webinars. Elk

van deze webinars bood de mogelijkheid aan collega’s om

hun kennis en inzichten rond een specifiek thema te delen.

De ontwikkeling van onze medewerkers is een constant

proces. Het vraagt dan ook continue aandacht. Mede wer -

kers van Rikolto wereldwijd hebben bij eerdere gelegen -

heden zoals tevredenheidsmetingen al aangegeven dat ze

het heel belangrijk vinden om te kunnen en mogen

investeren in opleiding, training en ontwikkeling. Het

aanbod en/of de mogelijkheden voldoen echter niet altijd

aan de verwachtingen. Het is nu en in de toekomst een

uitdaging om (nog) beter te beantwoorden een de noden,

behoeften en verwachtingen. Eén van de ambities die veel

medewerkers koesteren is om samen met hun peers in een

andere regio aan een project te werken. We onderzoeken

deze piste, en in 2018 was er al één medewerker die voor

drie maand in een ander kantoor ging werken. Zij gaf

ondersteuning aan het team en de ervaring hielp haar om

een beter zicht te krijgen op de specifieke uitdagingen en

noden van haar collega’s in de regio.

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 intimi -

datie worden niet geduld. We willen een veilige werk -

omgeving 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 process 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.

De Belgische Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

De Croo heeft daarnaast ook het initiatief genomen om

een Task Force te creëren over integriteit binnen de ont -

wik kelingssector. Een charter werd ontwikkeld en alle

NGOs warden opgeroepen om via de ondertekening van

dit charter te streven naar morele en financiële integriteit.

Vanzelfsprekend hebben Rikolto International en Rikolto

België dit charter ondertekend. De volgende stappen in de

uitvoering zullen gebeuren in 2019.

Als een werknemer zich ongelijk behandeld voelt of

slachtoffer is van ongewenst, onethisch of onwettig

gedrag, dan kan deze zich richten tot de vertrouwens -

personen (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 klachten proce -

dure geïnitieerd worden.

We ontvingen het afgelopen jaar vijf klachten die werden

onderzocht door het integriteitscomité. Eén werd onont -

vankelijk verklaard. De andere klachten leidden tot twee

waarschuwingen op papier en één mondelinge waar -

schuwing. Eén klacht wordt nog onderzocht. De input van

deze medewerkers liet ons toe onze procedures te ver -

fijnen. Tegen volgend jaar moeten onze Ethische Code en

vernieuwde Code of Conduct op punt staan.

4.5 Sociale balans

In 2018 telde Rikolto wereldwijd 158 medewerkers. Som -

migen werken in de centrale kantoren in de belangrijkste

stad van ons werkgebied; andere werken in zogenaamde

‘veldkantoren’, dichtbij de boerenorganisaties.

In België worden alle werknemers aangeworven met een

contract van onbepaalde duur. Alleen in uitzonderlijke

gevallen, voor een specifieke tijdelijke opdracht of voor een

duidelijk omschreven taak, wordt een contract van

bepaalde duur opgemaakt. In de andere kantoren is het wél

gebruikelijk om contracten van bepaalde duur te geven, die

telkens verlengd kunnen worden.
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4.6 Gender

Een aantal jaar geleden, waren mannen steeds in de meer -

derheid in deze organisatie. Over de jaren heen raakte de

man-vrouw verhouding meer in balans, wat natuurlijk een

positieve trend is.

Als we naar de ganse organisatie kijken, dan werken er

sinds 2018 voor de eerste keer meer vrouwen dan mannen

in onze organisatie . Er is echter wel een verschil tussen het

kantoor in België en de andere kantoren. In de kantoren in

Afrika, Azië en Latijns-Amerika werken er echter verhou -

dingsgewijs nog altijd meer mannen (grafiek 6).

4.7 Personeelsverloop

In 2018 hebben we iets meer mensen aangenomen dan

dat er mensen waren die Rikolto verlieten (grafiek 7).

Grafiek 6: Verhouding tussen mannen en vrouwen
die bij Rikolto werken (globaal)

Grafiek 5: Aanta personeelsleden per Rikolto regio

Grafiek 7: Evolutie in het aantal personeelsleden
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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 ver -

tegen woordigers 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 levens -

omstandigheden 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 organis -

men en agroecologie. De jaren erna werden deze docu -

menten besproken met een vertegenwoordiger van al de

regio’s, herzien en aangevuld met goede voorbeelden van

Rikolto programma’s. Je kan ze raadplegen op de Engels -

talige 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.

Bij het begin van de nieuwe programmacyclus (2017-2021)

wilden we zeker zijn voldoende basisgegevens te hebben

over lopende landbouwpraktijken per product. Daarvoor

hebben een milieuscore toegevoegd aan de enquêtes die

we afnamen bij boeren bij de start van het programma. De

resultaten van de basisdata geven onze personeelsleden

een goed overzicht over pijnpunten rond een milieuduur -

zaamheid op niveau van boeren, boerenorganisaties en 

het bredere landschap. Dit is de eerste keer dat we een

dergelijk gedetailleerd overzicht hebben 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 kan -

toren 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 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.

Gerecycleerd papier is in de meeste regio's niet beschik -

baar of het is erg duur. Medewerkers worden echter aange -

moedigd om documenten zoveel mogelijk via e-mail te

5. Ecologische duurzaamheid @ Rikolto
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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 fondsen -

wervingen 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 schoon -

maak 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, FairTrade

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

boerenorganisaties 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 kantoor -

tuin 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 gereno -

veerd 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 hoog -

isolerend glas voor onze ramen, waardoor ons gasverbruik

voor verwarming is gedaald.

Aangezien al onze kantoorgebouwen buiten België ge -

huurd worden, is renovatie onmogelijk. Naast het kantoor

van Rikolto in Butembo, DRC, liggen er echter zonne pane -

len 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 geïnstal -

leerd.

Het gebruik van energiezuinige lampen is overal wijdver -

breid. 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 vei -

ligheidsproblemen. 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
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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.

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 nood -

zakelijk. 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 sleutel -

principes gedefinieerd, die werden goedgekeurd door het

Internationaal Managementteam:

• Vliegen is de laatste optie. Rikoltopersoneel zoekt eerst

alternatieven voor vliegtuigreizen.

• Bij het kijken naar de opties, kijk naar afstand maar ook

naar tijd. Soms duurt reizen per auto of met het open -

baar vervoer te lang en kan het uitputtend zijn. Reistijd

voor personeel zou ook moeten in acht genomen wor -

den, 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 CO
2
-compensatie op vluchten

vanuit België (die we sinds 2009 opvolgen) uitgebreid naar

alle vluchten die onze medewerkers wereldwijd uitvoeren.

Ook hebben we alle websites met een berekeningsformule

vergeleken, om de meest geschikte en gebruiksvriendelijke

vlucht te vinden. Voortaan gebruiken we de formule en

berekeningsmethode van Atmosfair om de uitstoot te

compenseren. Ook hebben we ontdekt dat sommige

regio's in het verleden heen- terugreizen als één enkele

vlucht beschouwden. Door al deze factoren is de verge -

lijking met voorgaande jaren zeer moeilijk geworden.

Grafiek 8: Aantal
vluchten (enkel) van
Rikolto personeels leden
– wereldwijd

Grafiek 9: Aantal
vluchten van Rikolto
personeels leden in 2018
– per regio
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In Vietnam is het aantal vluchten sinds vorig jaar toege -

nomen door de start van een nieuw programma in een

nieuw gebied. De twee teams in Zuid- en Midden-Amerika

zijn samengevoegd tot één continentaal team. Hiervoor

waren twee fysieke planningsvergaderingen nodig waarop

beide teams aanwezig waren. Vanaf volgend jaar zal het

aantal vluchten weer dalen. Indonesië is de enige regio

waar het aantal vluchten sinds vorig jaar is afgenomen. De

projectgebieden zijn niet veranderd, maar collega's wordt

gevraagd zoveel mogelijk tijd in de projectgebieden door

te brengen.

In 2018 zullen de CO
2

compensatiegelden besteed worden

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.

Naast compenseren blijft ons aandachtspunt voor de

komende jaren onveranderd: inzetten op kwaliteitsvolle en

efficiënte ICT- infrastructuur waardoor fysieke ontmoe -

tingen kunnen worden gereduceerd. De trage internet -

verbindingen in sommige regio’s (vooral in Afrika) blijven

het grootste obstakel om vlot te kunnen communiceren

via bv. videoconferencing.

Grafiek 10: Hoeveelheid
CO2 uitstoot (kg) van
vluchten in 2018 – per
regio

"We hebben geen geschreven beleid om het aantal

vliegreizen terug te dringen, maar alle medewerkers

worden aangemoedigd om activiteiten te combineren

en zo het aantal reizen te beperken en zoveel mogelijk

tijd te kunnen spenderen aan programma-activiteiten.

Indien mogelijk en als het veilig kan, worden mensen

aangemoedigd het openbaar vervoer te gebruiken.

Leidinggevenden houden toezicht op de naleving van

dit beleid bij de beoordeling en goedkeuring van reis -

aanvragen." 

Utami Dewi Catur, Programmamanager in Indonesië 
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6.1 Naar een meer gediversifieerde financiering

De verandering in de organisatiestructuur van Belgische

ngo naar een internationale netwerkorganisatie is samen -

gegaan met een verandering in ons financieringsmodel.

