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0. Inleiding
2017 was een jaar vol uitdagingen. Onze organisatiestructuur is gewijzigd, en we vervelden van een Belgische
NGO naar een internationale netwerkorganisatie. Bovendien lanceerden we in oktober 2017 onze nieuwe merknaam: Rikolto, het Esperanto woord voor ‘oogst’. Het zegt
wat we doen. Enerzijds coachen we boeren om beter te
oogsten en sterke zakenpartners te worden. Anderzijds
oogsten we samen met boeren, bedrijven, wetenschappers
en overheden nieuwe ideeën om op een rechtvaardiger
manier zaken te doen in de voedingssector. Want een
betere wereld, begint bij ons eten.
De nieuwe netwerkorganisatie is een feit sinds 1 januari
2017. We zijn er trots op dat het leiderschap van de
organisatie nu verdeeld is over de verschillende kantoren
wereldwijd. We merken de voordelen nu al: beslissingen
worden dichter bij de actie genomen, we kunnen ons
sneller aanpassen aan de immer veranderende context, we
werken met gelijkaardige doelstellingen in de verschillende
regio’s, wat de mogelijkheid biedt om onze expertise uit te
breiden en meer impact te hebben.
Maar... we hebben nog een weg te gaan. In 2018 werken
we onze internationale programma’s rond producten zoals
rijst en cacao verder uit, en versterken we ons food smart
city programma.

Over dit verslag
Dit jaar- en duurzaamheidsverslag behandelt het kalenderjaar 2017, en werd na goedkeuring door de Internationale
Raad van Bestuur op 8/06/2018 en de Belgische Algemene Vergadering op 16/06/2018 gepubliceerd op de Rikolto
website. We rapporteren over al de 15 landen waar Rikolto actief is (in België en in Afrika, Latijns-Amerika en Azië).
Duurzaamheidsverslaggeving
Dit jaarverslag volgt het kader en de indicatoren van het Global Reporting Initiative (GRI). We houden rekening met
de speciale GRI-indicatoren voor de ngo-sector. Sinds 2014 rapporteren we volgens de G4 standaard, de ‘in
accordance-core’ optie. In GRI-jargon betekent dit dat we enkel over de kernindicatoren zullen rapporteren, en
minstens één indicator per ‘materieel’ (i.e. meest relevant en impactvol) aspect zullen behandelen. Het volledige
overzicht van alle GRI-indicatoren is achteraan dit verslag opgenomen (zie bijlage 6).
Aangezien we vanaf 1 januari 2017 in een nieuwe organisatiestructuur functioneren, is het nodig om onze indicatoren
nog eens onder de loep te nemen. Het internationaal management team heeft een aantal sleutelindicatoren
opgesteld, gebaseerd op het GRI kader. Deze zullen bijgestuurd en opgevolgd worden door de internationale Raad
van Bestuur.
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1. Rikolto programma
1.1 Het Rikoltonetwerk

Hoe kunnen we garanderen dat iedereen toegang heeft tot
betaalbaar en kwaliteitsvol eten, nu en in de toekomst? Dit
wordt één van de grote uitdagingen van deze generatie.
Momenteel produceren kleinschalige boeren 70% van alle
voedsel in de wereld. Maar individueel staan ze zwak op de
markt, waardoor hun potentieel onbenut blijft. Verandering
op globale schaal is nodig zodat voedselmarkten waarde
creëren voor iedereen, te beginnen voor boeren.

In 2017 heeft Rikolto 87 organisaties ondersteund in
15 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 62% daarvan
waren boerenorganisaties, terwijl de overige 38% lokale
ngo’s en overlegplatformen zijn (bv. nationaal koffieplatform). Aangezien we actief zijn in voedselsystemen werken
we ook nauw samen met verschillende nationale en lokale
overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen, investeerders en sociale kredietverstrekkers, en we betrekken privéondernemingen in onze interventies. Geen van deze
ondernemingen ontvangt fondsen.
14 van de boerenorganisaties waarmee we werken zijn
biologisch gecertifieerd, 8 organisaties hebben een Fair
Trade certificaat, en 1 is gecertifieerd door UTZ.

Rikolto is klaar om deze uitdaging aan te gaan, en ondertekent voluit de globale VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Dit zijn onze strategische prioriteiten:
• We stellen boerengroepen in staat om solide zakenpartners te worden en klimaatvriendelijke praktijken in te
voeren.
• We verbinden boeren met koplopers in de voedselindustrie om nieuwe manieren van zakendoen te onderzoeken.
• We ontwikkelen nieuwe mechanismen om vertrouwen
en transparantie aan te moedigen doorheen de hele
voedselsector, waarbij we de consumenten in staat
stellen om duurzame keuzes te maken.

Overzicht van producten
Centraal-Amerika: groenten, cacao, koffie
Zuid-Amerika: groenten, cacao, koffie
West-Afrika: rijst, sesam, bananen
DR Congo: rijst, koffie
Oost-Afrika: rijst, peulvruchten, groenten en fruit
Vietnam: groenten, thee, rijst
Indonesië: rijst, cacao, koffie, zeewier, kaneel
België (project Voedsel voor de Toekomst): quinoa,
peulvruchten, zeewier

In elk aspect van ons werk besteden we speciaal aandacht
aan het versterken van vrouwen en jongeren.
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Type partnerorganisaties

7%

4%

Boerenorganisaties
of -coöperaties

4%

Ngo’s of netwerken

7%
Overheidsinstellingen
of -administraties

59%

Organisaties die
opleidingen organiseren

19%

Bedrijven
Onderzoeksinstellingen

70.000 mannen en 36.000 vrouwen hebben in 2017 steun
ontvangen van Rikolto.

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/overons/netwerken.

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 succesvolle
ervaringen op veel grotere schaal te herhalen. Ook op die
manier bereiken we veel meer boerenfamilies.

1.2 Lidmaatschap van boerenorganisaties
De meeste van onze 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 (zie grafieken verder). Meer dan
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tainers. De reden? De coöperatie heeft nu een stevig
managementteam om collectieve opslag en verwerking
in de fabriek (déparchage) te organiseren en te onderhandelen met klanten. Twee andere factoren hebben in
bijzondere mate bijgedragen tot het succes. Ten eerste
had de coöperatie voor het eerst voldoende werkkapitaal
beschikbaar bij het begin van het oogstseizon, om de
koffiebessen te kopen van de boeren. De Belgische
supermarktketen Colruyt Groep is één van de klanten
van Kawa Kabuya die haar bestelling voorfinancierde.
Ten tweede blijft de kwaliteit van de koffie aanhoudend
zeer hoog. De bestaande klanten kochten meer koffie,
en nieuwe traders werden aangetrokken.
• In Zuid-Kivu heeft de coöperatie CPNCK voor het eerst
een hele container specialiteitskoffie succesvol geëxporteerd. Kawa Kanzururu deed hetzelfde in Noord-Kivu. In
Ituri heeft de coöperatie Kawa Maber de tijd tussen oogst
en export significant ingekort, wat de interestbetalingen
heeft verminderd en de winst verhoogd. De coöperatie
heeft haar productie tot een nieuw recordniveau van
2,5 containers in één seizoen gebracht. Omwille van het
feit dat de coöperaties een trackrecord hebben van drie
jaar en een omzet van meer dan 300.000 USD, komen
ze vanaf nu in aanmerking voor krediet van sociale kredietverstrekkers, wat veelbelovend is voor de komende
jaren.
• De Vereniging van Biologische Rijstboeren in Boyolali
(APPOLI), Rikolto’s partner in Centraal-Java, Indonesië,
heeft voor het eerst rijst geëxporteerd naar Australië. Met
de pas verworven exportvergunning kan de gezonde en
voedzame biologische rijst van de kleinschalige boeren
in Boyolali nu geconsumeerd worden door gezinnen
over de hele wereld. APPOLI heeft met succes haar
leden geholpen in de toepassing van betere interne
controlesystemen voor de productie van biologische
rijst.

Over de voorbije jaren heen, zijn we erin geslaagd om een
steeds groter aantal boeren te bereiken. De meeste
organisaties zijn gegroeid qua ledenaantal. In de meeste
gevallen groeien boerenorganisaties omwille van de commerciële mogelijkheden die dit meebrengt voor de boeren.
In Oost-Afrika zijn we een nieuw programma gestart om
basisproducten (rijst, bonen) die boeren zelf niet consumeren collectief te verkopen. In dit programma zijn zeer
grote aantallen boeren rechtstreeks betrokken. In WestAfrika hebben boeren zichzelf gedurende vele jaren georganiseerd volgens productketens, wat leidde tot zeer grote
boerenorganisaties. In Indonesië is het totale ledenaantal
per boerenorganisatie toegenomen, maar het aantal partnerorganisaties in ons programma is gedaald.
Er is nog steeds een grote genderkloof binnen de organisatie die we ondersteunen. Bijna drie vierden van de leden
van de boerenorganisaties zijn mannen. In de meeste van
onze regio’s zien we echter specifieke interventies om
meer mogelijkheden te geven aan vrouwen (zie bladzijde 9). Deze informatie zal input leveren voor onze algemene genderstrategie, die we in 2018 zullen updaten.

1.3 Rikolto's 2017 programma-interventies
Hieronder enkele voorbeelden van hoe we onze interventie-strategieën in praktijk brengen in 2017:
We versterken boerengroepen om solide zakenpartners
te worden.
• De vier koffie-coöperaties die in 2014 werden opgericht
in het oosten van DR Congo hebben een grote stap
voorwaarts gezet in 2017. Samen hebben zij 380 ton
koffie verkocht. In 2016 verkocht de coöperatie Kawa
Kabuya vijf containers koffie, in 2017 waren dit 14 con6

• In West-Afrika is de professionele verpakking van producten een ware uitdaging. Slechte verpakking geeft de
consumenten de indruk dat de kwaliteit van het product
dat erin zit eveneens inferieur zal zijn. Daarom hebben
we de vrouwelijke “étuveuses” van Douna (vrouwen die
de rijst voorkoken) in Burkina Faso ondersteund om aantrekkelijke zakken en verpakkingen te ontwikkelen voor
hun rijst. Nu is hun kwaliteitsproduct meer zichtbaar en
klaar het vertrouwen van de consumenten te winnen.
• Gedurende de voorbije twee jaren heeft Rikolto een
belangrijk project uitgevoerd in Oeganda. We willen
boerenfamilies ondersteunen om de basisproducten die
ze telen (rijst, bonen, maïs) maar zelf niet verbruiken op
de markten van Oeganda en buurlanden te verkopen.
Meer dan 20.000 boeren kunnen nu hun producten na
de oogst beter bewaren en opslaan (in aangepaste
opslagplaatsen). Dit zorgt ervoor dat de kwalteit van de
producten verhoogd en dat er een grotere hoeveelheid
rijst, bonen en maïs beschikbaar is om te verkopen. We
hebben eveneens boerencoöperaties ondersteund om
producten van hun leden samen te brengen en te verhandelen op regionale markten – met speciale aandacht
voor Kenia. Aan het eind van het project merkten we dat
de boeren prijzen kregen voor hun basisproducten die
12% beter waren dan de gangbare marktprijzen. Dit is
dankzij de verbeterde onderhandelingsmacht van de
boeren als resultaat van de collectieve verkopen via
Dorpsaggregatiecentra (Village Aggregation Centres), én
dankzij de hoge kwaliteit van de producten. Hierdoor
konden ze hogere prijzen bedingen.

in de regio. In het algemeen zijn de velden te snel
opgedroogd. De velden van de producenten die
compost gebruikten bleven echter langer groener, en de
opbrengsten waren gemiddeld 30% hoger, met
bovendien 20% minder productiekosten aangezien ze
geen chemische meststoffen moesten gebruiken. De
productie van compost in voldoende hoeveelheden blijft
evenwel beperkt, omwille van onvoldoende menskracht
en water. In 2018 zullen we ook het gebruik van de
biologische meststof Fertinova testen in 12 Boerenveldscholen verspreid over de drie FUBAS-bonden.
• Eveneens in Mali, in de rijstsector, werden bij ARPASO
twee Boerenveldscholen opgezet rond het toedienen
van ureum op een manier die de bodem minder aantast;
dit in combinatie met het Systeem van Rijstintensifiëring.
De proefvelden hadden een rendement van 8 ton per ha,
vergeleken met een gemiddelde van 5,5 ton op andere
velden, en 75% minder inputkosten (zaad en meststof).
In 2018 zullen we deze ecologische praktijken verder
blijven promoten door andere Boerenveldscholen op te
zetten in andere gebieden met rijstkweek voor een wijde
verspreiding onder de boeren.
• Zo’n 3.180 Vietnamese theeboeren werden door Rikolto
opgeleid in duurzame landbeheerspraktijken, als deel
van het project van Rainforest Alliance, met fondsen van
GEF/UNEP. Het leerplan is gericht op thema’s als het
voorkomen van bodemerosie, combinatieteelt, natuurlijk
plagenbeheer, grondbedekking en compost maken. De
eerste resultaten wijzen erop dat het boereninkomen
gestegen is met 30%, dankzij een verminderd gebruik
van chemicaliën en hogere prijzen voor kwaliteitsvolle
theebladeren.
• Doorheen 2017 heeft Rikolto meerdere opleidingssessies
georganiseerd in Indonesië, rond Goede Landbouwpraktijken en Goede Milieupraktijken, om de productiviteit en duurzaamheid van cacao een boost te geven.
Cacaoboeren in de interventiegebieden van Rikolto
produceren nu hoogwaardiger cacaobonen, die zich
kunnen aanpassen aan extreme weersveranderingen.

