
Van 18 tot 25 oktober organiseerde FairFin voor de eerste 
keer een Move Your Money Week in België. Tijdens deze week 
moedigde FairFin iedereen aan zijn geld van niet-duurzame 
grootbanken te verplaatsen naar meer ethische alternatie-
ven. Een succes: tientallen mensen verhuisden tienduizenden 
euro’s naar duurzame spaarrekeningen en coöperaties.
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De website BankWijzer werd gelanceerd 

in maart 2015. Hierop kunnen mensen 

checken hoe het beleid van hun bank 

scoort op acht maatschappelijke thema’s. De 

lancering ging gepaard met een succesvolle mediacampagne. 40.000 mensen bezochten 

deze website; 1500 mensen lieten via Bankwijzer.be weten dat ze het beleid van hun 

bank (niet) appreciëren. BNP Paribas, ING Bank en Argenta scherpten hun duurzaam-

heidsbeleid in 2015 aan.

FairFin heeft onderzoek gedaan naar investeringen in de reële economie. Dit onderzoek 

is in samenwerking met DeWereldMorgen verschenen in de vorm van een serie van drie 

langere artikels. Deze artikels hebben een sterk educatief karakter en linken de actua-

liteit aan de problematiek van investeringen door banken en 

de cijfers uit het onderzoek. Daaruit blijkt dat banken actief 

in België nog altijd instabiel zijn, relatief weinig investeren 

in de reële economie en door de media en politiek vaak niet 

correct worden gerepresenteerd in verhalen rond schuldencri-

ses als die Griekenland. 

Voorafgaand aan de COP21 verscheen ons onderzoek naar de 

investeringen van banken in klimaatvriendelijke energie. 

Uit de cijfers blijkt dat banken negen keer zoveel investeren 

in fossiele brandstoffen als in hernieuwbare energie. 

In 2015 boden we de vorming ‘Wat doet de bank 

met mijn geld?’ aan en stonden we samen met 

NewB met een stand op Sfinks Mixed en Mani-

fiesta. We organiseerden een Bank2Basics lezing 

met Brett Scott over financieel activisme.

Banken



We deden ook onderzoek naar lobbyactiviteiten van de financiële sector. Daaruit bleek 

dat banken in België zeer actief en succesvol zijn in het lobbyen. Het is zorgelijk dat 

politici nog altijd op deze financiële experten vertrouwen voor wetgeving, ook al heeft 

geen van hen de crisis voorspeld laat staan iets gedaan om haar te voorkomen.

Naar aanleiding van Global Divestment Day (14 februari 2015) heeft FairFin input gege-

ven bij parlementaire vragen rond de mate waarin Vlaamse investeringsmaatschap-

pijen, pensioenfondsen en investeringen door universiteiten fossielvrij zijn. N.a.v. onze 

klimaatstudie zijn er vier meetings geweest met politieke partijen. Groen publiceerde 

een divestment guide voor hun gemeenteadviseurs. PVDA gebruikte de studie in een 

opinie. De resultaten van het onderzoek naar reële economie werden doorgesproken met 

sp.a en PVDA. Dit heeft tot een parlementaire vraag geleid.

Het project e-portemonnee van Limburg.net, waaraan FairFin in het kader van het 

Europese project Community Currencies in Action de laatste jaren intensief heeft 

meegewerkt, wordt verzelfstandigd in de vzw Uitmuntend Limburg. In 2015 heeft 

FairFin partners gezocht bij overheden, bedrijven en media en zo deze verzelfstandi-

ging in de steigers gezet. Uitmuntend Limburg verbindt en activeert deze spelers en 

burgers via een puntensysteem rond drie thema’s: duurzaamheid, gemeenschapszin en 

lokale producten. Daarnaast heeft FairFin ook vorming gegeven en andere organisaties 

geadviseerd rond complementaire munten en een ontmoetingsdag rond dit thema 

gefaciliteerd.