Rikolto werkt sinds 2015 naar een meer gediversifieerde

fondsenportefeuille en naar meer fondsenverwerving via

onze verschillende Rikolto-kantoren. Rikolto is nog steeds

voornamelijk afhankelijk van subsidies van de Belgische

overheid en dat willen we veranderen.

Ons nieuw financieringsmodel komt overeen met de

internationale financieringsrealiteit. Waarom, bijvoorbeeld,

zou een Australische stichting geld naar een Belgische

bankrekening willen overschrijven om ons programma in

Indonesië te financieren, en niet rechtstreeks naar ons

Indonesisch kantoor? Aangezien rekenschap, transparantie

en kwaliteitsvolle verslaggeving heel belangrijk zijn voor

Rikolto, zullen de globale normen voor financiële verslag -

geving en kwaliteitscontrole de verantwoordelijk heid

blijven van de financiële dienst van het internationaal

kantoor.

In 2018 hebben we in dezelfde richting voortgewerkt en

verdere stappen genomen naar:

• Een verminderde afhankelijkheid van één hoofddonor:

in 2015 was DGD goed voor 69% van onze financiering.

In 2018 stonden we op 61%. 

• Meer lokale fondsenwerving: in 2015 gebeurde slechts

5% van alle financiering rechtstreeks door Rikolto-

kantoren. Dit is in 2018 opgelopen tot 17%.

U kan de lijst van donors in bijlage 4 en 5 raadplegen.

Met steun van de Koning Boudewijnstichting, werken we

aan een optimalisering van onze Salesforce database. We

willen de resultaten van onze programma's die nu al in

onze database zitten beter laten aansluiten op de infor -

matienoden van onze stakeholders (donoren, partners,

experten, projectmanagers etc.), om mensen beter te

kunnen betrekken bij onze werking.

6. Fondsenwerving
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6.2 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 gedragen wordt.

Kortom, zij geven onze organisatie draagvlak en legitimiteit.

Ons doel is om ongeveer 2 miljoen euro per jaar te werven

via drie hoofdbronnen: onze jaarlijkse fondsen wervings -

campagne in januari, schenkingen en evenementen zoals

de Rikolto Classics (fondsenwervende mountainbike

reizen) en de loopwedstrijd “20 km van Brussel”.

In 2018... 

• namen duizenden vrijwilligers deel aan de januari cam -

pagne om steun te vragen voor Rikolto

• kwamen 510 individuen en organisaties kwamen lokaal

in actie

• steunden 7.450 privé-donors Rikolto

• varen 96 scholen betrokken bij onze activiteiten

• kregen we de steun van 25 steden of gemeenten (zie

bijlage 5)

6.3 Transparantie

Rikolto engageert zich om helder en transparant te com -

municeren naar alle donors over wat er gebeurt met de

fondsen die we ontvangen en de impact die we realiseren.

Aangezien transparantie één van de sleutelprincipes is van

ons Planning-, Learning- en Accountability systeem, bren -

gen we dit in de praktijk door zoveel mogelijk informatie

beschikbaar te stellen:

• Duidelijke programmabeschrijvingen op onze website:

www.rikolto.be/nl/projecten.

• Verbintenis jegens het International Aid Transparency

Initiative (IATI – Internationaal Initiatief voor Doorzichtig -

heid 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.

Daarnaast onderschrijft Rikolto de Donor Bill of Rights, en

werken we met verschillende initiatieven rond trans -

parantie en verantwoording in België: de Vereniging voor

Ethische Fondsenwerving, Donorinfo.be en NGO-Open -

boek.be.

6.4 Privacy van onze donors 

Rikolto gebruikt persoonlijke gegevens enkel voor admini -

stra tieve doeleinden en om onze donors te infor meren

over onze activiteiten. We nemen de privacy van onze

donors heel serieus en willen 100% transparant te zijn over

wat we doen met deze gegevens.

In 2018 hebben we onze interne processen en ethische

codes geformaliseerd om de privacy van onze data te

waarborgen en in overeenstemming te brengen met de

nieuwe Europese privacy wetgeving(GDPR). In 2018 heb -

ben we geen klachten ontvangen.

6.5 Samenwerken met bedrijven voor
fondsenwerving: ons beleid

Partnerschappen zitten in het DNA van Rikolto: particuliere

bedrijven, bedrijfsstichtingen en overheden zijn belangrijke

actoren bij het realiseren van onze missie en dragen bij aan

zowel de uitvoering als de financiering van onze pro -

gramma's.

Om het voedselsysteem te veranderen, moeten we bedrij -

ven bij onze activiteiten betrekken. Wij geloven dat bedrij -

ven een drijvende kracht zijn in de samenleving en dat zij

kunnen helpen om de doelstellingen op het gebied van

duurzame ontwikkeling te behalen.

• Wij werken samen met bedrijven bij specifieke pro -

gramma-activiteiten, in Vietnam bv. zijn rijstbedrijven

strategische partners in de ontwikkeling van Participatory

Guarantee Systems.

• Wij werken samen met bedrijven om gezamenlijk finan -

ciering aan te vragen, bijvoorbeeld voor financiering van

USAID, DANIDA en DGD.

• Als onderdeel van onze strategieën om de schaal te

vergroten, zijn we betrokken bij multistakeholderplatf -

orms, grondstoffenplatforms en netwerken zoals het

Cocoa Sustainability Partnership, Sustainable Food Lab,

etc. waar ook bedrijven deel van uitmaken.

• Bedrijven en bedrijfsstichtingen ondersteunen onze

wereld wijde programma's financieel, zoals de Colruyt-

supermarktgroep en haar Collibri Foundation; de Ford

Foundation, etc.

• In België doneren bedrijven op verschillende manieren

aan onze organisatie: teams uit bedrijven nemen deel

aan de 20 km door Brussel en krijgen sponsoring van

hun werkgever; Rikolto's classic bike teams zoeken

sponsoring van bedrijven; bedrijven ondersteunen onze

benefietdiners.

• Wij zijn lid-NGO van Ondernemers voor Ondernemers,

een organisatie die op zoek gaat naar Belgische bedrij -

ven die bereid zijn om specifieke projecten van Rikolto

te steunen of er in te investeren.

Om het recept van het voedselsysteem te veranderen en

een stimulerende omgeving te creëren, moeten we ook

met de overheidsactoren samenwerken.
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• Wij werken samen met overheidsactoren als uitvoerende

partners. Dit is vooral, maar niet uitsluitend, het geval in

Vietnam, waar de meeste van onze uitvoerende partners

technische diensten van provinciale overheden zijn.

Vanwege het eenpartijstelsel in Vietnam is de regering

een onmisbare partner.

• Wij werken samen met overheidsactoren, meestal natio -

nale secretariaten of programma's die betrekking heb -

ben op een bepaalde waardeketen, om het beleid te

verbeteren en meer inclusief te maken voor kleinschalige

boeren. In sommige gevallen kunnen wij een onder -

aannemer zijn in overheidsprogramma's.

• Wij werken wereldwijd samen met stadsbesturen om

hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun lokale

voedselbeleid in het kader van onze Food Smart City

Cluster.

• Wij ondersteunen overheidsactoren financieel om duur -

zaamheidsacties in bepaalde waardeketens te bevor -

deren op beleidsniveau.

• Overheden bieden financiële steun voor onze pro -

gramma's. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is

momenteel onze belangrijkste geldschieter. Ook de

Zwitserse ontwikkelingssamenwerking en de Britse,

Canadese en Australische overheden steunen ons finan -

cieel (zie bijlage 4).

Rikolto hanteert een eenvoudig principe bij het beoordelen

van financiering of programma-samenwerking ("partner -

schappen"): Wij zijn niet de NGO die schande spreekt van

particuliere bedrijven of mensen een schuldgevoel

aanpraat over hun koopgedrag. We werken samen met

iedereen die een stap vooruit wil zetten in de richting van

dit nieuwe recept voor ons voedselsysteem.

In 2018 heeft Rikolto een beleid en proces ontwikkeld om

ervoor te zorgen dat we de ethische risico's kunnen

beheersen die verbonden zijn aan het aangaan van

partnerschappen met en het ontvangen van fondsen van

bedrijven, bedrijfsstichtingen en overheidsactoren. Wij

willen een verantwoordelijke en ethische organisatie zijn,

die onze programma's op een eerlijke, fatsoenlijke en

waarachtige manier uitvoert en haar verantwoordelijkheid

neemt ten opzichte van de gemeenschappen waarmee we

samenwerken, onze belangrijkste actoren en het milieu. 
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Dit financieel verslag geeft toelichting bij de financiële activiteiten van de hele Rikolto groep2 in 2017. We geven in dit

hoofdstuk een analytische voorstelling van het geïntegreerde jaarverslag, d.w.z. in overeenstemming met de structuur

van een internationale netwerkorganisatie.