We versterken boerengroepen om klimaatvriendelijke
praktijken te implementeren.
• In Nicaragua werken we samen met Subway. Zij betalen
een hogere prijs aan de boeren op voorwaarde dat die
Goede Landbouwpraktijken toepassen. We hebben
geleerd dat de combinatie van milieu- en economische
duurzaamheid een interessant pad is voor onze programma’s. Tegen eind 2018 willen we andere bedrijven
benaderen die ook bereid zijn om een marktmechanisme dat naar meer duurzaamheid stuwt, te incorporeren. We plannen om de ervaring met Subway te
delen met andere ondernemingen, om hen aan te
moedigen om hetzelfde te doen, door duidelijk te maken
dat het een win-win is voor de kopers, de boeren en het
milieu.
• De effecten van de klimaatwijziging kunnen betekenisvol
gemilderd worden door het aannemen van slimme
landbouwtechnieken. In de sesamsector in Mali hebben
leden van de Federatie van Bonden van Bako Sabougnouman (FUBAS – Bako Sabougnouman Federation of
Unions) genoten van een opleiding rond compostproductie. In 2017 is het regenseizoen te vroeg gestopt
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We verbinden boeren met vernieuwers in de voedselindustrie om nieuwe manieren van zakendoen te onderzoeken.
• Kan koffie een vrouwenzaak zijn? Binnen de coöperatie
AACRI, in het Intaggebied van Ecuador, hebben we een
specifiek actieplan ontwikkeld voor 12 vrouwelijke koffieproducenten die zorgvuldig werden uitgekozen om deel
uit te maken van dit pilootproject. We hebben hen
ondersteund in landbouwpraktijken en het algemeen
beheer van hun boerderijen, maar ook in het vermarkten
van hun koffie. Bovendien hebben we de groep verbonden met West End Coffee Roasters, een Canadees
bedrijf en stichting. De koffie van de vrouwencoöperatie
zal verkocht worden in Canada onder het merk WE. De
binnenlandse markt voor gebrande koffie is echter licht
winstgevender gebleken dan de exportmarkt voor
AACRI. Personeelsleden van Rikolto begeleiden daarom
prijsonderhandelingen tussen West End en de producentenorganisatie. Dit project zal ons tevens helpen om
onze genderstrategieën in de koffiesector te verfijnen.
• In Augustus 2016 is TAKTIK, de organisatie van kaneeltelers in Kerinci, Indonesië, een joint venture aangegaan
met een onderneming ATN genoemd. Een uniek inclusief zakenmodel werd ontwikkeld, dat toeliet om expertise, technologie en zelfs kapitaal te delen wanneer
nodig, om de kwaliteit, verkoopbaarheid en competitiviteit van biologisch kaneel geproduceerd door de leden
van TAKTIK te verbeteren. Na het tekenen van deze
exclusieve handelsovereenkomst voor vijf jaren kende de
koper financiële moeilijkheden, wat heeft geleid tot een
reeks mislukkingen om zijn verplichtingen na te komen.
• Hetzelfde is gebeurd in de rijstsector in Java: de brede
reikwijdte van exclusiviteit die de boerenorganisatie
Simpatik haar enige koper, PT Bloom Agro, gaf om
biologische rijst te kopen, verhinderde dat Simpatik zijn
zaken kon uitbreiden en te onderhandelen voor betere
prijzen. Rikolto blijft de boerenorganisaties verbinden
met nieuwe mogelijke kopers, om de risico’s te spreiden
en de boerenorganisaties te steunen in hun onderhandelingen met kopers. We zullen werken naar een
grotere portefeuille van verschillende soorten kopers,
aangezien dat de differentiatie van producten en
segmentatie zal verbeteren. En hopelijk ook een stabieler
inkomen voor de boeren verzekeren.
• In 2017 heeft het Rikoltopersoneel in Vietnam vergaderd
met vele rijstbedrijven, niet alleen de “usual suspects”. Dit
heeft ons in staat gesteld om een dialoog aan te gaan
met de Saigon Trading Group (SATRA), een onderneming
die haar eigen rijstmolens heeft en meer dan 140 verkooppunten in Vietnam. Hoewel dit “dating”-proces, het
vergaderen met meerdere ondernemingen, tijdrovend is,
is het één van de meest doeltreffende manieren om
tot wederzijds begrip te komen, gemeenschappelijke
belangen te identificeren en veranderingen te bereiken

in de rijstsector. We zijn eveneens van plan deze “dating”
benadering te herhalen in ons groentenprogramma’s om
ondernemingen te vinden die bereid zijn om hun toeleveringsketen BasicGAP in overeenstemming hiermee
te maken. Hoewel, we verwachten dat dit een hele
uitdaging wordt, omwille van de kleinere omvang van
groentenbedrijven.
We ontwikkelen mechanismen om vertrouwen en transparantie aan te moedigen doorheen de voedingssector, en
consumenten in staat te stellen om toekomstbestendige
keuzes te maken.
• In de geïrrigeerde-rijstsector in de Ruzizi-vlakte, in het
oosten van DR Congo, hebben rijstboeren een contract
voor de levering van 1.000 ton rijst kunnen afsluiten met
brouwerij Bralima. De coöperatie ADPA heeft in naam
van de andere zeven rijstcoöperaties in de regio getekend. Zij neemt de rol op van contractcoördinator. Deze
positieve ervaring kan de boeren overtuigen om hun
inspanningen nog meer te bundelen, wat leidt tot
schaalvoordelen. In een regio vol conflicten is samenwerking en vertrouwen tussen organisaties niet evident,
maar wel een noodzakelijke voorwaarde om de markt
van de stad Bukavu te veroveren en om te kunnen
concurreren met ingevoerde rijst uit de buurlanden.
• Zullen kleinschalige cacaoboeren concurrentieel kunnen
blijven in Centraal-Amerika? Dit was de voornaamste
vraag tijdens een studiereis georganiseerd door Rikolto,
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het Nationaal Comité voor de Cacao van Honduras, het
Sustainable Food Lab en de Wereld Cacao Stichting.
Vertegenwoordigers van de overheid, privébedrijven,
boeren, verwerkers, onderzoekers en ondersteunende
organisaties uit Nicaragua, Honduras, Guatemala en
El Salvador bezochten samen de Hondurese Stichting
voor Landbouwonderzoek (FHIA), de Coöperatie voor
Landbouwproductie van Cacaoboeren van Jutiapa,
Copracajul en Cocolates del Caribe en Chocolats Halba.
De groep ontwikkelde een gemeenschappelijke
regionale visie voor een duurzame cacaosector en een
regionale cacaostrategie die rekening houdt met de
klimaatverandering. Er werden vele thema’s behandeld:
klimaatverandering, markttoegang en een regionaal
ondersteuningsbeleid voor de sector.
• In Ecuador waren we betrokken bij het onderzoek naar
het cadmiumniveaus in cacaoplanten in de provincies
Esmeraldas en Manabí. Het cadmiumprobleem is van
gemeenschappelijk belang voor boeren, publiek en
privésector, aangezien in 2019 een nieuwe Regulering
over de cacao-uitvoer naar de Europese Unie van kracht
zal zijn: de toegelaten cadmiumniveaus zullen dan substantieel worden verlaagd. Het ontwerp en de implementatie van dit gezamenlijk onderzoeksproject met de
Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) bracht vele stakeholders in de cacaosector samen en bood een gelegenheid om andere thema’s te bespreken.
• In totaal 97% van de productie van Arabicakoffie in
Nicaragua komt van klein- en middelgrootschalige
producenten met een maximum van 14 ha land. Koffie
is gekend voor zijn onstabiele markt, prijsvolatiliteit,
ernstige problemen met koffieroest (een schimmel die
permanente schade veroorzaakt aan planten), en een
hoge kwetsbaarheid voor klimaatverandering. Desondanks is het nog steeds een winstgevend gewas dat de
armoede in Nicaragua zou kunnen helpen verminderen.
Rikolto heeft daarom UTZ en de Nationale Alliantie van
Nicaraguaanse Koffieproducenten (ANCN) geïdentificeerd als bondgenoten om samen Nicafés op te zetten.
Nicafés is een platform van meerdere belanghebbenden
dat meer dan 25 organisaties samenbrengt, die de
verschillende schakels in de waardeketen van koffie
vertegenwoordigen. Hun gezamenlijk doel is het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de Nicaraguaanse koffiesector te verbeteren. De leden zullen ook
concrete acties overeenkomen om de productiviteit en
weerbaarheid van de koffiesector te verbeteren. Nicafés
wil echt een impact hebben op de levensomstandigheden van de producenten, hun families en handelspartners.
• In 2017 is Rikolto in Vietnam een partnerschap gestart
met Da Nang, de grootste stad in Centraal-Vietnam.
Samen willen we werken rond thema’s die verband
houden met de toegang van consumenten tot veilig
voedsel, participatieve garantiesystemen en markt-

•

•

•

•

•

toegang voor kleinschalige boeren, evenals een beter
bestuur voor voedselveiligheid en duurzaamheid.
De centrale overheid van Honduras, via de Minister van
Landbouw en Veeteelt, heeft een nationaal programma
gelanceerd genaamd “Van Veld tot Tafel”. Doel is om de
rechtstreekse handel tussen producenten en consumenten te ondersteunen door beurzen te organiseren.
Onze partners waren betrokken bij het opzetten van
deze beurzen in twee steden: San Pedro Sula en La
Ceiba, waar consumenten nu gezond voedsel kunnen
kopen aan correcte prijzen. De overheid ondersteunt de
producenten door hun reiskosten naar de beurzen terug
te betalen.
Rikolto speelt een belangrijke rol in de nationale koffieen cacaoplatforms in Indonesië. Wij zijn bijvoorbeeld
één van de auteurs van het Nationaal Duurzaam
Leerplan voor Cacao en Koffie, we zijn lid van de taakgroep rond Agro-inputs en Plantmaterialen voor cacao,
en we zijn betrokken bij een werkgroep rond toegang
tot Financiën voor Koffieboeren en Nationale Competentiestandaarden voor Werknemers.
In de provincie Ituri, DR Congo, werd ons koffieprogramma zeer op prijs gesteld door de provinciale
overheid. Gedurende een meeting op hoog niveau
hebben we onze grootste obstakels voor de koffiehandel
in het gebied voorgelegd. Hoge, en vele, illegale taksen
op koffie-export is één van de vele obstakels voor
toekomstige ontwikkeling. Zowel de Vicegouverneur als
de Minister van Landbouw hebben zich ertoe verbonden
om alle soorten fraude in de koffiesector in Ituri te
bestrijden.
In Senegal hebben de rijstproducenten van de boerenorganisatie FEPROBA het vertrouwen van de overheid
gewonnen en zij zijn nu officieel geregistreerd als
gecertifieerde zaadleveranciers in het zuidelijk deel van
Senegal.
Supermarkten en voedselbedrijven in België lanceren
voortdurend initiatieven rond duurzaamheid. Tegelijkertijd zijn er nog altijd berichten over boeren en andere
leveranciers die het moeilijk hebben met de toenemende druk van de prijzen, of over verschrikkelijke
toestanden in slachthuizen. Onze ambitie is daarom een
speelveld te creëren waar supermarkten kunnen deelnemen aan een race naar de top rond duurzaamheidsthema’s. In 2017 hebben we gewerkt aan de campagne
“Ik ben meer dan mijn kassaticket”, samen met maatschappelijke organisaties (Femma, KVLV en de Gezinsbond), en met Test Aankoop en Fairtrade Belgium, om
de dingen een duw in deze richting te geven.

