
Als banken en politici het niet doen, dan doen we het zelf. 
FairFin startte in 2014 de campagne Maak van je geld een 
superheld met als doel burgers tools te bieden om aan het 
financieel systeem te rammelen.

Bank2Basics

In 2014 organiseerden we twee Bank2Basics 

lezingen. De eerste ging door op 6 februari in de 

Vooruit, Gent. Spreker was financieel geograaf 

Ewald Engelen. Onder de titel ‘Het zijn de banken, sukkels!’ sprak hij over het aandeel 

van Europese grootbanken in de financiële crisis. Op 13 november kwam econoom 

Costas Lapavitsas naar de Beursschouwburg te Brussel. Lapavitsas legde uit hoe door een 

verschuiving in productieverhoudingen vier decennia geleden, banken hebben bijgedra-

gen aan de financialisering van de maatschappij. We lanceerden ook een Bank2Basics 

gastblog op onze website, met bijdragen van collega’s van andere organisaties.

Vorming en standwerk

FairFin had in 2014 twee vormingen in haar aanbod: één 

rond het thema ‘Wat doet de bank met mijn geld?’ en één 

rond complementaire munten. In samenwerking met OKRA, 

Vorming Plus en enkele andere organisaties werden 31 

vormingen gerealiseerd. FairFin had stands op het Transi-

tiefestival, Sfinks en Manifiesta.

Financial Cinema

Nieuw in 2014 was de Financial Cinema, een filmprogramma van FairFin en Réseau 

Financité. De eerste sessies gingen door in het kader van het Café Citoyen van de Pois-

sonerie. Op het programma: drie keer films-met-aansluitend-debat over de financiële 

crisis en de actuele besparingspolitiek.

Jaarbericht 2014

Hart boven Hard

2014 was ook het jaar van burgerbe-

weging Hart boven Hard. FairFin trok 

zich de maatregelen in het nieuwe 

regeerakkoord evenzeer aan. We 

konden ons vinden in de vaststel-

ling dat bepaalde sectoren met de 

besparingen (onterecht) harder wer-

den getroffen dan andere en dat er 

alternatieven zijn. FairFin nam dan 

ook actief deel aan vergaderingen en 

activiteiten van Hart boven Hard en 

voorzag de beweging van input rond 

het thema geld.

Dank aan alle leden om mee te schreeuwen 
voor maatschappelijke winst! 
Ook lid worden? Ga naar www.fairfin.be/lid

Steun FairFin met 10, 40 of 100 euro
FairFin is steeds meer afhankelijk van giften. Tegelijkertijd is er steeds meer werk te 

doen! In 2015 kunnen we geld gebruiken voor onderzoek en sociale acties. Help jij mee? 

Alle giften zijn zeer welkom. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest 

waarmee je via de belasting 45% van je gift terugkrijgt. Maak het bedrag van je keuze 

over op rekening BE 10 5230 8038 6504 en BIC: TRIOBEBB van FairFin met de mededeling 

‘gift jaarbericht’. Bedankt!
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Dirty Profits 

FairFin maakt deel uit van het Facing Finance 

consortium. Facing Finance onderzoekt linken 

tussen multinationals die mensenrechten 

schenden en/of het milieu vervuilen en 

financiële instellingen in Europa. De resultaten 

werden op 9 december in Berlijn gepresenteerd. 

Banken actief in België investeren nog altijd 

miljarden in schadelijke praktijken. Bij BNP 

Paribas, Deutsche Bank en ING is het risico hierop het grootst.

Dossier voedselspeculatie

Een jaar na de lancering van een rapport rond 

voedselspeculatie met 11.11.11, CNCD, Oxfam, SOS 

Faim en Financité deden we met deze organi-

saties een sociale actie, overhandigen we de 

8.067 brieven van verontwaardigde burgers aan 

banken en maakten we de balans op van een 

jaar campagne. We stelden vast dat de dialoog 

met banken, ondanks enkele noemenswaardige 

stappen vooruit, onbevredigende resultaten heeft opgeleverd. Van de 9 financiële 

instellingen die met de vinger gewezen werden, zijn er 6 die nog steeds producten in 

hun portefeuille hebben zitten die op voedselprijzen speculeren.

BankWijzer: hoe duurzaam is jouw bank?

FairFin is de trekker van het project BankWijzer in België. Op deze site kunnen burgers 

zien hoe hun bank scoort op acht maatschappelijke thema’s. In 2014 hebben we een 

coalitie met diverse organisaties gevormd en gewerkt aan het basisonderzoek dat op 2 

maart 2015 werd gepubliceerd.