7.1 Overzicht van uitgaven

7. Financieel Verslag 2018 – Rikolto Groep

3 Rikolto International s.o.n. en Rikolto België v.z.w. (zie Hoofdstuk 3 – Bestuur).

7.1.1 Programma-activiteiten in verschillende Rikolto

regio’s

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

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

nam en Indonesië. Vorig jaar ging 38% van onze middelen

naar zeven landen in Afrika, 26% naar vijf landen in Latijns-

Amerika en 19% naar twee landen in Azië. In België

besteedden we 17% 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). De loon -

kosten in België verklaren het vrij hoge percentage, in

vergelijking met de andere regio’s.
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Globaal gezien was onze omzet in 2018 iets lager dan in

2017. Bijlage 1 toont het algemene resultaat. Hieronder

geven we de meer gedetailleerde uitleg per regio.

België

In de nieuwe netwerkstructuur is België een afzonderlijke

juridische entiteit zonder winstoogmerk: Rikolto België vzw.

Deze entiteit sloot het boekjaar 2018 af met een positief

resultaat van 84.036 euro. De inkomsten volgden groten -

deels de vooropgestelde doelstellingen, maar we hebben

zoveel mogelijk bespaard, zowel op personeels kosten als

op werkingskosten. Dit omdat de vooruitzichten voor de

komende jaren een moeilijk pad voorzien. De Algemene

Vergadering van Rikolto België vzw heeft belist om het

positief resultaat als een eenmalige gift over te maken aan

het innovatiefonds van Rikolto International s.o.n.

De operationele programma-uitgaven in België werden

gefinancierd door verschillende donoren. Er zijn vier

programmaonderdelen, waarvan er drie worden gefinan -

cierd door DGD: het verduurzamen van inkoopbeleid in de

voedings- en retail, duurzaamheid binnen schoolcatering

promoten, en campagnes voeren over duurzame voeding.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) blijft met

61% onze grootste donor. De rest van onze middelen komt

van andere overheden, stichtingen of bedrijven (24%) en

15% komt van particuliere donoren. Het blijft een hele

uitdaging om voldoende structurele middelen te vinden

om onze missie – het veranderen van voedselsystemen,

met een goed inkomen voor boerenfamilies als focus – te

ondersteunen, buiten het ‘klassieke’ ontwikkelingswerk in

Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Midden-Amerika

Ondanks de politieke crisis in Nicaragua zijn onze collega’s

erin geslaagd om toch het grootste deel van de geplande

programma-activiteiten uit te voeren. Bijna 100% van het

voorziene budget voor onze partnerorganisaties is effectief

gebruikt. Daarnaast is er bespaard op de kosten (bv. door

een contract af te sluiten met andere veiligheidsfirma). Ten

derde is het salaris van onze vorige (expat) regionale

directeur gebruikt om een multidisciplinair team op te rich -

ten die extra fondsen moet werven voor ons programma. 

Naast fondsen van de Belgische Ontwikkelings samen -

werking, komt het belangrijk deel van onze middelen van

Centraal-Amerika van de Zwitserse ontwikkelings samen -

werking (COSUDE). We mogen een tweede fase van een

programma uitvoeren (kennis rond cacao verspreiden).

Uiteindelijk ziet de verdeling er als volgt uit: 57% DGD, 16%

COSUDE, 28% uit andere bronnen (Youca, West-Vlaan de -

ren, EU, 11.11.11 en particuliere fondsenwerving in België).

Waar in 2017 nog 45% van de middelen door onze collega’s

in Centraal-Amerika opgehaald wereden, is dit in 2018

gezakt naar 35%.

Zuid-Amerika

In 2018 werd 14% meer uitgegeven aan onze programma-

activiteiten in Zuid-Amerika in vergelijking met 2017. Na

een jaar van planning en afstemming met alle betrokken

partijen, is de uitvoering van ons programma nu op gang

gekomen. DGD blijft de grootste donor, met 78% van het

totale budget. De andere 22% komen van andere fondsen

die lokaal gevonden werden, zoals Free the Children Foun -

dation (WE), Development Bank of Latin American (CAF),

de economische ontwikkelingsinstelling van de stad 

Quito (Conquito) en PACARI, met steun van de Alliance for

Entrepreneurship and Innovation (AEl – PACARI), en ook

inter nationale donoren: Ondernemers voor Ondernemers,

11.11.11, Talitha Koum en private donoren in België. Er zijn

geen nieuwe donoren gevonden in 2018, wat betekent dat

dit een extra aandachtspunt wordt voor 2019.

West-Afrika

Het West-Afrika budget voor 2018 is ongeveer gelijk aan

dat van 2017 (ongeveer 1 miljoen euro). Echter, afgelopen

jaar is het percentage overheadkosten gestegen. Procen -

tueel is er minder geld naar partners gegaan. Dit heeft te

maken met feit dat we een extra consultant hebben aan -

genomen om een nieuw programma te schrijven, en met

de opstart van een kantoor in Mali voor de uitvoering van

een nieuw programma. Eind 2017 liep een groot rijst

programma gefinancierd door de EU af, en een nieuw

programma, gefinancierd door Alliance for a Green Revo -

lution in Africa (AGRA) zal pas in 2019 opstarten. 2018 was

dus vooral een voorbereidend jaar met veel planning, om

het nieuwe programma op een goede manier te kunnen

opstarten.

Ook in West-Afrika wordt het grootste deel van ons

programma gefinancierd door DGD. Deze financiering

vertegenwoordigt 62% van het totale budget. Het wordt

medegefinancierd door CFSI, 11.11.11, Leysen Humanitas

Foundation en GIZ, en deels ook door particuliere fond -

senwervende activiteiten in België. Daarnaast is – zoals

hierboven vermeld – een nieuw project opgestart met

fondsen van AGRA.

DR Congo

De uitgaven voor ons programma in DR Congo stegen met

8% in vergelijking met 2017, omdat er iets meer fondsen

binnen kwamen. We konden meer investeringen en oplei -

dingen financieren. DGD blijft de grootste donor, met 76%

van het totale budget. Sinds 2016 onderhandelen we over

twee nieuwe programma’s met middelen van IFAD

(Arabica-koffie in Noord-Kivu), en met de Wereldbank (rijst

in Zuid-Kivu en Tanganyika). Door de politieke situatie is de

opstart van deze projecten steeds uitgesteld. Nu de natio -

nale verkiezingen eind 2018 toch zijn doorgegaan, konden

we eindelijk de samenwerkingscontracten onder tekenen,

nieuwe collega’s recruteren en de twee programma’s



31

opstarten in 2019. Het financiële plaatje zal er dus in 2019

helemaal anders uitzien. IFAD en de Wereldbank zullen de

grootste donoren worden.

Oost-Afrika

Het budget in Oost-Afrika daalde in 2018 met 23% (in

vergelijking met 2017). Vier factoren liggen hiervoor aan de

basis: 1) in 2017 deden we heel veel investeringen (mate -

riaal, gebouwen) voor boerenorganisaties; in 2018 hoeven

deze investeringen natuurlijk niet opnieuw te gebeuren;

2) vertragingen bij het vinden van betrouwbare bedrijven

die o.a. irrigatiesystemen zouden installeren in Tanzania;

3) minder geld dat naar partnerorganisaties ging, omdat de

samenwerking met één partner in Uganda stopgezet is;

4) minder investeringen voor het kantoor. De belangrijkste

donoren blijven zoals de vorige jaren DGD en DFID (Britse

Ontwikkelingssamenwerking).

Vietnam

Vietnam spendeerde 68% meer middelen in vergelijking

met 2017: het programma breidde uit naar nieuwe zones,

en we startten in de rijstsector. We zien extra programma

en overheadkosten, en ook extra middelen die naar part -

ners doorgestort worden. Echter, de bureaucratie in Viet -

nam speelt ons nog steeds parten: we hebben na meer dan

een jaar nog steeds geen officiële toestemming gekregen

om in bepaalde (nieuwe) provincies van start te gaan, en

zonder deze toestemming kunnen onze partners geen

activiteiten implementeren.

In 2018 waren de meeste inkomsten van Rikolto in Vietnam

afkomstig van DGD (54%) en andere fondsen gevonden in

België (31%). De resterende 15% werd gefinancierd door

donateurs zoals de Rainforest Alliance, de KULeuven,

AliSEA, CLFI Canada, de Hanoi International Women's Club

en de Conservation Food & Health Foundation. Een goede

diversifiëring, maar de afhankelijheid van Belgische fondsen

blijft groot.

Indonesië

Het budget van Rikolto in Indonesië loopt gelijk met vorig

jaar. De overhead kost is met 5% gedaald, de programma-

uitgaven zijn met 5% gestegen. Het eerste is te verklaren

door het feit dat er minder gereisd werd, en dat onze

collega’s uit twee veldkantoren (kleine kantoortjes dichtbij

de boerenorganisaties) nu vanuit het ‘hoofdkantoor’ in Bali

werken. De stijging in programma-uitgaven heeft te maken

met het feit dat er een grote uitwisselingbijeenkomst

tussen al onze partnerorganisaties heeft plaatsgevonden,

wat niet gebeurde in 2017.

De fondsen van DGD bedragen 65% van onze middelen,

5% meer dan in 2017. Dit heeft vooral te maken met het feit

dat een groot programma gefinancierd met middelen van

de Millennium Challenge Account eind 2017 is afgelopen.