We willen gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de
voesel- en landbouwsector.
• Helaas blijft het percentage vrouwen in de bestuursraden
van meerdere boerenorganisaties in Indonesië onder de
9

• Via het Food Trade-project in Tanzania hebben we de
clustering van diensten rond de Dorpsaggregatiecentra
bevorderd. We vonden dat deze VAC’s rondom zich
andere diensten aantrokken, bijv. leveranciers van
gemechaniseerde uitrusting, leveranciers van inputs,
afnemers/transport, en dat dit de toegang van vrouwen
tot diensten en markten verhoogde, vooral in afgelegen
gebieden.

20%, en de meeste leden van de boerenorganisatie die
deelnamen aan de jaarlijkse algemene vergaderingen
waren mannen. De promotie van gendergelijkheid en
positieve actie voor vrouwen blijft echter positieve resultaten opleveren. We hebben extra aandacht geschonken
aan de betrokkenheid van vrouwen in opleidingsactiviteiten, zowel op productieniveau (interne controlesystemen, goede landbouwpraktijken, kwaliteitscontrole,
enz.), maar ook in het besturen van de bedrijfsentiteiten
van de boerenorganisaties. We hebben ook nieuwe
mogelijke vrouwelijke en jonge leiders extra in the
spotlights gezet.
• Ook in Ecuador blijft er een grote kloof qua van lidmaatschap van de boerenorganisaties (20% vrouwen en
80% mannen). We richten onze inspanningen op het
aanmoedigen van vrouwen om bestuursfuncties op te
nemen en ook vrouwen bij het technisch personeel te
hebben. De vooruitgang is langzaam, maar we nemen
ook bijkomende maatregelen om de participatie en
empowerment van vrouwen te verhogen. Eén van deze
acties was om een speciaal voor vrouwen ontworpen
project te implementeren, genaamd “Vrouwelijke koffieondernemers”, samen met West End, een Canadese
branderij die ook een stichting heeft. Samen met de
vrouwen hebben we gepersonaliseerde plannen ontwikkeld, gebaseerd op het duurzaam beheer van hun
stukken land. De koffie werd verkocht op de Canadese
markt. We hopen dat de lessen die werden getrokken uit
dit project ons in staat zullen stellen om onze genderstrategie te verbeteren.
• Er werd een nieuw initiatief gelanceerd voor vrouwen in
de cacao- en koffiesector in het oosten van DR Congo:
IFCCA (Initiative des femmes dans le café-cacao –
vrouweninitiatief in de koffie-cacao). Eén van onze
stafleden was nauw betrokken bij het opzetten van dit
netwerk. Dit nieuw initiatief zal extra zichtbaarheid geven
aan de rol van vrouwen in de koffie- en cacaosector, die
nog steeds gedomineerd is door mannen die de
sleutelposities bezetten.

We betrekken jonge mensen bij onze programma’s om
hen in staat te stellen nieuwe kansen te ontdekken in de
voedings- en landbouwsector.
• In Peru hebben we jonge mensen ondersteund om hun
eigen startups te ontwikkelen, vooral om ondernemingsideeën te bedenken. We merkten dat het vooral jonge
vrouwen waren die opvielen bij de voorstelling van hun
projecten: zij hielden meer rekening met de lange
termijneffecten en -resultaten van hun plannen.
• Het gemiddelde percentage leden onder 30 jaar in de
boerenorganisaties in Indonesië was slechts 17% in 2017.
Activiteiten op de boerderijen trekken minder jonge
deelnemers aan, omdat zij als arbeidsintensief en niet
winstgevend worden ervaren. Niettemin vonden we dat
de belangstelling van jongeren in landbouwondernemingen scherp toenam bij activiteiten rond marketing,
opleiding en het adopteren van nieuwe technologieën.
Deze activiteiten buiten de boerderijen blijken een
aantrekkelijke en doeltreffende strategie te zijn om de
participatie in de landbouwsector te verhogen. In verschillende boerenorganisaties (TAKTIK, APPOLI, APOB,
KKBB, BA, KGS, KSU Romeo en PPKT) zijn nu al meer
jonge mensen aan de slag, vooral bij de interne kwaliteitscontroleteams, tussen mensen die betrokken zijn bij
kwaliteitsevaluatie en in de marketingteams.
• Met fondsen van de Belgische organisatie YOUCA
hebben we een groep jonge Nicaraguanen gesteund bij
het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsideeën in de
cacaosector. Vele jongeren willen meteen tastbare resultaten zien. We merkten dat zij zeer ongeduldig waren
om te starten, en pastten ons daaraan aan. Zo lanceerden enkelen bijvoorbeeld al hun eigen toeristische
cacaoroute en chocoladebar. Deze startups genereren
snel een inkomen voor jonge mensen, dat ze kunnen
aanvullen met de productie van cacao.
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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.

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.

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.

Lees hier meer over op onze website:
https://www.rikolto.be/nl/over-ons/plannen-leren-enverantwoording-afleggen.
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3. Bestuur
Sinds 1 januari 2017 heeft onze organisatiestructuur een
volledige make-over ondergaan en zijn we een internationale netwerkorganisatie geworden. Bijna een jaar later
hebben we ook onze merknaam veranderd van Vredeseilanden/VECO naar Rikolto.

slotenen. De leden van deze Raad van Aangeslotenen zijn
mensen die vertrouwd zijn met het werk van Rikolto en
met onze stakeholders in een specifieke regio. In België
worden ze gekozen uit de Algemene Vergadering van
Rikolto België vzw.

Naast de vzw werd een Belgische Stichting van Openbaar
Nut opgericht. Rikolto International s.o.n. is operationeel
sinds 1 januari 2017 en wordt bestuurd door een internationale Raad van Bestuur en een internationaal Managementteam bestaand uit de directeurs van de verschillende
Rikolto regio’s. Internationale programmateams (clusters)
focussen op specifieke thema’s om rond gemeenschappelijke doelen te werken en expertise te delen, en het internationaal kantoor neemt de ondersteunende functies op
zich (financiën, communicatie, fondsenwerving, enz.).

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).
U kan meer gedetailleerde informatie vinden aangaande de
bestuursorganen, hun verantwoordelijkheden en leden,
zowel van Rikolto International s.o.n. als van Rikolto
Belgium v.z.w. op onze website: www.rikolto.be/bestuur

Zoals in de statuten vastgelegd is, zal de Raad van Bestuur
advies krijgen van een Internationale Raad van Aange-

Rikolto International s.o.n. (Stichting van Openbaar Nut)

Rikolto Belgium vzw (Non-profit organisatie)
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4. Mens en Organisatie
De verandering van organisatie- en bestuursstructuur
bracht meer autonomie voor de acht regionale Rikoltokantoren met zich mee. De bedoeling is om veel meer in
internationale projectteams te gaan werken, die bestaan uit
collega’s van verschillende kantoren. Daarom hebben wij
geïnvesteerd vormingen om deze teams op een zelfstandige manier te kunnen laten functioneren. We zullen ook
in de toekomst onze personeelsleden begeleiden om vol
vertrouwen de nieuwe verantwoordelijkheden op te
nemen.

Het salarissysteem in België is gebaseerd op de barema’s
van de Belgische overheid. Er worden acht barema
categorieën gehanteerd waarin elke werknemer wordt
ingeschaald 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 medewerker ontvangt ook maaltijdcheques, een groepsverzekering, 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 2017 had Rikolto 155 personeelsleden over de hele
wereld. Door de jaren heen is de man/vrouw-verhouding
meer in evenwicht geraakt, wat een positieve tendens is.

In de Rikolto kantoren wereldwijd hanteert iedere regio een
eigen salarissysteem, dat is opgebouwd volgens hetzelfde
principe van inschaling per functie en op basis van relevante werkervaring. De salarisschalen worden opgemaakt
aan de hand van een vergelijkende studie met gelijkaardige
organisaties. Rikolto wil zich net boven het gemiddelde
positioneren, om op die manier competente werknemers
te kunnen rekruteren.
Er worden hier eveneens extralegale voordelen toegekend.
Dit kan zich vertalen in de vorm van hospitalisatieverzekering of levensverzekering, pensioenfonds, 13e maand, extra
verlofdagen, transportvergoeding, ...

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

In 2017 zijn we begonnen met het herzien van ons globaal
loonbeleid. We passen onze principes aan aan de moderne
arbeidsmarkt en houden hierbij rekening met de profielen
die we wensen aan te trekken en te behouden. We willen
geen strakke richtlijnen opleggen, maar voldoende flexibiliteit laten aan de regio’s om hun loonbeleid te kunnen
aanpassen aan de lokale context. Wel willen we globale
principes opstellen. Zo is er een nieuwe aanpak om de
maturiteit van stafleden in bepaalde functies te waarderen,
waarbij het aantal jaren dienst zij hebben in de organisatie
van minder belang wordt.

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 vaardigheden, kansen op nieuwe verantwoordelijkheden en
opportuniteiten om samen te werken met collega’s aan de
andere kant van de wereld.

4.3 Opleiding en vorming
Het derde organisatieprincipe 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
medewerkers op alle niveaus in alle regio’s waar we
werken, 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

Op het vlak van loon en extralegale voordelen is er volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tussen werknemers met een contract van onbepaalde en bepaalde
duur. We werken niet met een prestatiebeloning of een
ander bonus systeem.
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4.4 Bezorgdheden uiten

leren van elkaar gestimuleerd wordt. Daarom wordt ‘leren’
expliciet als doelstelling opgenomen in ons strategisch
plan.

Rikolto is vastbesloten alle collega’s en sollicitanten eerlijk
en respectvol te behandelen. Wij geloven in samenwerking,
teamwork, dialoog en vertrouwen. Vijandigheid en intimidatie worden niet geduld. We willen een veilige werkomgeving creëren en behouden, waar mensen respectvol
behandeld worden.

Er wordt jaarlijks per persoon een opleidingsbudget
voorzien. Als een bepaalde duurdere opleiding interessant
is, 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 werd er geïnvesteerd in
opleidingen rond duurzame voeding, zelf-organiserende
teams, communicatie, Excel, ... voor gemiddeld 32 uren per
persoon.

De Internationale Raad van Bestuur heeft recent onze
Gedragscode nagekeken en de geldigheid ervan nogmaals
bevestigd. De Code 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.

Naast de formele opleidingen worden gedurende het jaar
regelmatig briefings voor het personeel gehouden. We
willen ook het wederzijds (peer-to-peer) leren stimuleren
en hebben daartoe vier WhatCanYouLearnFromYour
Colleagues webinars gelanceerd in 2017. Elk van deze
webinars bood de mogelijkheid aan collega’s om hun
kennis en inzichten rond een specifiek thema te delen. De
webinars zijn open voor alle stafleden en worden opgenomen voor wie omwille van tijdverschillen niet kan deelnemen.

Als een werknemer zich ongelijk behandeld voelt of slachtoffer is van ongewenst, onethisch of onwettig gedrag, dan
kan deze zich richten tot de vertrouwenspersonen (1 in elk
kantoor). Dit is duidelijk uiteengezet in ons arbeidsreglement. De vertrouwenspersoon ontvangt de klachten van
medewerkers, geeft raad, biedt opvang, verleent hulp en
bijstand en tracht te bemiddelen. Als bemiddeling niet
helpt, kan een formele klachtenprocedure geïnitieerd worden. De vertrouwenspersonen ontvingen geen klachten in
het voorbije jaar.

De ontwikkeling van onze medewerkers is een constant
proces. Het vraagt dan ook continue aandacht. Medewerkers van Rikolto wereldwijd hebben bij eerdere gelegenheden 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.

4.5 Sociale balans
In 2017 telde Rikolto wereldwijd 155 medewerkers.
In België worden alle werknemers aangeworven met een
contract van onbepaalde duur. Alleen in uitzonderlijke gevallen, voor een specifieke tijdelijke opdracht of voor een
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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.

4.6 Gender
Een aantal jaar geleden, waren mannen steeds in de
meerderheid in deze organisatie. Als we naar de voorbije
jaren kijken, lijkt de man-vrouwverhouding redelijk in
evenwicht, wat een positieve trend is.

74

Als we naar de ganse organisatie kijken, dan lijkt de manvrouwverhouding in 2017 redelijk in evenwicht: 52% mannen en 48% vrouwen. Er is echter wel een verschil tussen
het kantoor in België en de andere kantoren. In de kantoren
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn er in verhouding veel
meer mannen tewerkgesteld, terwijl er in België meer
vrouwen werken.
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4.7 Personeelsverloop
In 2017 hebben iets meer mensen de organisatie verlaten
dan werden aangeworven in de meeste Rikoltoprogramma’s. In ons kantoor in België hebben we steeds gepoogd
een gezonde mix te bereiken van jonge en meer ervaren
personeelsleden. In 2017 heeft dit geleid tot een gemiddelde staat van dienst van bijna 11 jaar. Enkele mensen zijn
al meer dan 30 jaar loyaal aan de organisatie.
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5. Ecologische duurzaamheid @ Rikolto
5.2 Ecologische voetafdruk van onze kantoren

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.