Schadelijke investeringen Educatie
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De Cijfers*Alternatieven Resultatenrekening 2012 2013 2014

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 730.683 655.277 510.575

GIFTEN van particulieren 39.108 34.659 23.311

Giften algemeen 13.253 12.951 19.997

Intrestafstand 25.855 21.708 3.314

LIDGELDEN 2.972 5.364 10.123

OPBRENGSTEN van financiële instellingen 209.851 223.194 13.676

Commissie Krekelsparen en Altervision 184.851 191.925 0

Sponsoring Triodos Bank 25.000 25.000 0

Commissie VDK SpaarPlus 0 6.269 13.676

OPBRENGSTEN van de overheid 368.157 348.747 398.282

Subsidie Beweging - Vlaamse Gemeenschap 162.852 162.521 162.844

Projectsubsidies 111.506 110.388 143.966

Tewerkstellingstoelages en andere 81.290 75.838 91.472

Prijs Vlaamse Gemeenschap 12.509 0 0

OPBRENGSTEN uit werking 14.563 14.781 13.919

Administratieve dienstverlening en diversen 8.943 10.115 9.800

Vorming en advies aan organisaties 2.105 2.929 3.997

Opbrengsten campagnewerking 3.000 1.500 0

Abonnementen nieuwsbrief 515 237 122

FINANCIELE OPBRENGSTEN 19.128 16.374 13.764

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0 12.158 0

OPNAME VOORZIENING 0 0 37.500

TOTAAL VAN DE KOSTEN 683.063 610.721 544.761

ONDERSTEUNING ANDERE ORGANISATIES 56.051 57.815 0

Commissie Krekelsparen en Altervision 48.758 52.134 0

Intrestafstand  Krekelsparen 7.293 5.681 0

WERKINGSKOSTEN 141.861 141.358 136.554

Campagne en duurzaam sparen & beleggen 25.155 32.191 39.701

Tijdelijke projecten 23.080 123 1.567

Communicatie 22.219 21.655 17.352

Diverse kosten personeel en vrijwilligers 25.381 24.154 18.195

Huisvesting 30.983 34.705 34.880

Ondersteunende functies intern 15.043 17.985 17.963

Tijdelijke kosten externe ondersteuning 0 10.545 6.896

PERSONEELSKOST 398.709 395.728 395.336

AFSCHRIJVINGEN 4.178 7.693 7.322

VOORZIENING 75.000 0 0

FINANCIELE KOSTEN EN BELASTINGEN 7.264 8.127 5.549

UITZONDERLIJKE KOSTEN 0 0 0

RESULTAAT 47.620 44.556 -34.186

RESULTAATVERWERKING
Onttrekking aan de bestemde fondsen -2.603 -8.451 -34.429

Toevoeging aan de bestemde fondsen 47.449 50.000 0

Over te dragen resultaat 2.774 3.007 243

Balans 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014

HET ACTIEF
INVESTERINGEN EN VOORRADEN 23.972 29.184 22.431

Hard- en software 862 8.331 4.628

Kantoormeubilair en -machines 1.303 893 538

Schilderwerken 11.057 9.682 8.307

Naamsverandering 9.808 8.719 7.629

Voorraden 942 1.559 1.329

DEELNEMENINGEN IN ANDERE ORGANISATIES 1.238.117 1.377.468 1.385.932

In Netwerk Rentevrij cvba 1.000.000 1.000.000 1.000.000

In andere organisaties 238.117 377.468 385.932

LENINGEN VERSTREKT AAN ORGANISATIES 4.974 2.944 2.579

NOG TE ONTVANGEN VERGOEDINGEN 185.636 172.052 74.728

Vanwege klanten 3.518 4.609 8.462

Vanwege BNP Paribas Fortis en Triodos Bank 80.163 80.742 3.294

Subsidies 68.300 77.498 57.612

Diversen 33.655 9.203 5.360

Termijndeposito's en ethische beleggingsfondsen 608.451 303.877 203.337

Geld onmiddellijk beschikbaar 464.272 708.830 819.331

TOTAAL ACTIEF 2.525.422 2.594.355 2.508.338

HET PASSIEF
VIA EIGEN MIDDELEN 2.420.136 2.464.692 2.393.007

Kapitaal opgebouwd uit jaarlijkse winst 1.848.136 1.848.136 1.848.136

Winst gereserveerd voor een bepaald doel 494.000 538.556 504.371

Voorzieningen voor toekomstige uitgaven 78.000 78.000 40.500

VIA VREEMDE MIDDELEN

Schulden die binnen het jaar betaald moeten worden 105.286 129.663 115.331

Leveranciers 21.027 12.179 13.512

Vakantiegelden en bezoldigingen 30.128 39.971 44.689

Intrestafstanden en commissies voor andere organisaties 52.288 54.651 0

Diversen 1.843 22.862 57.130

TOTAAL PASSIEF 2.525.422 2.594.355 2.508.338

Opbrengsten
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De Faire Geldwijzer