7.1.2 Programma-ondersteuning en communicatie

Zes procent van ons totale budget gaat naar programma-

ondersteuning. 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 de organisatie van

bijeenkomsten om deze methodologieën te ontwikkelen

en te delen. Aan de andere kant hebben we geïnvesteerd

in het vergroten van onze impact als een relatief kleine

organisatie door onze internationale professionele net -

werken uit te breiden, voornamelijk door het bijwonen van

conferenties op hoog niveau.

DGD was de belangrijkste donor van de internationale

programma-activiteiten, maar we ontvingen ook fondsen

van de Belgische provincie West-Vlaanderen voor een

kennisuitwisselingsinitiatief tussen Vlaamse en Centraal-

Amerikaanse groentetelers en van de Belgische NGO-

federatie voor het verbeteren van onze impactmetingen.

De kosten voor communicatie hebben voornamelijk

betrekking op het creëren en verspreiden van wat in onze

programma’s gebeurt via een reeks externe communi ca -

tiekanalen. Het grootste deel van ons budget besteedden

we aan het hosten en onderhouden van onze internatio -

nale website, software-abonnementen (bijvoorbeeld voor

lay-out), vertalingen en de productie van e-nieuwsbrieven

en gedrukte publicaties.

7.1.3 Algemeen Beheer

Algemene beheerskosten vertegenwoordigen 11% van het

totale budget, 1% minder dan vorig jaar, en ruim onder het

toegestane maximum van 20% om te voldoen aan de

Belgische wetgeving inzake non-profitorganisaties (het

recht om fiscale attesten af te geven aan donateurs).

In vergelijking met 2017 daalden de kosten met 22%,

voornamelijk omdat alle extra kosten die gemaakt zijn

m.b.t. de overgang naar de nieuwe structuur van de inter -

nationale organisatie volledig opgenomen werden in de

uitgaven van 2017. Dit is duidelijk zichtbaar in de kosten -
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plaatsen Directie (waar ook bv. de jaarlijkse bijeenkomsten

van de Raad van Bestuur en het Internationaal Manage -

ment Team op afgerekend worden) en Secretariaat. De

kosten zitten nu terug op het niveau van 2016, zelfs wat

lager.

De kosten van de financiële dienst waren 8% lager, vooral

omdat er één collega vertrok, die pas begin 2019 vervan -

gen werd.

7.2.4 Particuliere fondsenwerving in België

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 2018

spendeerden we 6% van ons totale budget aan particuliere

fondsenwerving, 1% minder dan in 2017. 

In hoodstuk 7.2.2 leggen de evolutie van kosten en inkom -

sten m.b.t. particuliere fondsenwerving verder uit.

7.2 Inkomstenbronnen

7.2.1 Diversificatie van donoren

Zoals uitgelegd in hoofdstuk 6 (fondsenwerving), heeft

Rikolto gewerkt aan het verminderen van zijn afhan -

kelijkheid van de Belgische Ontwikkelings samen werking

(DGD), meer donor diversificatie en meer fondsenwerving

door de Rikolto-kantoren buiten België. Het percentage 

middelen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

(het belangrijkste deel van de overheidsfinanciering uit

België – zie hieronder) is opnieuw gestegen tot 61%, maar

dit was verwacht. Ons doel blijft 50% tegen 2021, dus we

moeten zeker extra investeren om andere donoren aan te

trekken.

Er zijn echter drie redenen waarom het percentage over -

heidsfinanciering vanuit België opnieuw gestegen is. Ten

eerste zijn de activiteiten van het vijfjarenprogramma

(2017-2021) gefinancierd door DGD nu volop gestart (het

eerste jaar is er nog veel tijd besteed aan planning), waar -

door de uitgaven procentueel hoger liggen. Ten tweede

slaagden de meeste er niet in om extra financiering van

andere donoren te verkrijgen (zie 7.1.1). En ten derde

gebruikte we minder gelden die we van private fondsen -

werving verkregen, in vergelijking met 2017.

Inkomstenbron Bedrag in euro

   Overheidsfinanciering vanuit België 6.831.381

   Overheidsfinanciering vanuit andere landen 582.863

   Financiering door multilaterale instanties 122.268

   Stichtingen, NGO’s en grote donateurs 768.416

   Giften van bedrijven 71.253

   Particuliere fondsenwerving in België 1.856.380

   Salarissubsidies 217.480

   Andere inkomsten 87.381

   Totaal inkomsten 10.537.422
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7.2.2 Particuliere fondsenwerving in België

18% van onze totale inkomsten komen uit particuliere

fondsenwerving. Of, in absolute cijfers: 1.828.435,39 euro.

Meer dan 500 mensen liepen of sprongen op de moutain -

bike voor Rikolto. Anderen verkochten gadgets, bakten of

organiseerden een andere fonsenwervende activiteit.

Samen verzamelden ze ongeveer 1 miljoen euro. Hun

sponsors zijn vrienden en familie, maar ook bedrijven en

gemeentebesturen (zie bijlage 4 en 5). In 2018 steunden

7450 donoren Rikolto. Sommige deden een uitzonderlijke

geste en namen Rikolto op in hun testament: in 2017

ontvingen we een groot legaat van één persoon. Dit heeft

geleid tot een extra groot giftbedrag, wat niet het geval was

in 2018.

In algemene termen was het een uitdagend jaar voor

particuliere fondsenwerving. Het was de eerste keer dat we

op straat kwamen als Rikolto (vroeger Vredeseilanden).

Vanzelfsprekend moeten mensen nog wennen aan ons

nieuw merk. We hebben wat donoren en vrijwilligers ver -

loren, maar zeker niet significant.

Verder blijft de fonsenwervingsvijver dichtbevolkt. Veel

organisaties vragen steun aan particulieren en we merken

dat mensen minder trouw blijven aan één organisatie. We

willen daarom onze ambassadeurs koesteren en daarnaast

ook investeren in een digitale strategie om mensen te laten

kennismaken met en te binden aan Rikolto. In 2019 plan -

nen we nieuwe initiatieven. Zoals altijd, probeert Rikolto

een koploper te zijn en te vernieuwen. Niet alleen in onze

programma’s, maar ook in onze fondsenwerving.

In 2017 bedroegen de kosten maar 16% van de inkomsten,

net omwille van dit ene grote legaat. In 2018 zitten we

zoals verwacht weer op het normale niveau, en is de ver -

houding terug 1 op 3 (34%), wat nog altijd binnen de norm

van ethische fondsenwerving ligt.

7.2.3 Andere bronnen van inkomsten

Ongeveer 7% van de fondsen in 2018 was afkomstig van

verschillende stichtingen, NGO's en belangrijke donateurs,

waaronder 11.11.11, Youca, Leysen Humanitas, Ford Foun -

dation, CFSI en Efico Foundation.

We merken ook dat we meer en meer middelen verkrijgen

van de ontwikkelingssamenwerking van andere Europese

landen (COSUDE – Zwitserland, DFID – Groot-Brittannië,

GIZ – Duitsland, FDOV – Nederland). De volledige lijst met

donateurs staat in bijlage 4.

En dan is er nog een laatste categorie: de ‘terugbetaalde

kosten’. Dit zijn inkomsten van bijvoorbeeld vliegtuigtickets

voor de Rikolto Classics. Die tickets worden door Rikolto

geboekt, maar door de deelnemers terugbetaald. 
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7.2.4 Fondsenwerving door kantoren buiten België

17% van de middelen (een bedrag van 1.016.665 euro) werd

in 2018 opgehaald via de Rikolto kantoren buiten België.

Dit is een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar, waar -

door we terug op het niveau zitten van 2016. Zoals uit de

grafiek hieronder blijkt, zullen vier regio's (Zuid-Amerika,

West-Afrika, DR Congo en Vietnam) zullen veel extra

inspanningen moeten doen om hun objectieven te halen

(40%). Voor DR Congo zal het plaatje er alvast veel beter

uitzien volgend jaar.

Type fondsen via Rikolto 
kantoren buiten België

Percentage fondsen via 
kantoren buiten België
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7.3 Algemeen resultaat (Bijlage 1)

De totale financiële resultaten voor 2018 zijn goed, met

een positief saldo van 228.151,54 euro. Dit komt ongeveer

overeen met het bedrag dat we ontvingen via legaten

(206.163 euro). Voor een meer gedetailleerde uitleg van de

resultaten verwijzen we naar de secties 7.2 en 7.3 hier -

boven.

7.4 Balans (Bijlage 2)

De balans gepresenteerd in de bijlage biedt een moment -

opname van de financiële positie van de Rikolto Groep op

31 december 2018. Het balanstotaal op die datum bedroeg

11.224.357 €, ongeveer 1,2 miljoen € meer dan in 2017. Er

waren twee belangrijke redenen voor deze toename.

Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat we van som -

mige overheden of stichtingen gelden binnen gekregen

hebben in 2018, maar bedoeld zijn voor activteiten van de

komende jaren. We spreken hier over het DGD program -

ma, DGD Entrepreneurship for Development (Oost-Afrika),

AGRA (West-Afrika) de Bill&Melinda Gates Foundation

(Vietnam) en andere donoren. Aan de actiefzijde van de

balans is dit zichtbaar als een toename in onze banksaldo

in vergelijking met het voorgaande jaar. Dezelfde toename

is te zien aan de passiefzijde van de balans onder over -

lopende passiva.