Milieuduurzaamheid wordt niet alleen opgenomen in ons
programma, maar is tevens een belangrijk thema in ons
dagelijks werk op kantoor. Sinds 2009 brengen we verslag
uit over acties die we nemen in ons kantoor in België. Vanaf
2012 doen we hetzelfde voor een aantal sleutelindicatoren
voor onze kantoren buiten België. In 2018 zullen we een
materialiteitsoefening1 doen, wat zal leiden tot een nieuwe
reeks indicatoren voor alle Rikolto regio’s die we in de
komende jaren zullen opvolgen.

5.1 Ecologische duurzaamheid in onze programma’s
Onze interventies en activiteiten in Afrika, Azië en LatijnsAmerika hebben niet alleen een impact op de levensomstandigheden van boerenfamilies, maar ze hebben ook
gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid, watergebruik,
uitstoot van bepaalde broeikasgassen, etc.

5.2.1 Ecologische voetafdruk van ons kantoor in
Leuven
De afgelopen jaren hebben we op het kantoor in Leuven
sterk ingezet op een aantal milieuaspecten: vermindering
van water-, gas- en elektriciteitsverbruik, sterke aanmoediging van het gebruik van openbaar vervoer, gebruik van
ecologische schoonmaakproducten, en een groter aandeel fairtrade- en bioproducten in onze eigen catering. In
2011 verbouwden we ons volledig pand naar een duurzaam kantoorgebouw.

In 2015 startten we een duurzaamheidstraject. Een kleine
werkgroep in België formuleerde de Rikolto visie over
beheer van natuurlijke rijkdommen, agrobiodiversiteit, klimaatsverandering, genetisch gemanipuleerde organismen
en agroecologie. De jaren erna werden deze documenten
besproken met een vertegenwoordiger van al de regio’s,
herzien en aangevuld met goede voorbeelden van Rikolto
programma’s. Je kan ze raadplegen op de Engelstalige
Rikolto website.
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.

Het gebruik van water en elektriciteit is betekenisvol
gedaald sinds 2015, en is sindsdien stabiel gebleven. Wat
elektriciteit betreft, hebben we een systeem in gebruik
genomen om te verzekeren dat alle stand-byverbruik in het
kantoor drastisch is verlaagd, en we hebben de halogeenspots in de refter vervangen door ledverlichting. Uiteraard
gebruiken we groene energie. In 2017 hebben we enkele
van de oude ramen vervangen door nieuwe, sterk geïsoleerde ramen om de hoeveelheid gas te verminderen die
we gebruiken voor verwarming.

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 milieuduurzaamheid op niveau van boeren, boerenorganisaties en het
bredere landschap. Deze punten zullen aangepakt – en
daarom halfjaarlijks opgevolgd – worden. De scores zijn
ook geïntegreerd in de globale dashboards die worden
gebruikt door het Internationaal Managementteam (zie
bladzijde 11). Dit is de eerste keer dat we een dergelijk
gedetailleerd overzicht hebben van de vele verschillende
aspecten van milieuduurzaamheid in onze programma’s.

Duurzaam werken houdt ook rekening met woon-werkverkeer. Uiteraard is thuiswerk mogelijk. 94% van de werknemers verplaatst zich met het openbaar vervoer of de fiets
naar het werk. Ons kantoor ligt dichtbij het station (tien
minuten wandelafstand) en voor de fietsers is er een
douche voorzien. Er zijn twee fietsen beschikbaar voor het
personeel. We hebben ook een Blue Bike abonnement,
waarmee personeelsleden gemakkelijk openbaar vervoer
kunnen combineren met een Blue Bike voor werkgerelateerde verplaatsingen.

1 Organisaties kunnen over een brede waaier thema’s rapporteren. ‘Materiële’ thema’s zijn diegene die redelijkerwijs belangrijk en impactvol
worden geacht om de economische, milieu- en sociale impact van de organisatie weer te geven, of die de beslissingen van belanghebbenden
beïnvloeden en daarom mogelijk een plaats in het rapport verdienen.
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De mailings die verstuurd worden naar donors en vrijwilligers zorgen voor het grootste deel van ons papierverbruik. Sinds 2015 is het papierverbruik spectaculair
verminderd, omdat we geen fondsenwervende brieven
meer toevoegen aan kranten en magazines. We printen wel
meer uitnodigingen, flyers etc. voor evenementen in huis,
en dus kopen we de laatste jaren wel meer papier aan.

collega’s in onze kantoren in Peru en Quito naar het werk
zijn beginnen gaan per fiets, en in Oost-Afrika, waar nu
meer openbaar transport gebruikt wordt.
Qua papierverbruik is er niet veel veranderd. Gerecycleerd
papier is niet aanwezig in de meeste regio’s, of het papier
is er heel duur. Het personeel is wel gemotiveerd om
zoveel mogelijk documenten te delen via email.

Voor onze koffie en versnaperingen op kantoor, kopen we
producten die het Bio- of fairtradelabel hebben, tenzij er
geen gelabeld alternatief is voor een specifiek product. Als
we lunches of versnaperingen voorzien tijdens vergaderingen, kiezen we ook voor catering dat bio, Fair Trade
en/of lokale producten gebruiken.

In een aantal kantoren zijn ze gestart met het gescheiden
inzamelen van organisch afval, maar gescheiden afval
sorteren is in de meeste regio’s nog niet haalbaar. In
Indonesië scheiden onze collega’s hun afval in het hoofdkantoor in Denpasar en de veldkantoren in de verschillende
programmagebieden, maar er is nog veel meer bewustmaking nodig om dit tot een succes te maken. In Arusha
hebben onze collega’s initiatieven voor afvalrecyclage
onderzocht, en zij zijn nu in contact met een mogelijke
dienstverlener.

Kantoor- en schoonmaakproducten: alle schoonmaakproducten die aangekocht worden, komen van een
ecologisch merk, behalve voor de producten waarvan er
moeilijk een ecologisch alternatief te vinden is. We kijken
steeds naar hoe we sommige producten kunnen vervangen met ecologische alternatieven.

"We moedigen het personeel aan om afval te scheiden. We verwerken organisch afval tot meststof voor
de planten op kantoor in Denpasar, terwijl Eco-Bali het
niet-organisch afval ophaalt en naar een recyclagebedrijf stuurt. De collega’s in de kantoren in Solo,
Jakarta en Ende scheiden ook afval (papier/ plastiek en
organisch materiaal /voedselresten). Het is echter onduidelijk hoe de afvalophaaldienst het afval behandelt."
Lily, Dewi, Ronald en Olivia, ook gekend als het Groen
Team van Rikolto in Indonesië

De hoeveelheid afval blijft stabiel en we proberen zoveel
mogelijk te recycleren. De papierverspilling is veel lager dan
een aantal jaar geleden: e-mails en documenten worden
veel minder afgedrukt.

5.2.2 Ecologische voetafdruk van onze kantoren in
Afrika, Azië en Latijds-Amerika
Sinds 2012 rapporteren we over de milieurealisaties van
onze kantoren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hierbij
beperken we ons tot een aantal relevante kernindicatoren
die voor alle kantoren gemakkelijk bij te houden zijn.
Je kan de gegevens hierover vinden op onze website:
www.rikolto.org/footprint.

Omdat we al onze kantoorruimte buiten België huren, is
renovatie onmogelijk. Hoewel, het kantoor in Butembo,
DRC heeft een zonnepaneel geïnstalleerd naast het kantoor, wat zorgt voor 100% van hun elektriciteit. Ook in het
kantoor in Ouagadougou zijn 8 zonnepanelen en 8 batterijen geïnstalleerd, wat voor 20% van hun elektriciteit zorgt.
Het kantoor in Oost-Afrika heeft ook plannen om een
zonnesysteem aan te kopen, maar heeft het geld voor de
installatie nog niet gevonden. Het kantoor in Managua
werd hertekend om het energieverbruik te verminderen,
terwijl tezelfdertijd het gebruik van de verschillende
kantoorruimtes wordt gemaximaliseerd en nauwe samenwerking bevorderd.

We merken geen grote verschuivingen ten opzichte van
vorig jaar, behalve op vlak van mobiliteit. In Vietnam is het
aantal vliegreizen en/of kilometers met auto aanzienlijk
toegenomen door de voorbereiding van een nieuw programma in nieuw gebied. In Zuid-Amerika is een nieuwe
programma gebied makkelijk bereikbaar met de auto en de
start fase vroeg voor veel gereis naar die regio. In OostAfrika daalde het aantal vliegreizen, doordat er minder
gezamenlijke vergaderingen waren met de collega’s in
Mbale (Oeganda) en Arusha (Tanzania).

5.3 Vliegtuigreizen
Gebruik van openbaar vervoer blijft in de meeste regio’s
praktisch gezien onhaalbaar door de slechte staat van
wegen, door beperkt aanbod of omwille van onveiligheid.
Ook voor de verplaatsing van en naar het werk wordt veel
gebruik gemaakt van de wagen en wordt de fiets of te voet
niet echt overwogen. Dit is soms een cultureel gegeven,
verbonden met sociale status. We hebben evenwel enkele
veranderingen gemerkt in Zuid-Amerika, waar meer

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-toface uitwisselingen dikwijls onmisbaar zijn. Verplaatsingen
tussen de landen waar Rikolto actief is zijn daarom
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noodzakelijk. We zijn ons ervan bewust dat dit onze
ecologische voetafdruk sterk verhoogt, en proberen zoveel
mogelijk opdrachten te bundelen in één vliegtuigreis.

"We gebruiken openbaar vervoer voor verplaatsingen
in Denpasar en tussen steden in Bali. Het gebruik van
openbaar vervoer is ook uitgebreid tot interdistrict-,
-provinciale of -regionale trips op hetzelfde eiland,
wanneer luchtvervoer onmogelijk is. Voor lange
afstand of reizen tussen de eilanden wordt vliegen de
efficiënte optie.

In 2017 hebben we voor reizen de volgende sleutelprincipes gedefinieerd, die werden goedgekeurd door het
Internationaal Managementteam:
• Vliegen is de laatste optie. Rikoltopersoneel zoekt eerst
alternatieven voor vliegtuigreizen.
• Bij het kijken naar de opties, kijk naar afstand maar ook
naar tijd. Soms duurt reizen per auto of met het openbaar vervoer te lang en kan het uitputtend zijn. Reistijd
voor personeel zou ook moeten in acht genomen worden, aangezien het de beschikbare tijd voor programmaactiviteiten belangrijk kan verminderen.
• Wie vliegt, compenseert. We nodigen niet-personeel uit
hetzelfde te doen.

Het ruime dekkingsgebied van het programma en de
geografische eigenschappen van Indonesië maken
vliegtuigreizen vaak doelmatiger en doeltreffender. Zo
bijvoorbeeld duurt de reis van Denpasar naar Solo via
openbare bus en boot ongeveer 20 uren, terwijl bij
vliegtuigreizen de reistijd herleid wordt tot 1 uur en
25 minuten.
We hebben geen geschreven politiek rond het verminderen van vliegreizen; alle personeel wordt evenwel
aangemoedigd om activiteiten te combineren om de
frequentie van reizen te minimaliseren en de tijd voor
programma-activiteiten te maximaliseren, en om
openbaar vervoer te gebruiken waar dat beschikbaar
en veilig is. De lijnmanagers volgen de toepassing van
dit beleid op bij het evalueren en goedkeuren van
reisaanvragen."

Sinds 2009 hebben we onze reizen vanuit België bewust
opgevolgd, en gekeken naar mogelijke alternatieven zoals
treinreizen of virtuele vergaderingen. Na twee jaar intensief
reizen om te werken aan het opzetten van onze nieuwe
organisatiestructuur (2015 en 2016), hebben we gemerkt
dat reizen verminderd is voor het tweede jaar op rij.

Lily, Dewi, Ronald en Olivia, ook gekend als het Groen
Team van Rikolto in Indonesië
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We engageren ons ook om alle vliegtuigreizen die vanuit
het kantoor in Leuven gemaakt worden (door personeel en
vrijwilligers) te compenseren. De uitstoot wordt berekend
via de formule van www.treecological.be. In 2017 ging het
geld hiervan naar een project in Benin waar ze de
standaarden testen van het Sustainable Rice Platform in
een Afrikaanse context.

een project gericht op de beperking van klimaatverandering. De werkgroep rond duurzaamheid (één medewerker
van elk kantoor) zal beslissen hoe het geld wordt toegekend.
Naast compenseren blijft ons aandachtspunt voor de
komende jaren onveranderd: inzetten op kwaliteitsvolle en
efficiënte ICT- infrastructuur waardoor fysieke ontmoetingen kunnen worden gereduceerd. De trage internetverbindingen in sommige regio’s (vooral in Afrika) blijven het
grootste obstakel om vlot te kunnen communiceren via bv.
videoconferencing.