Nieuw is ook de Faire Geldwijzer, een geactualiseerd 

overzicht van alternatieven die op de Belgische 

markt aangeboden worden, zowel binnen als buiten het 

bestaande bankwezen. Ook biedt de Faire Geldwijzer ant-

woord op veelgestelde vragen als: ‘is dat wel iets voor mij want ik heb geen geld’, ‘wat 

met de financiële opbrengst en risico’s’, ‘is het geen ‘greenwash’’,… De Faire Geldwijzer 

bestaat online en in de vorm van een folder, de Supergeld Starterskit.

Complementaire munten

Als subpartner voor de intercommunale Limburg.net 

werkt FairFin mee aan het Europees project Com-

munity Currencies In Action en de e-portemonnee in 

het bijzonder. In 2014 heeft de Provincie Limburg zich 

achter het project gezet. Twee Limburgse gemeenten 

(Beringen en Genk) stellen als doel een sociaal 

project met de munt te realiseren. Met alle Europese 

partners is gewerkt aan een ‘Community currency 

design framework’, een instrument dat nuttig is voor 

organisaties die met gemeenschapsmunten aan de slag 

willen. Daarnaast staat FairFin in voor de monitoring 

en opvolging van de Torekes in Gent en de Troeven 

in Turnhout en geven we advies aan organisaties en 

gemeenten die met een eigen munt willen starten. In 

2014 waren dat o.a. Licalab (zorgmunt in Turnhout), 

Buurtpensioen (Brussel) en Buurtijd (Antwerpen). 

‘We missen een bank’

Met Financité en CNCD-11.11.11 voerde FairFin de 

campagne ‘We missen een bank’ als reactie op de 

houding van de Nationale Bank jegens NewB. Ons 

standpunt: er zijn niet teveel banken in België, er zijn 

teveel gelijkaardige banken.

In de grafiek opbrengsten is het verlies aan inkomsten van banken duidelijk terug te 

zien. Het Krekelsparen is stopgezet en de commissie van Triodos is weggevallen. Meer 

dan ooit heeft FairFin steun van de achterban nodig om financieel te overleven.  

2014 was het eerste jaar waarin we subsidie genoten vanuit het project BankWijzer. 

Bankwijzer België is een coalitie van zeven organisaties (Réseau Financité, Oxfam-

Solidariteit, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, CNCD-11.11.11, Amnesty International en 

Netwerk Bewust Verbruiken) die wordt gecoördineerd door FairFin. Bankwijzer België 

maakt deel uit van Fair Finance Guide International, een samenwerking van nationale 

coalities uit België, Brazilië, Frankrijk, Indonesië, Japan, Nederland en Zweden. Het 

project wordt gefinancierd door sida (Swedish International Development Cooperation 

Agency), Oxfam Novib Nederland en FairFin. Dit is een subsidie voor drie jaar.

Het project Facing Finance liep ten einde in mei 2014. In 2015 maakt FairFin werk 

van een nieuwe aanvraag van een groot internationaal project rond schadelijke 

investeringen.

Adviesbureau Studio Spark heeft FairFin in 2014 begeleid bij een verandertraject 

om meer impact te realiseren met minder middelen. Ook is richting gegeven aan de 

wens om verdienmodellen te ontwikkelen vanuit de eigen werking. Studio Spark zag 

toekomst in een adviesfunctie duurzaam investeren voor organisaties, gemeenten en 

bedrijven. In 2014 zijn we binnen het project Faire Geldwijzer gestart met de inhou-

delijke voorbereidingen en in 2015 gaan we de 

mogelijkheden verder onderzoeken. Inkomsten 

uit dit model verwachten we in 2015 nog niet 

te kunnen halen.

Inkomsten uit giften en lidmaatschap zijn 

in 2014 gestegen en in 2015 werken we hard 

om nog veel meer mensen te overtuigen lid te 

worden van FairFin. Eind 2014 stond de teller 

op 507 leden, een verdubbeling van het jaar 

tevoren. In 2015 gaan we opnieuw voor een 

verdubbeling. Op naar de 1000 leden!