Ten tweede heeft het positieve resultaat van 228.151,54 €

een impact op het eigen vermogen van de organisatie, 

dat steeg met bijna 4%, van 6.113.522 € naar 6.341.674 €.

Voor de duidelijkheid: de som van de twee voorgaande, is

gedeeltelijk gecompenseerd door een daling (van bijna

330.000 euro) van gelden voor leveranciers, taxen en

sociale zekerheid.

Voor de hele Rikolto groep vertegenwoordigt ons eigen

vermogen 58% van de totale activa, wat een goede solva -

biliteitsratio is voor een organisatie. Met andere woorden,

Rikolto heeft meer intern kapitaal en weinig schulden. Dit

zorgt ervoor dat we onze programma’s kunnen laten

doorlopen op een moment dat (grote) donoren laat over

de brug komen met hun gelden, wat niet uitzonderlijk is.

Veel organisaties moeten in dat geval (dure) over brug -

gingskredieten aangaan of engagementen naar partner -

organisaties onderbreken. Ook, in het onfortuinlijke geval

dat we onze werking moeten stopzetten, kan Rikolto nog

altijd zijn wettelijke verplichtingen nakomen ten opzichte

van haar personeelsleden.

Voor Rikolto in België vzw bestaan de toegekende fondsen

van 1.693.249 € voornamelijk uit het sociaal fonds en de

fondsen voor de dekking van de vaste activa (941.181 €).

7.5 Interne audit en fraudepreventie bij Rikolto

Sedert eind 2015 heeft Rikolto een financieel manager in

dienst die zich specifiek toelegt op het verbeteren en stan -

daardiseren van interne financiële procedures, praktijken

en hulpmiddelen. Hij voert interne financiële audits uit bij

de verschillende Rikolto-kantoren, hij identificeert zwakke

punten in financieel beheer, hij ontwikkelt en implemen -

teert systemen en procedures om het financieel beheer te

verbeteren en fraude te voorkomen.

Een belangrijk doel van alle interne audits is om te onder -

zoeken of het bestaande interne controlesysteem ade -

quaat 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 ver -

minderen.

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, naar de

Algemeen Directeur, naar de regionale directeur en de

regionale financieel manager. De regionale directeur en

zijn/haar team zijn verantwoordelijk voor het implemen -

teren van de aanbevelingen van de interne audit.

Omdat er een collega de financiële dienst verliet in 2018,

en de interne auditor een stuk van zijn taken heeft over -

genomen, is er maar één interne audit doorgegaan in 2018,

nl. in Vietnam. De belangrijkste tekortkomingen die uit deze

interne audit naar voren kwam, zijn: geen adequaat back-

up systeem van alle bestanden en het feit dat de beginselen

van de dubbele boekhouding onvoldoende zijn geïmple -

menteerd.

Verder heeft de interne auditor vastgesteld dat de interne

procedures en afspraken wat betreft reisonkosten en

persoonlijke uitgaven in Burkina Faso niet gevolgd werden.

Dit heeft tot een verbale waarschuwing van de betrokken

collega geleid, die ondertussen de organisatie verlaten

heeft. Daarnaast is één fraudegeval (m.b.t. reisonkosten en

toekennen van aanbestedingen) in Oeganda vastgesteld.

Wegens gebrek aan bewijzen, is er enkel een waarschu -

wing op papier gegeven. Tegelijkertijd zijn maatregelen

genomen om gelijkaardige situaties te voorkomen in de

toekomst.

In 2018 hebben we onze interne (financiële) gedragscode

herwerkt, als onderdeel van een groter proces, waarbij we
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een breder integriteitsbeleid uitwerken en tegelijkertijd

onze organisatiewaarden terug actief onder de aandacht

bregen van onze collega’s (zie hoofdstuk Mens en Organi -

satie).
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Bijlagen
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INKOMSTEN                                                                                                                                                    GEÏNTEGREERD          RIKOLTO         RIKOLTO INTER-  INTERNATIONAL
                                                                                                                                                                                    TOTAAL            BELGIUM VZW     NATIONAL SON            OFFICE

                                                                                                                                                                     2018                       2018                       2018                       2018

                                                                                                                                     Codes                      Euro                       Euro                       Euro                       Euro

I          Bedrijfsopbrengsten                                                                                         70/74              10.845.817,52          9.593.270,61         8.025.282,67          7.116.644,46

         D1.     Subsidies                                                                                                      73                  9.092.236,76          7.469.698,21          7.536.939,73          6.221.684,42

         D2.    Lidgelden, schenkingen, legaten                                                               73                   1.336.779,80          1.748.438,29            446.676,09            868.206,27

         E.  Andere bedrijfsopbrengsten                                                                           74                     416.800,96              375.134,11              41.666,85               26.753,77

II         Bedrijfskosten                                                                                                   60/64             10.694.970,58         9.551.586,82           7.916.119,52          6.972.731,80

         A.  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen                                                     60                        65.732,27               65.732,27                       0,00                       0,00

              1.  Inkopen                                                                                                    600/8                    65.000,00              65.000,00                       0,00

              2.  Voorraad: afname (–), toename (+)                                                         609                            732,27                    732,27                       0,00

         B.  Diensten en diverse goederen                                                                        61                   3.435.091,75            975.029,49         2.460.062,26             462.492,71

         C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                                               62                   5.208.827,16          1.754.164,22         3.454.662,94          1.320.967,55

         D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-                         630                    249.960,57               81.345,85             168.614,72                2.545,56
              kosten, en immateriële en materiële vaste activa

         F.   Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (+),                        635/8                   –23.142,27           –127.225,12            104.082,85           100.000,00
              terugnemingen (–)

         G. Andere bedrijfskosten                                                                                  640/8                1.758.501,10         6.802.540,11          1.728.696,75         5.086.725,98

III       Bedrijfwinst (+)                                                                                                  70/64                  150.846,94               41.683,79             109.163,15             143.912,66

          Bedrijfsverlies (–)                                                                                              64/70                                                                                                                                  

IV       Financiële opbrengsten                                                                                       75                         12.131,53                2.810,06                 9.321,47                       0,00

         B.  Opbrengsten uit vlottende activa                                                                  751                         2.222,97                 2.222,97                       0,00

         C. Andere financiële opbrengsten                                                                    752/9                      9.908,56                    587,09                 9.321,47                               

V        Financiële kosten                                                                                                 65                        16.399,36                 7.064,23                 9.335,13                 2.372,30

         B.  Waarde en andere vlottende activa                                                               651                         2.106,47                 2.106,47                       0,00                       0,00
              dan bedoeld onderII.E: 
              toevoegingen (+), terugnemingen (–)

         C. Andere financiële kosten                                                                              652/9                     14.292,89                 4.957,76                 9.335,13                 2.372,30

VI       Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+)                                                 70/65                    146.579,11               37.429,62             109.149,49             141.540,36

          Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (–)                                               65/70                                                                                                                                  

VII      Uitzonderlijke opbrengsten                                                                                76                        78.997,30              46.606,43              32.390,87                       0,00

         D.  Winst uit verkoop van vaste activa                                                                763                       25.141,37                       0,00               25.141,37                               

         E.  Andere uitzonderlijke opbrengsten                                                             764/9                     53.855,93              46.606,43                 7.249,50                               

VIII     Uitzonderlijke kosten                                                                                          66                                0,00                       0,00                       0,00                               

         E.  Andere uitzonderlijke kosten                                                                       664/8                             0,00                       0,00                       0,00                               

IX       Winst van het boekjaar (+)                                                                               70/66                   225.576,41              84.036,05             141.540,36             141.540,36

          Verlies van het boekjaar (–)                                                                             66/70                                                                                                                                  

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat                                                                        0,01                       0,00                        0,01                               

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat                                                                 2.575,12                       0,00                 2.575,12                               

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat                                                                        0,00                       0,00                       0,00                               

          Winst (+)/verlies (–) van het boekjaar                                                                                                  228.151,54               84.036,05             144.115,49             141.540,36

Bijlage 1: Algemeen Resultaat
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WEST- OOST- TANZANIA UGANDA DR CONGO ZUID- MIDDEN- VIETNAM            INDONESIË
AFRIKA AFRIKA AMERIKA AMERIKA

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018                     2018

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro                      Euro

970.190,53 1.050.144,55 590.398,54 459.746,01 730.986,03 804.268,87 1.115.515,75 384.819,30             938.726,01

969.133,39 1.047.592,46 590.179,99 457.412,47 719.682,18 804.268,87 1.115.515,75 384.819,30             938.726,01

1.057,14 2.552,09 218,55 2.333,54 11.303,85

970.190,53 1.072.313,94 612.567,92 459.746,02 730.986,03 801.430,30 1.116.538,79 387.489,68            950.451,28

339.675,39 362.682,92 203.264,35 159.418,57 268.535,44 204.662,65 422.473,39 117.127,47             282.412,29

230.103,91 463.799,93 322.099,32 141.700,61 244.807,82 268.957,57 408.846,59 199.156,48            318.023,09

18.587,67 119.754,96 1.912,92 117.842,04 4.495,61 5.495,25 7.038,45 1.121,48                 9.575,74