Vanaf 2018 willen we onze CO2 compensatie op vluchten
vanuit België uitbreiden naar alle vluchten door ons
personeel wereldwijd. Compensatie zal betaald worden in
een gemeenschappelijk fonds en zal gebruikt worden in
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6. Fondsenwerving

6.1 Naar een meer gediversifieerde financiering

Boudewijnstichting, heeft ons in staat gesteld om te
werken naar een verminderde afhankelijkheid van onze
hoofddonor (DGD, de Belgische overheid), meer lokale
fondsenwerving en een meer gediversifieerde portfolio van
financiers. In 2017 hebben we in dezelfde richting voortgewerkt en verdere stappen genomen naar:

De verandering in de organisatiestructuur van Belgische
ngo naar een internationale netwerkorganisatie is samengegaan 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.

• Een verminderde afhankelijkheid van één hoofddonor:
in 2015 was DGD goed voor 69% van onze financiering.
In 2017 stonden we op 51%. Dit resultaat was veel beter
dan verwacht, omwille van één specifiek legaat dat aan
de organisatie was toegekend.
• Meer lokale fondsenwerving: in 2015 gebeurde slechts
5% van alle financiering rechtstreeks door Rikoltokantoren. Dit is in 2017 opgelopen tot 25%.
• Een meer gediversifieerde financiersportfolio: sinds 2015
heeft elk Rikolto-kantoor met een gemiddelde van drie
nieuwe financiers samengewerkt.

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 verslaggeving en kwaliteitscontrole de verantwoordelijkheid
blijven van de financiële dienst van het internationaal
kantoor.

6.2 Private fondsenwerving in België

Een tweejarig programma voor capaciteitsopbouw, gesteund door het Venture Philanthropy Fonds van de Koning

Onze private fondsenwerving bestaat enerzijds uit een
groep enthousiaste ambassadeurs die hun schouders

U kan de lijst van donors in bijlage 4 en 5 raadplegen.
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zetten onder één of meerdere acties ten voordele van de
werking van Rikolto. Scholen, sportievelingen, jeugdverenigingen, bedrijven en individuele vrijwilligers zetten elk jaar
tal van initiatieven op. Ze spreken hun netwerk aan en
zorgen zo voor een inhoudelijk én financieel draagvlak. Ze
doen dit veelal in het kader van onze januaricampagne
of een sportieve prestatie zoals de Rikolto Classics of de
20 km van Brussel. Anderzijds kunnen we rekenen op trouwe donateurs die ons één keer per jaar of vaker financieel
steunen en zo onze werking mogelijk maken.

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 2017 hebben we geen
klachten ontvangen.
Om de privacy van onze data te waarborgen en in overeenstemming te brengen met de nieuwe Europese privacy
wetgeving die van kracht zal gaan in mei 2018, willen we
dit jaar onze interne processen en ethische codes formaliseren en specialisten vragen om deze processen te
checken.

In 2017 ...

6.5 Samenwerken met bedrijven voor
fondsenwerving: ons beleid

• namen meer dan 8.000 vrijwilligers deel aan de januari
campagne om steun te vragen; 91 scholen namen deel;
• namen 762 mensen deel aan een Rikolto-evenement en
werden gesponsord door 3.492 geregistreerde vrienden
en familie;
• steunden 8.191 privé-donors Rikolto.

Privébedrijven zijn belangrijke belanghebbenden bij het
vervullen van de missie van Rikolto. Indien we voedselsystemen opnieuw willen uitvinden, moeten we bedrijven
bij onze activiteiten betrekken. We geloven dat bedrijven
een drijvende kracht zijn voor de maatschappij en dat zij
mee de motor zijn voor het bereiken van de globale
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. We werken
met Colruyt Groep in België, Mars in Indonesië, Pacari in
Ecuador, Ritter Sport en Chocolats Halba in CentraalAmerika.

6.3 Transparantie
Rikolto engageert zich om helder en transparant te communiceren 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, brengen we dit in de praktijk door zoveel mogelijk informatie
beschikbaar te stellen:

Bedrijven steunen het werk van Rikolto op vele wijzen:
• Bedrijven steunen specifieke programma-activiteiten (bv.
opleidingscursussen) of investeren in specifieke uitrusting.
• In België nemen bedrijventeams deel aan de “20 km van
Brussel” en ze worden gesponsord door hun werkgever.
Sommige fietsteams van de Rikolto Classic ontvangen
eveneens sponsoring van bedrijven.
• Ondernemers voor Ondernemers: we werken met deze
organisatie die Belgische bedrijven zoekt die bereid zijn
om specifieke projecten te steunen of erin te investeren.

• Duidelijke programmabeschrijvingen op onze website:
www.rikolto.be/nl/projecten.
• Verbintenis jegens het International Aid Transparency
Initiative (IATI – Internationaal Initiatief voor Doorzichtigheid van Hulpverlening) en voldoen aan hun standaarden
voor rapportering: op onze website kan u een overzicht
vinden van het 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.

In 2015 is het fondsenwervingsteam in België gestart met
het opstellen van een interne code over hoe te beslissen
al dan niet fondsen van bedrijven te aanvaarden. Willem
Elbers heeft ons denken geïnspireerd met zijn artikel “Doing
business with business: NGOs interacting with the corporate sector”, Nijmegen CIDIN, 2004.

Daarnaast onderschrijft Rikolto de Donor Bill of Rights, en
werken we met verschillende initiatieven rond transparantie en verantwoording in België: de Vereniging voor
Ethische Fondsenwerving, Donorinfo.be en NGO-Openboek.be.

Een interne code wordt nu ontwikkeld door het nieuw
internationaal managementteam.

6.4 Privacy van onze donors
Rikolto gebruikt persoonlijke gegevens enkel voor administratieve doeleinden en om onze donors te informeren
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7. Financieel Verslag – Rikolto Groep
7.1 Introduction

7.2.1 Programma-activiteiten in verschillende Rikolto
regio’s

Dit financieel verslag geeft toelichting bij de financiële
activiteiten van de hele Rikolto groep1 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.

Globaal was het budget besteed aan programma-activiteiten in 2017 aanzienlijk lager dan in 2016, voornamelijk
als gevolg van de late start van het nieuwe DGD-programma. Er was slechts één uitzondering: België, waar het
nieuwe programma - en dienovereenkomstig de uitgaven
- snel op schema lag. In België voeren onze medewerkers
immers zelf de activiteiten uit. In de andere regio’s zijn het
onze partnerorganisaties die activiteiten uitvoeren, en dus
moet er eerst heel wat tijd besteed worden aan het onderhandelen van partnerschapsovereenkomsten met boerenorganisaties of NGO's. Dit verklaart ook het relatief hoge
percentage van het geld besteed aan ons programma in
België (17%), vergeleken met andere regio's: zes landen in
Latijns-Amerika (26%), zeven landen in Afrika (41%) en twee
landen in Azië (16%). Ter vergelijking: in 2016 ging slechts
10% van ons operationele budget naar het programma in
België.

Vorig jaar investeerden de medewerkers van onze financiële diensten wereldwijd heel wat tijd in het afstemmen
van onze budgetterings- en boekhoudstructuur op de
nieuwe realiteit van de organisatie. Eind 2017 was dit rond:
we werken nu in een nieuwe financiële structuur die gekoppeld is aan de structuur van de netwerkorganisatie.

7.2 Overzicht van uitgaven
2017 was het eerste jaar van het nieuwe vijfjarenprogramma 2017-2021, medegefinancierd door DGD, het Belgische
directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en
humanitaire hulp. De ondertekende goedkeuring van het
programma werd ontvangen door DGD eind maart 2017.
De fondsen kwamen echter pas eind mei op onze bankrekening terecht, waardoor de programma-activiteiten pas
veel later dan gepland konden opstartten. Aangezien DGD
nog steeds meer dan 50% van ons operationeel programma financiert, verklaart dit meteen ook een algemene
achterstand in de uitgaven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 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 2017 af met een winst
van 861.270 €, waarvan 250.185 € gereserveerd moet wor-
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1 Rikolto International s.o.n. en Rikolto Belgium v.z.w. (zie hoofdstuk 3 – Bestuur).
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WestAfrika

DR
Congo

OostAfrika

Indonesië Vietnam

West-Afrika
Ook in West-Afrika wordt het grootste deel van ons
programma gefinancierd door DGD. Deze financiering
vertegenwoordigt 49% van het totale budget. Het wordt
medegefinancierd door de Europese Unie, 11.11.11, Leysen
Humanitas Foundation en GIZ, en deels ook door particuliere fondsenwervende activiteiten in België. Het rijstproject
gefinancieerd door de Europese Unie is in 2017 effectief
afgesloten, er is een projectevaluatie uitgevoerd en er is
een afsluitende workshop georganiseerd waarin de resultaten van dit programma met alle stakeholders gedeeld
werden. Ons programma in Benin wordt niet langer gefinancierd door DGD, maar kon beroep doen op verschillende kleinere fondsen om pilootprojecten op te zetten om
de standaard van het Sustainable Rice Platform (Platform
Duurzame Rijst) te testen.

den voor specifieke verplichtingen aan de andere leden
binnen de Rikolto Groep; de resterende 611.085 € biedt
ons een buffer voor de komende jaren. Deze "winst" is het
resultaat van een grote legaat en verschillende interne
kostenbesparingen. We hebben deze goede resultaten
behaald ondanks een aanzienlijke verlaging van onze
DGD-subsidies, maar als we naar de prognoses voor de
komende jaren kijken, verwachten we grotere uitdagingen
op financieel vlak.
Zoals vermeld, zijn de operationele programma-uitgaven
in België aanzienlijk gestegen in vergelijking met 2016. Er
zijn vier programmaonderdelen, waarvan er drie worden
gefinancierd door DGD: het verduurzamen van inkoopbeleid in de voedings- en retailsector, duurzaamheid binnen schoolcatering promoten, en campagnes voeren over
duurzame voeding. Deze projecten worden hoofdzakelijk
medegefinancierd door particuliere fondsenwerving in
België. Het vierde onderdeel, Voedsel voor de Toekomst,
wordt gefinancierd door de Belgische provincie VlaamsBrabant en geïmplementeerd in samenwerking met de
universiteit van Leuven (KU Leuven) en de retailer Colruyt
Group.

DR Congo
2017 was het laatste jaar van het koffieprogramma dat gefinancierd wordt door het Common Fund for Commodities
(CFC). Het resterende budget was 66.758 € in het laatste
jaar. Het koffie programma wordt verdergezet met gelden
van DGD en giften uit België. In 2016 ontwikkelden we ook
nieuwe projecten met IFAD (Arabica-koffie in Noord-Kivu),
en met de Wereldbank (rijst in Zuid-Kivu en Tanganyika).
Deze zijn niet opgestart. Dit was te wijten aan procedures
die door de Congolese autoriteiten werden genegeerd en
de vrees dat politieke instabiliteit zou leiden tot grotere
onzekerheid en problemen bij de uitvoering van de projecten. Dit heeft geresulteerd in een historisch laag budget
voor ons DR Congo-programma, maar we blijven hopen
dat beide projecten uiteindelijk groen licht krijgen in 2018
of uiterlijk in 2019.

Midden-Amerika
In Midden-Amerika werd tot 79% van het totale budget
uitgegeven in 2017 en 93% van de overeenkomsten met
lokale en strategische partners werden gedurende het jaar
geïmplementeerd. Het budget van het DGD-programma is
aanzienlijk lager dan de voorbije jaren en kende ook een
late opstart. Goed nieuws is dat we erin slaagden om
stappen te zetten richting nieuwe financieringsmogelijkheden met de Wereldbank (IFC) en de Europese Unie (EU),
en we hebben een aanvraag ingediend voor een tweede
fase van een project om in de hele regio meer kennis te
delen over cacao. De gelden komen van de Zwitserse
ontwikkelingssamenwerking (SDC). Aan het eind van het
jaar is de financieringsverdeling tussen verschillende
donateurs: 41% DGD, 29% SDC en 30% uit andere bronnen
(Youca, West-Vlaanderen, EU, particuliere fondsenwerving
in België).

Rikolto in DR Congo begon kleine testprojecten op te
zetten in de cacao-sector en is van plan een programma
voor de cacaoketen te ontwikkelen in 2018, wat zal bijdragen tot een verhoging van het budget.
Oost-Afrika
De daling van de uitgaven voor Oost-Afrika in 2017 (vergeleken met 2016) was relatief klein in vergelijking met
andere regio's. DGD en UKAID (DFID) waren de belangrijkste donateurs, goed voor respectievelijk 54% en 43% van
het budget. Het door DFID gefinancierde Food Tradeproject maakte investeringen mogelijk in magazijninfrastructuur, vooral in Oeganda. De infrastructuurkosten
waren daarom in 2017 hoger dan normaal, goed voor 19%
van alle uitgaven. Personeelsuitgaven vertegenwoordigden
31% van alle kosten, wat normaal is voor een programma
dat gericht is op het leveren van technische assistentie aan
zijn partners. Rechtstreekse overdrachten aan partners
blijven laag met 9% als gevolg van het Food Trade-project,
dat overdrachten aan boerenorganisaties niet toestaat.

Zuid-Amerika
DGD voerde financiële audits uit in Zuid-Amerika, met
name voor Peru (programma 2016) en Ecuador (programma 2017), waarvan de resultaten positief waren. In 2017
bleef DGD de grootste financier van het programma in
Zuid-Amerika, goed voor 76% van het totale budget. De
overige 24% is deels afkomstig van internationale financiers, waaronder WE, de Andean Development Corporation
(CAF), Ondernemers voor Ondernemers en Talitha Koum,
en deels van particuliere fondsenwervende inspanningen
in België. Diversificatie van inkomsten in de regio zal een
belangrijke prioriteit zijn voor het komende jaar.
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Vietnam
In 2017 waren de meeste inkomsten van Rikolto in Vietnam
afkomstig van DGD (48%, of 108.429 €) en andere fondsen
gevonden in België (33%, of 73.943 €). De resterende 19%
(43.394 €) werd gefinancierd door donateurs zoals de
Rainforest Alliance, AliSEA, de Hanoi International Women's
Club en de Conservation Food & Health Foundation. We
hebben onze middelen met succes gediversifieerd. De
financiering die wordt overgedragen aan partners is echter
zeer laag en bedraagt slechts 8%. Dit is te wijten aan de
vertraging bij het verkrijgen van de verlenging van onze
erkenning om in Vietnam te mogen blijven werken (deze
werd in september 2017 goedgekeurd) en aan het langzame proces om projectgoedkeuring te krijgen van de
provincies (slechts 4 van de 14 partners hebben goedkeuring gekregen in het laatste kwartaal van 2017). Partners
zonder een projectvergunning kunnen in Vietnam geen
activiteiten uitvoeren.

logieën (SCOPE, Inclusive Business Scan, Impact Measurement Framework) ontwikkeld en getest die hebben geleid
tot wereldwijde kennisuitwisseling. De uitgaven in deze
categorie hebben voornamelijk betrekking op de organisatie van workshops 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 netwerken uit te breiden, voornamelijk door het
bijwonen van conferenties op hoog niveau. DGD was de
belangrijkste donor van de internationale programmaactiviteiten, maar we ontvingen ook fondsen van de
Belgische provincie West-Vlaanderen voor een kennisuitwisselingsinitiatief tussen Vlaamse en Nicaraguaanse
groentetelers en van de Zwitserse Development Cooperation voor een kennis-managementprogramma voor cacao
in Nicaragua, Honduras, Guatemala en El Salvador.
Communicatie heeft voornamelijk betrekking op het
creëren en verspreiden van goede inhoud via een reeks
externe communicatiekanalen. Het grootste deel van ons
budget besteedden we aan het hosten en onderhouden
van onze internationale website, software-abonnementen
(bijvoorbeeld voor lay-out), vertalingen en de productie van
e-nieuwsbrieven en gedrukte publicaties (ontwerp, drukwerk, direct mail). In 2017 hebben we ook geïnvesteerd in
rebranding van Vredeseilanden/VECO naar Rikolto.

Indonesië
Rikolto in Indonesië besteedde 94% van de 1.017.944 €
ontvangen in 2017. Financiering van DGD droeg in 2017 bij
tot 60% van de totale uitgaven, terwijl lokaal aangetrokken
fondsen 35% bedroegen. Ondersteuning door DGD heeft
geleid tot de succesvolle export van biologische rijst door
twee rijstboerenorganisaties waarmee Rikolto in Indonesië
werkt. Middelen uit de Millennium Challenge Account
Indonesia werden gebruikt om 4.600 cacaoboeren te trainen in Good Agricultural Practices and Good Environmental Practices in de provincie Oost-Nusa Tenggara, terwijl
dankzij de financiering van de Facility for Sustainable Entrepreneurship and Food Security meer dan 300 rijstboeren
in centraal Java konden opgeleid worden om zelf trainer
te worden. Bovendien implementeren we met ondersteuning van de Ford Foundation ons Food Smart Citiesprogramma, dat producenten van gezond voedsel op het
platteland koppelt aan consumenten in Solo en Depok.

7.2.3 Algemeen beheer
Algemene beheerskosten vertegenwoordigen 12% van het
totale budget, 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 2016 is er een algemene stijging met
10% (of 116.374 €), voornamelijk als gevolg van de overgang naar de nieuwe structuur van de internationale organisatie. De kosten die verband hielden met deze transitie
werden volledig opgenomen in de uitgaven van 2017. De
kosten van de financiële dienst waren 14% hoger, omdat
sinds eind 2016 een extra persoon is ingehuurd om de
financiën bij Rikolto in België te beheren. Kosten verbonden aan onze bestuursorganen (voornamelijk terugkerende
kosten, bijvoorbeeld het organiseren van International
Management Team and Board vergaderingen, salarissen
van Executive Directors) en kosten van de personeelsdienst
waren respectievelijk 14% en 19% lager dan in 2016, gezien
een groot deel van de voorbereidende kosten om een
internationale organisatie te worden, reeds waren gemaakt.

7.2.2 Programma-ondersteuning en communicatie
Zes procent van ons totale budget gaat naar programmaondersteuning. Uitgaven met betrekking tot programmaondersteuning 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 de resultaten
en de impact van onze werking werden gefinancierd uit
DGD-managementfondsen.
De tweede categorie omvat de kosten van programmaactiviteiten die op internationaal niveau zijn ontwikkeld.
Aan de ene kant hebben we leerprogramma's opgezet
(bijvoorbeeld voor het versterken van boerenorganisaties,
ecologische duurzaamheid, enz.) en mondiale methodo-

Het algemene budget voor Algemeen Beheer dat voor
2018 is gereserveerd, gaat terug naar het niveau van de
cijfers van 2016.
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Bron van inkomsten

7.2.4 Particuliere fondsenwerving in België

1% 4%

Particuliere fondsenwerving is belangrijk voor Rikolto:
duizenden vrijwilligers, donateurs, sponsors, enz. in België
steunen Rikolto en laten daarmee ook zien dat veel mensen onze organisatie onderschrijven. Normaal halen we
jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro op uit drie belangrijke
bronnen: campagne, donaties van Belgische burgers/individuen en evenementen.

23%

51%

Kosten van fondsenwerving in 2017 waren om verschillende redenen aanzienlijk lager dan gepland in de begroting.
We bespaarden op mediacampagnes en communicatiemateriaal. Dit geld zal worden gebruikt om de nieuwe
merknaam in België te lanceren tijdens de volgende
fondsenwervende campagne in januari 2019. Vanaf 2017
betalen we een contributie van ongeveer 27.000 € aan
"testament.be" (een organisatie die mensen aanmoedigt
om NGO's en andere sociale organisaties op te nemen in
hun testament) om ons in staat te stellen onze activiteiten
aan potentiële legatoren te presenteren.

1%
4%

7%
9%
Overheidsﬁnanciering vanuit België
Overheidsﬁnanciering vanuit andere
landen

Giften van bedrijven
Particuliere fondsenwerving in België

Financiering door multilaterale
instanties

Salarissubsidies
Andere inkomsten

Stichtingen, ngo’s en grote donateurs

ook dat het percentage Belgische overheidsfinanciering
weer zou kunnen stijgen. Toch hopen we op schema te
blijven om het oorspronkelijke doel voor 2018 te halen.

7.3 Bronnen van inkomsten
7.3.1 Diversificatie van de donateur

7.3.2 Particuliere fondsenwerving in België
Zoals uitgelegd in hoofdstuk 6 (fondsenwerving), heeft
Rikolto gewerkt aan het verminderen van zijn afhankelijkheid van de Belgische overheidsfinanciering (DGD), meer
donateur diversificatie en meer fondsenwerving door de
regionale Rikolto-kantoren. Met betrekking tot de doelstelling om het percentage van de Belgische overheidsfinanciering tegen het einde van 2017 terug te brengen tot 58%,
kunnen we nu melden dat dit is afgenomen tot 51%.

We merken een relatief hoog percentage/aandeel (23%)
van de categorie "particuliere fondsenwerving in België".
2017 was een uitzonderlijk jaar voor legaten: in totaal
ontvingen we maar liefst 1.584.000 € van verschillende
mensen die genereus besloten om een gift voor Rikolto in
hun testament na te laten. Voor een groot deel was dit al
bekend op het moment van budgettering. Het is belangrijk
op te merken dat een van de grote legaten ook een appar-

Er zijn echter twee redenen die dit percentage dit jaar nogal
uitzonderlijk maken. Ten eerste is er de late start van het
nieuwe DGD-programma (vermeld in de vorige sectie)
waardoor het percentage van Belgische overheidsfinanciering dit jaar en stuk lager is. Ten tweede is het aandeel
van legaten uitzonderlijk hoog (zie 3.1). We verwachten dan

Bron van inkomsten

6.202.099

Overheidsfinanciering vanuit andere landen

1.096.637

Financiering door multilaterale instanties

822.584

Stichtingen, NGO’s en grote donateurs

502.165

Particuliere fondsenwerving in België

2%

8%

14%

Bedrag in euro

Overheidsfinanciering vanuit België

Giften van bedrijven

Particuliere fondsenwerving

19%

45%

95.000

12%

2.747.217

Salarissubsidies

192.852

Andere inkomsten

435.872

Totaal inkomsten

12.094.425

Sportieve acties (Classics, 20 km)
Donateurs
Acties van vrijwilligers, scholen
en jeugdverenigingen
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Legaten
Steden en gemeenten
Terugbetaalde kosten

Fondsenwerving

tement in vruchtgebruik omvatte, waarvan de geschatte
waarde in 2017 werd opgenomen als inkomen, maar tot
nader bericht een niet-contant inkomen blijft.
Naast algemene donaties aan Rikolto ontvingen we een
flink aantal giften die bestemd waren voor een specifiek
project en daarom rechtstreeks werden overgebracht naar
onze kantoren buiten België. Deze ‘gebonden’ giften worden niet als puur particuliere giften beschouwd en daarom
doet deze categorie het minder goed dan in het voorgaande jaar.

25%

75%

Om de hierboven genoemde redenen was de eindopbrengst van particuliere fondsenwerving (2.744.632 €)
236.321 € hoger dan verwacht en dat betekent een verbetering van 1.286.261 € op de resultaten van 2016, voornamelijk dankzij de uitzonderlijke inkomsten uit legaten.
Om dezelfde reden lag de kosten-inkomstenratio op het
particuliere inkomen uitzonderlijk hoog op 1 tot 5,9 aan het
einde van het jaar (vergeleken met 1 tot 4,03 in 2016), wat
veel beter is dan de wettelijk aanvaarde ratio van 1 tot 3.
Wij zijn er ons terdege van bewust dat het plaatje er volgend jaar misschien compleet anders uit zal zien.

Programma’s
geﬁnancierd via België

Programma’s geﬁnancierd
met middelen buiten België

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.

7.3.4 Fondsenwerving door kantoren buiten België
7.3.3 Andere bronnen van inkomsten
25% van de middelen (een bedrag van 1.620.234 €) werd in
2017 opgehaald via de Rikolto kantoren buiten België. Dit
is een verbetering van 9% ten opzichte van 2016. Vier
regio's liggen goed op schema om de doelstelling voor
2021 (40% van de fondsen lokaal opgehaald) te halen, met
percentages variërend van 19% tot 43% van de lokale financiering.

Ongeveer 4% van de fondsen in 2017 was afkomstig van
verschillende stichtingen, NGO's en belangrijke donateurs,
waaronder 11.11.11, Youca, de Rainforest Alliance, Leysen
Humanitas en Toraja Rural Development Services (TRDS).
Twee categorieën consolideerden de ‘boost’ van 2016:
multilaterale instanties (met fondsen van de EU, CFC,
PNUD, enz.), en andere publieke financiering (met fondsen
van de SDC, UKAID en MCA Indonesia). De volledige lijst
met donateurs staat in de bijvoegsels 4 en 5.