0,00 0,00 0,00 2.783,13 –6.407,57 –3.440,10                11.147,39

381.823,56 126.076,13 85.291,33 40.784,80 213.147,16 319.531,70 284.587,93 73.524,35             329.292,77

0,00 2.838,57

0,00 –22.169,39 –22.169,38 –0,01 0,00 –1.023,04 –2.670,38             –11.725,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,82 1.023,06 4.904,07                 3.356,52

37,82 1.023,06 4.904,07                 3.356,52

0,00 1.746,30 1.746,30 0,00 0,00 2.914,86 0,00 2.301,67                       0,00

1.746,30 1.746,30 2.914,86 2.301,67

0,00 0,02

0,00 –23.915,69 –23.915,68 –0,01 0,00 –38,47 –67,98              –8.368,75

0,00 23.915,67 23.915,67 0,00 0,00 38,48 0,00 67,98                8.368,74

23.915,67 23.915,67 38,48 44,91                  1.142,31

0,00 23,07                 7.226,43

0,00 0,00

0,00

0,01 0,02 0,00

0,00 –0,02 –0,01 –0,01 0,00                      –0,01

0,02 0,01 0,01 –0,01 –0,01                        0,01

–57,79 –57,79 310,36 481,94 2.650,63                 –810,02

0,00 0,00 0,00

0,00 –57,77 –57,78 0,00 310,36 481,94 2.650,64 0,00                  –810,02
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Bijlage 2: Balans

ACTIVA                                                                                                                                                              GEÏNTEGREERD          RIKOLTO         RIKOLTO INTER-  INTERNATIONAL
                                                                                                                                                                                    TOTAAL            BELGIUM VZW     NATIONAL SON            OFFICE

                                                                                                                                                                     2018                       2018                       2018                       2018

                                                                                                                                     Codes                      Euro                       Euro                       Euro                       Euro

VASTE ACTIVA                                                                                                             20/28                   934.101,25            918.055,23              16.046,30                 7.465,77

         I          Oprichtingskosten                                                                                     20

         II         Immateriële vaste activa                                                                            21

         III       Materiële vaste activa                                                                             22/27                  862.232,48            857.866,99                 4.365,77                 4.365,77

                   A.  Terreinen en gebouwen                                                                        22                      583.494,11             583.494,41                       0,00                       0,00

                        1.  In volle eigendom                                                                          22/91                   583.494,11             583.494,41                                                      0,00

                        2.  Andere                                                                                             22/92

                   B.  Installaties, machines en uitrusting                                                                                                                               1. In volle eigendom                         231

                        2.  Andere                                                                                              232

                   C. Meubilair en rollend materieel                                                              24                          3.811,25                2.846,00                   965,25                   965,25

                        1.  In volle eigendom                                                                            241                          3.811,25                2.846,00                   965,25                   965,25

                        2.  Andere                                                                                              242

                   D.  Leasing en soortgelijke rechten                                                            25

                   E.  Overige materiële vaste activa                                                              26                     264.435,00            264.435,00

                        1.  In volle eigendom                                                                            261

                        2.  Andere                                                                                              262                    264.435,00            264.435,00

                   F.   Activa in aanbouw en vooruitbetalingen                                             27

         IV       Financiële vaste activa                                                                               28                        71.868,77              60.188,24               11.680,53                3.100,00

                   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-                                 282/3
                        verhouding bestaat

                        1.  Deelnemingen                                                                                 282

                        2.  Vorderingen                                                                                      283

                   C. Andere financiële vaste activa                                                            284/8                     65.668,77               57.088,24                8.580,53                       0,00

                        1.  Aandelen                                                                                           284                      55.500,00              55.500,00                                                              

                        2.  Vorderingen en borgtochten in contanten                                  285/8                     10.168,77                 1.588,24                8.580,53                               

VLOTTENDE ACTIVA                                                                                                             29/58              10.310.256,18          4.870.407,51         7.030.896,48         4.237.696,96

         V        Vorderingen op meer dan één jaar                                                          29                          2.115,48                       0,00                 2.115,48                       0,00

                   A.  Handelsvorderingen                                                                             290

                   B.  Overige vorderingen                                                                             291                          2.115,48                       0,00                 2.115,48                               

                             waarvan geen of abnormale lage intresten                                  2915

         VI       Voorraden en bestellingen in uitvoering                                                30                      143.925,73             143.925,73                       0,00                       0,00

                   A.  Voorraden                                                                                            30/36                   143.925,73             143.925,73                       0,00                       0,00

                        1.  Grond- en hulpstoffen                                                                   30/31

                        2.  Goederen in bewerking                                                                    32

                        3.  Gereed product                                                                                 33

                        4.  Handelsgoederen                                                                             34                      143.925,73             143.925,73                       0,00                               

                        5.  Onroerende goederen bestemd voor verkoop                              35

                        6.  Vooruitbetalingen                                                                             36

                   B.  Bestellingen in uitvoering                                                                      37

         VII      Vorderingen op ten hoogste één jaar                                                   40/41                  493.290,42          1.710.255,34            374.082,92         –412.280,86

                   A.  Handelsvorderingen                                                                              40

                   B.  Overige vorderingen                                                                              41                     493.290,42          1.710.255,34            374.082,92         –412.280,86

                             waarvan geen of abnormale intresten                                              

                        1.  Vorderingen Internationaal Kantoor                                               415                                0,00                       0,00                       0,00                               

                        2.  Andere vorderingen                                                                         415                    493.290,42             140.181,07            374.082,92              26.006,99

                        3.  Lopende rekening Internationaal Kantoor                                     415                                0,00          1.570.074,27                       0,00          –438.287,85

         VIII     Geldbeleggingen                                                                                     50/53                  780.383,54             771.496,13                 8.887,41                       0,00

         IX       Liquide middelen                                                                                    54/58                8.759.563,82         2.206.935,89          6.552.627,93          4.598.957,41

         X        Overlopende rekeningen                                                                       490/1                    130.977,10               37.794,42               93.182,74               51.020,41

TOTAAL DER ACTIVA                                                                                                            20/58             11.244.357,43          5.788.462,74         7.046.942,78          4.245.162,73
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WEST- OOST- TANZANIA UGANDA DR CONGO ZUID- MIDDEN- VIETNAM            INDONESIË
AFRIKA AFRIKA AMERIKA AMERIKA

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018                     2018

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro                      Euro

2.497,11 0,00 0,00 0,00 3.932,19 0,00 1.275,50 875,73                       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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                       0,00

0,00

10.492,10 7.091,58 3.400,52 3.400,52 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                       0,00

0,00

2.497,11 0,00 0,00 0,00 3.932,19 0,00 1.275,50 875,73                       0,00

2.497,11 0,00 0,00 0,00 3.932,19 0,00 1.275,50 875,73                       0,00

0,00

2.497,11 0,00 3.932,19 1.275,50 875,73

151.228,51 220.044,32 43.452,56 176.591,76 44.315,81 64.431,81 358.837,40 203.975,46            201.388,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                 2.115,48

0,00                  2.115,48

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 0,00 0,00 0,00 0,00                       0,00

0,00

–132.401,90 –206.927,84 –149.469,60 –57.458,24 –50.543,46 –112.877,75 33.599,29 –148.519,47          –144.942,62

–132.401,90 –206.927,84 –149.469,60 –57.458,24 –50.543,46 –112.877,75 33.599,29 –148.519,47          –144.942,62

6.809,10 5.000,04 5.000,04 0,00 5.110,71 2.586,32 21.337,73                 2.998,01

73.963,97 68.399,33 64.038,89 4.360,44 53.766,58 63.170,34 40.470,54 36.106,41               12.198,76

–213.174,97 –280.327,21 –218.508,53 –61.818,68 –104.310,04 –181.158,80 –9.457,58 –205.963,61          –160.139,39

0,00 8.887,41

279.555,09 406.525,62 191.582,53 214.943,09 94.859,27 168.194,69 325.238,11 352.494,93            326.802,81

4.075,32 20.446,54 1.339,63 19.106,91 227,46                17.413,01

153.725,61 220.044,32 43.452,56 176.591,76 48.248,00 64.431,81 360.112,91 204.851,19             201.388,68
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Bijlage 2: Balans

PASSIVA                                                                                                                                                           GEÏNTEGREERD          RIKOLTO         RIKOLTO INTER-  INTERNATIONAL
                                                                                                                                                                                    TOTAAL            BELGIUM VZW     NATIONAL SON            OFFICE

                                                                                                                                                                     2018                       2018                       2018                       2018

                                                                                                                                     Codes                      Euro                       Euro                       Euro                       Euro

EIGEN VERMOGEN                                                                                                                10/15                 6.341.674,16          3.197.572,52          3.144.101,64          3.021.167,87

         I          Fondsen van de vereniging                                                                       10                   2.956.663,12                       0,00         2.956.663,12         2.819.964,23

                   A.  Beginvermogen                                                                                    100                  2.956.663,12                       0,00         2.956.663,12         2.819.964,23

         IV       Bestemde fondsen                                                                                     13                   1.693.249,22          1.693.249,22                                                      0,00

         V        Overgedragen resultaat                                                                           140                  1.463.610,26          1.420.287,25               43.323,01              59.663,28