Financiering verkregen via kantoren
buiten België (2017)
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7.4 Algemeen resultaat (bijlage 1)

7.6 Interne audit en fraudepreventie bij Rikolto

De totale financiële resultaten voor 2017 zijn zeer goed,
met een positief saldo van 904.932,70 €. De belangrijkste
reden hiervoor is het eerder genoemde uitzonderlijk hoog
bedrag aan legaten dat in 2017 is ontvangen. Voor een
meer gedetailleerde uitleg van de resultaten verwijzen we
naar de secties 7.2 en 7.3 hierboven.

Sedert eind 2015 heeft het International Office een financieel manager in dienst die zich toelegt op het verbeteren
en standaardiseren van interne financiële procedures,
praktijken en hulpmiddelen. Een van zijn taken is het uitvoeren van interne financiële audits bij de verschillende
Rikolto-kantoren, het identificeren van zwakke punten in
financieel management, het ontwikkelen en implementeren van verbeteringen en het voorkomen van fraude.

Concluderend kunnen we stellen dat een deel van het extra
inkomen werd gebruikt voor herstructureringskosten in
verband met de overgang naar de netwerkorganisatie,
evenals voor de kosten voor rebranding wereldwijd (van
Vredeseilanden/VECO tot Rikolto). Het resterende deel zal
de komende jaren worden geïnvesteerd in het versterken
van Rikolto als netwerkorganisatie met wereldwijde programma's (zogenaamde clusters) voor cacao, rijst en Food
Smart Cities. We zullen ook de fondsenwervingscapaciteiten van al onze kantoren verder versterken om ervoor te
zorgen dat onze programmadoelstellingen kunnen worden
bereikt.

Een belangrijk doel van alle interne audits is om te onderzoeken of het bestaande interne controlesysteem adequaat en effectief (geïmplementeerd zoals gepland) is.
Daarnaast is er een constante focus op verbetering van de
bestaande processen door aanbevelingen te formuleren
om geïdentificeerde risico's en zwakke punten te verminderen.
De internationale raad van bestuur geeft de opdracht voor
de interne financiële audits, op basis van een voorstel van
de interne auditor en de co-directeurs. De interne auditor
bepaalt de specifieke taakomschrijving voor elke interne
audit op basis van input van collega's van Rikolto's International Office 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 co-directeurs, naar de regionale directeur en de
regionale financieel manager van Rikolto. De regionale
directeur en zijn/haar team zijn verantwoordelijk voor het
implementeren van de aanbevelingen van de interne audit.
Interne audits werden uitgevoerd in de volgende regio's in
2017:

7.5 Balans (bijlage 2)
De balans gepresenteerd in de bijlage biedt een momentopname van de financiële positie van de Rikolto Groep op
31 december 2017. Het balanstotaal op die datum bedroeg
10.019.836 €, ongeveer 2 miljoen € meer dan in 2016. Er
waren twee belangrijke redenen voor deze toename.
De eerste is de late start van de activiteiten van het vijf jaar
durende DGD-programma. In 2017 ontvingen we alle
DGD-financiering voorzien in de begroting, maar aangezien de implementatie nog niet op volle snelheid draait,
wordt het ongebruikte bedrag overgedragen naar 2018.
Aan de actiefzijde van de balans kan dit worden gezien als
een toename in ons banksaldo op 31 december 2017 in
vergelijking met het voorgaande jaar. Dezelfde toename is
te zien aan de passiefzijde van de balans onder overlopende rekeningen.

• Zuid-Amerika (februari): regionaal kantoor in Ecuador en
veldkantoor in Peru.
• Indonesië (april): regionaal kantoor op het eiland Bali en
veldkantoor op het eiland Flores.
• RD Congo (september): regionaal kantoor in Noord-Kivu
en veldkantoor in Ituri.
• Oost-Afrika (september): follow-up in het veldkantoor in
Oeganda van de aanbevelingen van de interne audit van
december 2015.

Ten tweede heeft het positieve resultaat van 904.932,70 €
een impact op het eigen vermogen van de organisatie, dat
steeg met 17%, van 5.208.930 € naar 6.113.522 €. Voor de
hele Groep vertegenwoordigt dit eigen vermogen 61% van
de totale activa, wat een goede solvabiliteitsratio is voor
een organisatie. Met andere woorden, Rikolto heeft meer
intern kapitaal en weinig schulden.

De belangrijkste tekortkomingen die uit deze interne audits
naar voren komen, zijn: beheer van de voorschotten aan
personeelsleden (bv. reiskosten om partnerorganisaties te
bezoeken), verouderde financiële gids, lage kwaliteit van
de loonberekeningsbestanden, relatief hoge contante
betalingen en het feit dat de beginselen van dubbele boekhouding onvoldoende zijn geïmplementeerd. Met deze
bevindingen kunnen we onze financiële ondersteuning
beter afstemmen op wat de verschillende financiële managers van Rikolto nodig hebben om hun werk te verbeteren.

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 €).
Het resterende deel van de toegekende fondsen die eind
2016 bestonden, ging als beginwaarde naar de nieuw
opgerichte Rikolto International s.o.n.
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De regionale directeur in Oost-Afrika ontdekte één fraudegeval (met betrekking tot reiskosten) in Tanzania. Het betrokken personeelslid werd onmiddellijk ontslagen, en er
werden maatregelen genomen om soortgelijke incidenten
in de toekomst te voorkomen.
De interne auditor heeft ook een rol als kwaliteitsadviseur.
Hij leidt nieuwe financiële managers in Rikolto-kantoren
op en ondersteunt de implementatie van aanbevelingen uit
vorige audits. Dit jaar ging specifieke aandacht naar OostAfrika en Midden-Amerika.
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Bijlage 1: Algemeen Resultaat
INKOMSTEN

I

Bedrijfsopbrengsten

2017

2017

Euro

Euro

Euro

12.494.911,64

10.666.216,95

8.129.904,46

73

9.176.313,25

7.023.227,48

7.586.337,65

D2.

Lidgelden, schenkingen, legaten

73

2.919.145,82

3.261.208,71

525.895,00

74

399.452,57

381.780,76

17.671,81

11.596.239,47

9.802.477,80

8.094.971,44

60

45.946,00

45.946,00

0,00

600/8

55.465,00

55.465,00

0,00

Bedrijfskosten

60/64

2. Voorraad: afname (–); toename (+)

–9.519,00

–9.519,00

0,00

B. Diensten en diverse goederen

609
61

3.709.231,00

892.626,62

2.816.604,38

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

5.456.881,28

1.881.130,76

3.575.750,52

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

630

427.361,46

89.554,74

337.806,72

F. Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (+),
terugnemingen (–)

635/8

–32.417,75

–54.000,00

21.582,25

G. Andere bedrijfskosten

640/8

1.989.237,48

6.947.219,68

1.343.227,57

Bedrijfswinst (+)

70/64

898.672,17

863.739,15

34.933,02

Bedrijfsverlies (–)

64/70
5.960,20

Financiële opbrengsten

75

8.695,37

2.735,17

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

2.697,17

2.697,17

0,00

752/9

5.998,20

38,00

5.960,20

Financiële kosten

65

19.601,74

5.204,79

14.396,95

B. Waarde van andere vlottende activa dan bedoeld
onder II.E: toevoegingen(+), terugnemingen (–)

651

0,00

0,00

0,00

C. Andere financiële opbrengsten
V

2017
Codes
70/74

1. Inkopen

IV

RIKOLTO INTERNATIONAL SON

Subsidies

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

III

RIKOLTO
BELGIUM VZW

D1.

E. Andere bedrijfsopbrengsten
II

GEÏNTEGREERD
TOTAAL*

C. Andere financiële kosten

652/9

19.601,74

5.204,79

14.396,95

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+)

70/65

887.765,80

861.269,53

26.496,27

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (–)

65/70
76

33.166,90

0,00

33.166,90

D. Winst uit verkoop van vaste activa

763

15.431,39

0,00

15.431,39

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

764/9

17.735,51

0,00

17.735,51

66

0,00

0,00

0,00

664/8

0,00

0,00

0,00

Winst van het boekjaar (+)

70/66

920.932,70

861.269,53

59.663,17

Verlies van het boekjaar (

66/70

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat

0,02

0,00

0,02

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat

–16.340,27

0,00

–16.340,27

Wisselkoersverschillen toe te voegen aan financieel resultaat

0,00

0,00

0,00

904.592,45

861.269,53

43.322,92

VI
VII

VIII

Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten
E. Andere uitzonderlijke kosten

IX

Winst (+)/verlies (–) van het boekjaar

* Het geïntegreerd totaal is hier enkel ter informatie opgenomen, en is niet geaudit. Rikolto International s.o.n. en Rikolto België v.z.w. zijn twee
aparte legale entiteiten (zie pagina 12). Zij worden daarom apart aan een audit onderworpen.
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