                   Resultaat van het boekjaar                                                                                                  228.151,56              84.036,05              144.115,51             141.540,36

VOORZIENINGEN                                                                                                          16                     745.208,30            352.567,00            392.641,30            154.000,00

         VII      A.  Voorzieningen voor risico’s en kosten                                             160/5                  745.208,30            352.567,00            392.641,30            154.000,00

                        1.  Pensioenen & soortgelijke verplichtingen                                     160                    238.641,30                       0,00            238.641,30                               

                        4.  Overige risico’s en kosten                                                             163/5                   506.567,00            352.567,00            154.000,00            154.000,00

                   B.  Voorzieningen voor schenkingen en                                                 168                               0,00                       0,00                       0,00                               
                        legaten met terugnemingsrecht

SCHULDEN                                                                                                                   17/49                 4.157.474,97         2.238.323,22         3.510.200,39         1.069.994,95

         VIII     Schulden op meer dan één jaar                                                                17                                 0,00                       0,00                       0,00                       0,00

                   A.  Financiële schulden                                                                            170/4                              0,00                       0,00                       0,00                       0,00

                        5.  Overige leningen                                                                              174                                0,00                       0,00                       0,00

                   B.  Handelsschulden                                                                                  175

         IX       Schulden op ten hoogste één jaar                                                        42/48                  632.688,52            404.694,13          1.819.043,02             166.327,24

                   C. Handelsschulden                                                                                   44                      149.372,49               70.538,74              99.807,32              66.034,48

                        1.  Leveranciers                                                                                   440/4                   149.372,49               70.538,74              99.807,32              66.034,48

                   E.  Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en                                  45                     342.489,29            203.544,00            138.945,29            100.292,76
                        sociale lasten

                        1.  Belastingen                                                                                     450/3                     13.899,34                    107,00               13.792,34                 3.651,68

                        2.  Bezoldigingen en sociale lasten                                                   454/9                  328.589,95            203.437,00             125.152,95              96.641,08

                   F.   Overige schulden                                                                                   48                      140.826,74             130.611,39          1.580.290,41                               

         X        Overlopende rekeningen                                                                       492/3                3.524.786,46         1.833.629,09           1.691.157,37             903.667,71

TOTAAL DER PASSIVA                                                                                                 10/49             11.244.357,43          5.788.462,74         7.046.943,33         4.245.162,82
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WEST- OOST- TANZANIA UGANDA DR CONGO ZUID- MIDDEN- VIETNAM              INDONESIË
AFRIKA AFRIKA AMERIKA AMERIKA

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018                     2018

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro                      Euro

1.804,52 –2.642,34 –2.642,34 0,00 6.934,47 10.771,61 58.587,82 1.429,31              46.048,38

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

1.804,52 –2.948,99 –2.948,99 7.540,11 11.712,13 63.670,03 1.429,31               53.491,78

0,00

364,44 364,44 0,00 –916,00 –1.422,47 –7.732,86              –6.633,38

–57,79 –57,79 0,00 310,36 481,95 2.650,65                 –810,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.959,32 32.677,07 44.663,68             118.341,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.959,32 32.677,07 44.663,68             118.341,23

0,00

0,00

0,00

151.921,08 222.686,64 46.094,88 176.591,76 41.313,88 10.700,88 268.848,18 158.758,20              36.999,07

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 0,00 0,00 0,00 0,00                       0,00

12.939,39 10.919,97 5.543,44 5.376,53 28.325,13 8.873,72 37.106,20 9.758,66               18.560,35

1.680,00 10.816,28 5.543,44 5.272,84 13.316,21 0,00 23.483,25 9.758,66               18.560,35

1.680,00 10.816,28 5.543,44 5.272,84 13.316,21 23.483,25 9.758,66               18.560,35

1.420,21 103,69 0,00 103,69 14.631,96 8.873,72 13.622,95 0,00                       0,00

564,06 103,69 103,69 833,59 2.330,58 6.308,74

856,15 13.798,37 6.543,14 7.314,21

9.839,18 0,00 376,96

138.981,69 211.766,67 40.551,44 171.215,23 12.988,75 1.827,16 231.741,98 148.999,54               18.438,72

153.725,61 220.044,30 43.452,54 176.591,76 48.248,35 64.431,81 360.113,06 204.851,19             201.388,68
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Bijlage 3: Verslag van de Commissaris
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Bijlage 4: Lijst van donoren

Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2018 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.

    Donor                                                                                                                                                                         Bedrag (euro)

   BELGIAN DEVELOPMENT COOPERATION (DGD) – D3 6.897.298,04

   Food Trade (UKAID) (via Farm Africa) 268.879,00

   EUROPEAN UNION 255.384,85

   11.11.11 227.976,65

   Cosude (SDC) 208.867,00

   BELGIAN DEVELOPMENT COOPERATION (DGD) – D2 193.500,00

   FORD FOUNDATION 123.462,48

   YOUCA 105.000,00

   KING BOUDOUIN FOUNDATION 95.000,00

   COMMON FUND FOR COMMODITIES DR CONGO 88.355,73

   SOCIAAL CULTUREEL VOLWASSENENWERK 86.080,00

   VLAANDEREN CIRCULAIR 80.000,00

   FDOV (NL) 62.367,00

   BUITENLANDSE ZAKEN 49.360,00

   COLRUYT GROUP 48.000,00

   NATIONALE LOTERIJ 46.833,00

   MCA Indonesia 39.469,00

   ACODEV 38.946,24

   FDF 38.247,00

   IFC 33.571,00

   TRDS (Nieuw Zeeland) 28.672,00

   ENTREPRENEURS FOR ENTREPRENEURS 27.450,00

   WORLD BANK 27.430,13

   GIZ 26.711,00

   CAF (Development bank of Latin America) 25.688,00

   Conquito 25.198,00

   Agrofair 21.038,00

   TALITHA KHOUM 18.750,00

   AEI - Alliance for Entrepreneurship and Innovation of Ecuador (via Pacari) 18.558,00

   Canada Fund for Local Initiatives 16.040,00

   Conservation Food & Health Foundation 13.840,00

   MVO-VLAANDEREN 12.000,00

   EU (via Helvetas) 10.539,00

   KULeuven 8.576,00

   Rainforest Alliance 8.552,00

   AGRA 7.700,00

   WE (We Are Canada) 7.429,00

   FAIRTRADE BELGIUM 5.000,00

   GOODPLANET 5.000,00

   THE SHIFT 5.000,00

   Bill & Melinda Gates Fundation (via University Wageningen) 1.795,00

   DGD SYNERGY PROJECT DR CONGO 1.431,00

   Hanoi International Women Club 1.410,00

   SLA Canada 1.284,00

   ADA 670,00
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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 2018 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 vrij -

willigersgroepen. Deze bedragen zijn niet in onderstaande lijst opgenomen.

    Provincies                                                                                                                                                                  Bedrag (euro)

   PROVINCIE VLAAMS BRABANT 80.000,00

   PROVINCIE WEST VLAANDEREN 24.300,00

   PROVINCIE WEST VLAANDEREN (exchange Central America) 50.000,00

    Steden en gemeenten Bedrag (euro)

   LEUVEN 31.329,97

   MORTSEL 14.299,00

   BONHEIDEN 7.574,99

   GENT 7.000,00

   GRIMBERGEN 6.201,00

   ANTWERPEN 4.000,00

   HERENT 3.500,00

   SCHILDE 3.010,00

   MOL 2.681,00

   DIEST 2.500,00

   TESSENDERLO 2.500,00

   GENK 2.314,15

   OUD HEVERLEE 2.175,00

   BOOM 2.046,00

   ROTSELAAR 1.800,00

   GEEL 1.500,00

   ZELE 1.420,00

   HOLSBEEK 1.299,00

   GROBBENDONK 1.230,00

   HEUSDEN ZOLDER 1.125,00

   MAASMECHELEN 1.125,00

   HERENTALS 1.050,00

   VORSELAAR 550,00

   HOOGSTRATEN 500,00

   HASSELT 350,00

   WICHELEN 345,00

   DE PINTE 220,18

   ZUIENKERKE 50,00
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Bijlage 6: GRI-tabel

                                                                                                       Omschrijving                                                                                  Paginanummer, webpagina, of

                                                                                                                                                                                                                       reden van niet-vermelding

GRI 101

                            Dit rapport is opgemaakt volgens de standaarden van het Global Reporting Initiative: 

                            Core option. Echter, sinds Rikolto’s veranderingen in bestuursstructuur (zie pagina 16 

                            in dit rapport), is er geen materialiteitsoefening gebeurd. Het is onze ambitie om dit 

                            te doen in 2019.