6.418.622,16

1.012.048,58

1.442.074,31

688.835,80

713.631,46

1.352.266,16

225.476,78

961.822,94

5.548.864,54

1.009.479,72

1.441.557,78

685.311,61

712.976,86

1.343.658,26

225.476,78

961.822,94

218.143,25

980.206,46

867.957,89

0,00

1.799,73

2.568,86

516,53

3.524,19

654,60

8.607,90

6.356.948,27

1.018.146,55

1.439.175,63

688.835,79

713.207,57

1.365.181,65

462.057,42

348.633,22

593.486,70

224.434,40

161.314,57

646.041,79

79.567,33

301.068,95

1.431.454,63

200.983,08

456.763,51

263.089,88

313.474,34

456.206,47

120.556,79

333.221,82

1.319,34

6.739,06

279.019,86

3.411,74

1.271,32

38.995,02

3.140,77

3.909,61

54.000,00

0,00

0,00

0,00

5.097,97

–29.033,91

–4.149,59

–4.332,22

4.408.116,88

461.791,19

109.905,56

197.899,77

232.049,37

252.972,28

19.027,95

346.338,30

61.673,89

0,00

2.898,68

0,00
0,00
0,00

–6.097,97

423,89
0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2.010,70

0,00

2.898,70

0,00

7.333,53
–12.915,49

1.055,35

2.366,48

1.055,35
1.479,24

–18.383,52
506,13

2.032,24

2.366,48

506,13

2.032,24

0,00

8.008,31

0,00

2.010,70

2.898,70

1.479,24

59.663,19

–0,02

0,00

–10.549,01
–168,65

–16.351,28

0,00

10.549,01

168,65

16.351,28

–6.097,97
0,00

6.097,96

8.008,31

0,01
0,00

0,00

6.097,96
0,00
0,00

9.217,29

116,14

1.331,72

52,51

16.351,28

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

59.663,19

–0,02
–0,01
0,01

0,01

0,00

–916,01

–1.422,47

–7.732,86

–916,00

–1.422,47

–7.732,86

0,01
364,45

–6.633,38

0,00
59.663,19

0,00

364,44

31

0,00

–6.633,38

Bijlage 2: Balans
ACTIVA

Codes
VASTE ACTIVA
I

20/28

2017

2017

Euro

Euro

Euro

22/27

675.231,54

670.810,22

4.421,32

A. Terreinen en gebouwen

22

653.701,91

653.701,91

0,00

1. In volle eigendom

22/91

653.701,91

653.701,91

2. Andere

22/92

Immateriële vaste activa

20
21

B. Installaties, machines en uitrusting

23

14.575,38

11.416,31

3.159,07

1. In volle eigendom

231

14.575,38

11.416,31

3.159,07

2. Andere

232

C. Meubilair en rollend materieel

24

6.954,25

5.692,00

1.262,25

1. In volle eigendom

241

6.954,25

5.692,00

1.262,25

2. Andere

242
264.435,00

264.435,00

264.435,00

264.435,00

63.221,51

57.217,20

6.004,61

6.004,61

D. Leasing en soortgelijke rechten

25

E. Overige materiële vaste activa

26

1. In volle eigendom

261

2. Andere

262

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

Financiële vaste activa

28

A. Verbonden ondernemingen

280/1

1. Deelnemingen

280

2. Vorderingen

281

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
1. Deelnemingen

282/3
282

2. Vorderingen

283

C. Andere financiële vaste activa
1. Aandelen
2. Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan één jaar

284/8

63.221,51

57.217,20

284

55.630,06

55.630,06

0,00

285/8

7.591,45

1.587,14

6.004,61

29/58

9.016.947,62

4.510.154,94

5.142.842,61

2.152,69

0,00

2.152,69

2.152,69

0,00

2.152,69

30

144.658,00

144.658,00

0,00

30/36

144.658,00

144.658,00

0,00

144.658,00

144.658,00

0,00

884.055,37

1.131.296,04

388.809,26

884.055,37

1.131.296,04

388.809,26

884.055,37

607.528,29

388.809,26

29

A. Handelsvorderingen

290

B. Overige vorderingen

291

waarvan geen of abnormale lage intresten

2915

Voorraden en bestellingen in uitvoering
A. Voorraden
1. Grond- en hulpstoffen

30/31

2. Goederen in bewerking

32

3. Gereed product

33

4. Handelsgoederen

34

5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop

35

6. Vooruitbetalingen

36

B. Bestellingen in uitvoering
VII

2017

10.425,93

Oprichtingskosten
Materiële vaste activa

VI

RIKOLTO INTERNATIONAL SON

992.462,42

III

V

RIKOLTO
BELGIUM VZW

1.002.888,05

II

IV

GEÏNTEGREERD
TOTAAL

37

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

A. Handelsvorderingen

40

B. Overige vorderingen

41

waarvan geen of abnormale intresten
1. Vorderingen Internationaal Kantoor

415

2. Andere vorderingen

415

3. Lopende rekening Internationaal Kantoor

415

0,00
0,00

523.767,75

0,00

VIII

Geldbeleggingen

50/53

660.060,78

622.146,32

37.914,46

IX

Liquide middelen

54/58

7.088.936,41

2.460.978,54

4.627.957,87

X

Overlopende rekeningen

490/1

237.084,37

151.076,04

86.008,33

20/58

10.019.835,67

5.502.617,36

5.153.268,54

TOTAAL DER ACTIVA
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

4.421,32

3.869,16

0,00

0,00

0,00

1.296,59

838,86

0,00

4.421,32

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3.159,07

0,00
0,00

0,00

3.159,07
1.262,25

0,00
0,00

0,00

1.262,25

0,00

0,00

3.869,16

0,00

0,00

0,00

1.296,59

838,86

0,00

0,00

3.869,16

0,00

0,00

0,00

1.296,59

838,86

0,00

1.296,59

838,86

3.869,16
3.814.266,32

110.413,97

35.564,31

109.567,94

63.293,92

361.309,64

81.447,89

125.021,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.152,69
2.152,69

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

358.923,13

–52.120,39

–224.681,61

–27.805,03

–27.512,92

115.105,67

–109.713,46

–85.343,25

358.923,13

–52.120,39

–224.681,61

–27.805,03

–27.512,92

115.105,67

–109.713,46

–85.343,25

21.564,11

74.376,77

0,00

20.097,07

14.647,61

16.595,30

114.912,62

46.006,75

49.253,56

65.751,80

31.527,65

62.055,13

11.126,32

8.175,43

244.010,51

–119.691,25

–348.311,94

–93.556,84

–79.137,64

53.050,54

–135.487,39

–110.113,98

191.161,35

180.370,66

–

0,00

0,00

0,00

0,00

37.914,46

0,00

3.412.901,41

157.953,32

254.955,08

131.519,70

52.892,38

246.203,97

42.441,78

4.581,04

5.290,84

5.853,27

0,00

3.818.687,64

114.283,13

35.564,31

109.567,94

63.293,92

33

0,00
27.841,40

362.606,23

82.286,75

125.021,50

Bijlage 2: Balans
PASSIVA

Codes
EIGEN VERMOGEN
I

Fondsen van de vereniging
A. Beginvermogen

IV

Bestemde fondsen

V

Overgedragen resultaat

10/15

VII

A. Voorzieningen voor risico’s en kosten
1. Pensioenen & soortgelijke verplichtingen
4. Overige risico’s en kosten
B. Voorzieningen voor schenkingen en
legaten met terugnemingsrecht

SCHULDEN
VIII

Schulden op meer dan één jaar

5. Overige leningen
B. Handelsschulden
IX

Schulden op ten hoogste één jaar

TOTAAL

2017

2017

2017

2017

Euro

Euro

6.113.522,60

Euro

3.113.536,47

Euro

2.999.986,13

134.189,06

2.956.663,12

0,00

2.956.663,12

2.956.663,12

0,00

2.956.663,12

13

1.693.249,22

1.693.249,22

0,00

0,00

559.017,72

559.017,72

0,00

90.866,05

904.592,54

861.269,53

43.323,01

43.323,01

140

2.865.797,07

16

766.420,23

479.792,12

286.628,11

286.628,11

160/5

766.420,23

479.792,12

286.628,11

286.628,11

160

232.628,11

0,00

232.628,11

232.628,11

163/5

533.792,12

479.792,12

54.000,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.139.893,14

1.909.288,77

1.866.654,30

1.424.697,12

17

0,00

0,00

0,00

0,00

170/4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168

174
175
42/48

961.212,77

512.798,97

1.084.463,73

707.976,84

C. Handelsschulden

44

184.600,75

81.526,39

215.356,54

288.202,94

1. Leveranciers

440/4

184.600,75

81.526,39

215.356,54

288.202,94

45

411.507,51

214.069,65

197.437,86

197.437,86

1. Belastingen

450/3

28.577,37

1.863,78

26.713,59

26.713,59

2. Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

382.930,14

212.205,87

170.724,27

170.724,27

48

365.104,51

217.202,93

671.669,33

222.336,04

492/3

2.178.680,37

1.396.489,80

782.190,57

716.720,28

10/49

10.019.835,97

5.502.617,36

5.153.268,54

1.845.514,29

E. Schulden m.b.t. belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

F. Overige schulden
X

RIKOLTO INTERNATIONAL SON

10

17/49

A. Financiële schulden

RIKOLTO
BELGIUM VZW

100

Resultaat van het boekjaar

VOORZIENINGEN

GEÏNTEGREERD
TOTAAL

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

2.879.627,51

1.804,52

–2.584,54

6.624,10

10.289,66

55.937,17

1.429,31

46.858,40

2.819.964,23

0,00

20.095,40

0,00

12.069,78

13.667,66

0,00

0,00

12.069,78

13.667,66

1.429,31

53.491,78

2.819.964,23

20.095,40

0,00

0,00

Euro

0,00

0,00

1.804,52

–23.044,39

7.540,11

–357,65

50.002,37

59.663,28

0,00

364,45

–916,01

–1.422,47

–7.732,86

54.000,00

0,00

0,00

0,00

38.320,81

37.304,60

48.103,78

108.898,92

54.000,00

0,00

0,00

0,00

38.320,81

37.304,60

48.103,78

108.898,92

38.320,81

37.304,60

48.103,78

108.898,92

0,00
54.000,00

–6.633,38

0,00
0,00

885.060,22

112.478,59

38.148,85

102.943,60

14.683,41

269.364,61

32.753,66

–30.735,82

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

275.997,44

112.478,59

78.609,11

102.941,61

8.698,53

99.516,94

2.378,57

27.356,05

94.225,49

4.828,32

11.201,64

95.475,98

44,27

53.297,22

2.198,78

26.931,24

94.225,49

4.828,32

11.201,64

95.475,98

44,27

53.297,22

2.198,78

26.931,24

172.711,06

564,06

0,00

44,04

8.343,19

15.595,72

179,79

0,00

16.572,51

564,06

1.802,10

7.595,13

179,79

156.138,55

0,00

44,04

6.541,09

8.000,59

9.060,89

107.086,21

67.407,47

7.421,59

311,07

30.624,00

609.062,78

0,00

–40.460,26

1,99

5.984,88

169.847,67

30.375,09

–58.091,87

3.818.687,73

114.283,11

35.564,31

109.567,70

63.293,88

362.606,38

82.286,75

125.021,50

35

424,81

Bijlage 3: Verslag van de Commissaris

36

37

38

39

Bijlage 4: Lijst van donoren
Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2017 op onze rekening ontvingen. Het totaal komt dus niet
overeen met de totalen in de resultatenrekening vermits sommige subsidies bestemd zijn voor een volgend of vorig
boekjaar.
Donor

Bedrag (euro)

DGD - BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

6,921,643.52

FARM AFRICA - FOOD TRADE - UGANDA

283,803.68

COSUDE - Swiss Development Cooperation

247,751.88

FARM AFRICA - FOOD TRADE - TANZANIA

215,900.18

11.11.11

208,177.17

MILLENNIUM CHALLENGE ACTION INDONESIA

176,471.26

COLRUYT GROUP

95,000.00

LEYSEN - HUMANITAS FOUNDATION

75,000.00

FACILITY FOR SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP AND FOOD SECURITY (FDOV)

71,998.96

COMMON FUND FOR COMMODITIES (DR Congo)

70,205.76

PNUD ITURI

54,491.00

BUITENLANDSE ZAKEN VLAANDEREN (Citizens for the Future)

49,360.00

TORAJA RURAL DEVELOPMENT SERVICES

33,213.39

COLLIBRI FOUNDATION

31,285.92

ACODEV DGD (Lead Joint Strategic Framework Ecuador)

28,778.01

MVO-VLAANDEREN

28,000.00

RAINFOREST ALLIANCE

27,802.28

CONSERVATION, FOOD & HEALTH FOUNDATION

25,123.73

AIP PRISMA INTERVENTION 1

23,003.78

TALITHA KOUM

18,750.00

KRIS KRAS

18,735.00

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

16,625.00

INNOVACION PROGRESO

15,160.15

ANDEAN DEVELOPMENT COOPERATION (CAF)

13,403.41

WE/FREE THE CHILDREN

11,644.57

PNUD IDJWI

10,903.47

HELVETAS

8,687.36

GERMAN AGENCY FOR INTERNATIONAL COOPERATION (GIZ)

7,225.00

HANOI INTERNATIONAL WOMAN CLUB (HIWC)

5,860.84

JOINT ACTION FOR FARMERS’ ORGANISATIONS IN WEST AFRICA (JAFOWA)

5,237.54

AliSEA (GRET)

5,232.09

NGO-FEDERATION

4,000.00

CONSERVATION INTERNATIONAL

895.74

Daarnaast kunnen we al jaren rekenen op Boma Cleaning Services: zij voorzien het kantoor in Leuven van alle schoonmaakproducten.

40

Bijlage 5: Lijst van provincies, steden en gemeenten die Rikolto ondersteunen
Deze lijsten bevatten alle bedragen die we in de loop van 2017 op onze rekening ontvingen. Het totaal komt dus niet
overeen met de totalen in de resultatenrekening vermits sommige subsidies bestemd zijn voor een volgend of vorig
boekjaar.
Bovendien storten sommige steden en gemeenten hun subsidies ook rechtstreeks op de rekeningen van onze
vrijwilligersgroepen. Deze bedragen zijn niet in onderstaande lijst opgenomen.
Provincies

Bedrag (euro)

PROVINCIE ANTWERPEN

6,500.00

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT (Food for the Future project)
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN (general operations)

162,000.00
5,000.00

PROVINCIE WEST VLAANDEREN (exchange with farmers from Central America)
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN (school catering project)
Steden en gemeenten

83,498.10
26,003.25
Bedrag (euro)

AALST

2,343.89

BONHEIDEN

3,791.00

BOOM

2,234.77

BRUGGE (Vietnam)

6,000.00

BRUGGE (school catering project)

2,500.00

DE PINTE

266.11

DIEST

2,500.00

GEEL

3,926.54

GENK

1,538.49

GRIMBERGEN

5,712.00

GROBBENDONK

1,230.00

HERENT

3,500.00

HERENTALS

3,800.00

HEUSDEN ZOLDER

3,000.00

HOLSBEEK

1,273.00

LANAKEN

604.95

MAASMECHELEN

1,125.00

MOL

4,057.00

MORTSEL

8,811.00

OUD HEVERLEE

1,569.17

ROTSELAAR

2,000.00

SCHILDE

2,974.00

TIENEN

357.14

VORSELAAR

550.00

ZELE

660.00

ZUIENKERKE

50.00

41

Bijlage 6: GRI-tabel
General Standard Disclosures
Omschrijving

Pagina

Opmerkingen

Strategie en analyse
G4.1

Inleiding door de algemeen directeur

G4.2

Omschrijving impact, risico’s en opportuniteiten

7
www.rikolto.org/
sustainability
Organisatieprofiel

G4.3

Naam van de organisatie

12

G4.4

Voornaamste activiteiten

G4.5

Locatie van het hoofdkantoor

4

G4.6

Aantal en naam van de landen waar de organisatie werkt

4

G4.7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

12

G4.8

Doelpubliek en stakeholders

5

G4.9

Omvang van de organisatie (personeel, activiteiten, financiën)

G4.10

Aantal werknemers volgens type werk, gender en regio, incl. vrijwilligers

G4.11

Percentage werknemers dat valt onder collectieve arbeidsovereenkomsten

13

G4.13

Significante veranderingen in structuur

12

G4.15

Extern onwikkelde duurzaamheidscharters, -principes of initiatieven

back cover
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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:
Steven Beerts
Financieel verantwoordelijke
+32 16 31 65 80
steven.beerts@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.
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