GRI 102

Organisatieprofiel

GRI 102-1           Naam van de organisatie                                                                                                                                               16

GRI 102-2           Voornaamste activiteiten                                                                                                                                               4

GRI 102-3           Locatie van het hoofdkantoor                                                                                                                                 colofon

GRI 102-4           Aantal en naam van de landen waar de organisatie werkt                                                                                          4

GRI 102-5           Eigendomsstructuur en rechtsvorm                                                                                                                            16

GRI 102-6           Begunstigden en stakeholders                                                                                                              www.rikolto.org/stakeholders

GRI 102-7           Omvang van de organisatie                                                                                                                                4-6, 21, 36-39

GRI 102-8           Aantal werknemers, incl. vrijwilligers                                                                                                                        21, 27

GRI 102-12         Extern ontwikkelde duurzaamheidscharters, -principes of initiatieven die de door                                                27

                            de organisatie werden ondertekend of onderschreven

GRI 102-13         Lidmaatschap van coalities, allianties, verenigingen en functies in bestuursorganen              www.rikolto.be/nl/over-ons/netwerken

Strategie

GRI 102-14         Inleiding door de Algemeen Directeur                                                                                                                         3

GRI 102-15         Omschrijving impact, risico’s en opportuniteiten                                                                                www.rikolto.org/sustainability

Ethiek en integriteit

GRI 102-16         Waarden van de organisatie en principes rond integriteit                                                                         20, www.rikolto.be/nl/

                                                                                                                                                                                                 over-ons/onze waarden

GRI 102-17         Interne en externe mechanismen om bezorgdheden te melden                                                                             20

Governance

GRI 102-18         Bestuursstructuur van de organisatie                                                                                              16-18, www.rikolto.org/governance

GRI 102-19         Proces om verantwoordelijkheid over duurzaamheid van hoogste orgaan te laten                        www.rikolto.org/governance

                            doorstromen naar de rest van de organisatie

GRI 102-20         Duurzaamheidsverantwoordelijke op hoogste niveau?                                                                       www.rikolto.org/governance

GRI 102-21         Consultatieprocessen over duurzaamheid en programma effectiviteit tussen                                 www.rikolto.org/governance

                            stakeholders en hoogste bestuursniveau

GRI 102-22         Samenstelling van hoogste bestuursniveau                                                                                          www.rikolto.org/governance

GRI 102-23         Relatie tussen hoogste bestuursorgaan en directie                                                                             www.rikolto.org/governance

GRI 102-24         Proces om de samenstelling van het hoogste bestuursorgaan te bepalen                                       www.rikolto.org/governance

GRI 102-25         Procedures binnen het hoogste bestuursorgaan om belangenconflicten te vermijden                  www.rikolto.org/governance

GRI 102-26         Rol van het hoogste bestuursorgaan en directie in ontwikkeling en uitvoering van                        www.rikolto.org/governance

                            duurzaamheidsbeleid en programma-effectiviteit

GRI 102-27         Maatregelen om het hoogste bestuursorgaan te laten bijleren over duurzaamheid                        www.rikolto.org/governance

                            (sociaal, ecologisch en economisch)

GRI 102-28         Proces om hoogste bestuursorgaan te evalueren m.b.t. duurzaamheisthema’s                                                      —

GRI 102-33         Proces om kritische bezorgheden te melden aan het hoogste bestuursorgaan                                                     20

GRI 102-34         Aantal meldingen en maatregelen genomen                                                                                       www.rikolto.org/governance

GRI 102-35         Vergoeding van hoogste bestuursniveau en directie                                                                           www.rikolto.org/governance

GRI 102-36         Loonbeleid                                                                                                                                                                     19

GRI 102-37         Opinie van stakeholders over loonbeleid                                                                                                                     —

GRI 102-38         Loonspanning                                                                                                                                                                 19
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                                                                                                       Omschrijving                                                                                  Paginanummer, webpagina, of

                                                                                                                                                                                                                       reden van niet-vermelding

Betrokkenheid van stakeholders

GRI 102-40        Overzicht van relevante stakeholders                                                                                                   www.rikolto.org/stakeholders

GRI 102-41         Percentage werknemers dat valt onder collectieve arbeidsovereenkomsten                                                          19

GRI 102-42         Basis voor identificatie en selectie van relevante stakeholders                                                                                  5

GRI 102-43         Benadering van stakeholderoverleg, inclusief frequentie van het overleg per type                    www.rikolto.be/nl/over-ons/bestuur

                            en stakeholdergroep

GRI 102-44         Belangrijke onderwerpen die tijdens stakeholderoverleg aan bod kwamen en                                                       —

                            manier waarop de organisatie daarop reageerde

Verslagparameters

GRI 102-45         Lijst van alle entiteiten in geconsolideerd financieel rapport                                                                                     29

GRI 102-46         Proces gevolgd voor het bepalen van de inhoud van het rapport                                                                     zie GRI 101

GRI 102-47         Lijst van alle materiële aspecten geïdentificeerd bij het bepalen van de inhoud van                                      zie GRI 101

                            het rapport

GRI 102-48         Herdefiniëring van verstrekte informatie uit vorige verslagen                                                                7 (aantal bereikte boeren)

GRI 102-49         Belangrijke veranderingen in reikwijdte t.o.v. vorige verslaggevingsperiodes                                                          —

GRI 102-50         Verslagperiode                                                                                                                                                                3

GRI 102-51         Datum van het vorige verslag                                                                                                                                        3

GRI 102-52         Verslaggevingscyclus                                                                                                                                                     3

GRI 102-53         Contact voor vragen i.v.m. het rapport                                                                                                                   colofon

GRI 102-54         GRI-keuze                                                                                                                                                               zie GRI 101

GRI 102-55         Beleid m.b.t. het zoeken van externe controle voor het verslag                                                              geen externe controle

GRI 103

                            Aangezien de lijst van materiële aspecten een update nodig heeft (zie GRI 101),                                                     

                            hebben we geen management aanpak noch evaluatie beschreven per materieel 

                            aspect in de lijst hieronder. Echter, voor de meeste aspecten kan u wel al ons beleid 

                            m.b.t. dit onderwerp lezen in de verschillende hoofdstukken (GRI 200, 300, 400).

GRI 103-1           Lijst van alle materiële aspecten en reikwijdte per aspect                                                                                          —

GRI 103-2           Managementaanpak                                                                                                                                                      —

GRI 103-3           Evaluatie van managementaanpak                                                                                                                               —

GRI 200

GRI 201-1           Directe economische waarde die gegenereerd en verdeeld wordt, en impact                                     www.rikolto.be/impact

                            op de lokale gemeenschappen

GRI 201-4           Financiële middelen die van de overheid komen                                                                                                       32

GRI 202-2           Percentage senior medewerkers die komen uit de landen waar de NGO werkt                                                     16

GRI 205-1           Percentage en totaal aantal programma’s dat doorgelicht is op corruptierisico’s                                                   35

GRI 205-2           Communicatie en opleiding over anti-corruptiebeleid                                                                                          20, 35

GRI 205-3           Bevestigde corruptiegevallen en maatregelen                                                                                                            35

NGO                   Toewijzing van middelen: financieel jaarverslag, controlemechanismes, kosten/                                           hoofdstuk 7

                            opbrengsten fondsenwerving

NGO                   Ethische fondsenwerving - Fondsen per categorie en vijf grootste donoren en                                              27, 48, 49

                            de financiële waarde van hun bijdrage, beleid over het aanvaarden van giften

GRI 300

Materiële Indicatoren                                                                                                           Pagina

aspecten

GRI 302-1           Energieconsumptie                                                                                                                                    www.rikolto.org/footprint

GRI 303-1           Waterverbruik                                                                                                                                                                 23

GRI 304-2          Impact van onze activiteiten op herstellen of behouden van biodiversiteit                                      www.rikolto.org/sustainability
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Materiële Indicatoren                                                                                                           Pagina

aspecten

GRI 305-1           Uitstoot van broeikasgassen                                                                                                                                         24

GRI 305-5           Reductie van de uitstoot aan broeikasgassen                                                                                                             24

GRI 400

GRI 401-1           Aantal (nieuwe) medewerkers en verloop                                                                                                                   21

GRI 401-2           Voordelen voor voltijdse /v/deeltijdse medewerkers                                                                                                 19

NGO                   Mechanismes voor medewerkers om feedback te geven of klachten te melden                                                   20

GRI 404-1           Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per werknemer en per werknemerscategorie                                       19

GRI 405-2          Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkercategorie                                       19

GRI 406              Aantal incidenten m.b.t. discriminatie en maatregelen                                                                                              20

NGO                   Systeem voor programma opvolging, evaluatie en leren, en het aanbrengen van                   www.rikolto.be/nl/over-ons/plannen-

                            wijzigingen in het programma en communicatie van deze wijzigingen                                       leren-en-verantwoording-afleggen

GRI 415               Bijdrage van politieke partijen                                                                                                                                       27

GRI 418               Totaal aantal ontvangen klachten m.b.t. het niet-naleven van klantenprivacy en                                                   27

                            het verlies van klantengegevens
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Voor algemene vragen over dit jaarverslag kun je terecht bij:

Nele Claeys

Communicatiedienst

+32 16 31 65 80

nele.claeys@rikolto.org

Voor specifieke vragen in verband met het financieel verslag van 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 specifieke vragen in verband met het financieel verslag van Rikolto Belgium 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-goevernmentele 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.

Rikolto International en België volgen het EFQM kwaliteitssysteem en behaalde het ‘Committed to

Excellent’ label, uitgereikt door BBest.

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.

Colofon



RIKOLTO (voorheen Vredeseilanden/VECO)

Blijde Inkomststraat 50 | 3000 Leuven

Tel. +32 16 31 65 80 | www.rikolto.be
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