Overheden



Burgers

FairFin is in 2015 partner geworden van 

het Financité&FairFin label, een keurmerk 

voor solidaire financiële producten. We 

stelden samen met Financité een  reglement 

op en een comité samen dat kandidaat-

dossiers screent. Aandelen en obligatie-

leningen van 26 organisaties ontvingen 

ondertussen dit label. Via internet konden 

mensen eind 2015 stemmen op hun favo-

riete gelabelde product. De aandelen van 

coöperatieve De Landgenoten wonnen deze 

wedstrijd. De gelabelde producten worden 

in de Faire Geldwijzer opgenomen.

Op 14 februari 2015 deed FairFin mee aan 

de Global Divestment Day. Het Kaaitheater 

opende die dag haar deuren voor 150 

jonge mensen, die onder leiding van art 

activists John Jordan en Isabelle Frémeaux 

de straat op gingen om KBC, Belfius en 

BNP Paribas op te roepen te stoppen 

met investeren in fossiele brandstoffen. 

Proefboringen in de Nieuwstraat, stickers, 

levensgrote grafische interventies, een 

groep zombies… Het winkelend publiek 

wist niet wat het zag. FairFin begeleidde 

een flashmob op het Muntplein. Een 

Noorse deelneemster zong een alternatieve 

tekst op het nummer Let it go uit de 

Disneyfilm Frozen en dertig enthousiaste-

lingen vormden een pompend danskoortje. 

In mei organiseerden we een inhoudelijke 

workshop over divestment met als spreker 

Brett Scott.

In 2015 is FairFin actief geweest  binnen 

Hart Boven Hard. We schreven een 

stuk over TTIP, schreven mee aan de 

hartenwensen, hebben gesproken op een 

werkgroep economie en leidden twee 

werkgroepen Europa.



De cijfers van FairFin vzw

Door de stop van het Krekelsparen hebben we in 2015 moeten reorganiseren. Twee col-

lega’s gingen weg en hun taken zijn intern opgevangen. Om een sterke inhoudelijke en 

sensibiliserende werking te behouden, willen we op termijn kunnen groeien. Daarvoor 

is het nodig nieuwe inkomsten te zoeken. Tot die tijd investeert FairFin vanuit het 

kapitaal. Voor 2015 was dit 21.159 euro.

Dit was het tweede jaar waarin we subsidie genoten vanuit het project BankWijzer. De 

Bankwijzer België coalitie is gegroeid naar tien organisaties: Réseau Financité, Oxfam-

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

ACV, CSC, Netwerk Bewust Verbruiken en 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 gefinan-

cierd door sida (Swedish International Development Cooperation Agency), Oxfam Novib 

Nederland en FairFin. Dit is een subsidie voor drie jaar, met zicht op verlenging. Wel 

wordt het subsidiebedrag kleiner, aangezien er steeds meer landen meedoen.

De oproep voor het nieuwe grote internationale project rond schadelijke investeringen 

die wij verwachtten in 2015, kwam pas in 2016. Hier schrijven we met de Facing 

Finance coalitie op in. We blijven op zoek naar mogelijkheden voor Europese subsidies.

Hetzelfde geldt voor subsidies op Vlaams of federaal niveau. Twee aanvragen voor Bel-

gische financiering (een bij de Nationale Loterij en een bij het Ministerie van Integratie) 

in 2015, werden niet gehonoreerd. 

2015 was het eerste jaar dat we inkomsten vergaarden uit onze adviesfunctie duur-

zaam investeren voor organisaties, gemeenten en bedrijven. In 2016 onderzoeken we 

hoe we dit kunnen bestendigen. 

Inkomsten uit giften stegen, inkomsten uit de ledenwerking daalden helaas een beetje. 

Leden werven is hard werk, waar we in 2015 minder tijd dan voorzien in hebben kun-

nen steken. In 2016 zouden we 550 leden willen hebben.



Balans 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

HET ACTIEF
INVESTERINGEN EN VOORRADEN 29.184 22.431 15.707

Hard- en software 8.331 4.628 794

Kantoormeubilair en -machines 893 538 372

Schilderwerken 9.682 8.307 6.932

Naamsverandering 8.719 7.629 6.539

Voorraden 1.559 1.329 1.070

DEELNEMENINGEN IN ANDERE ORGANISATIES 1.377.468 1.385.932 1.386.724

In Socrowd cvba 1.000.000 1.000.000 1.000.000

In andere organisaties 377.468 385.932 386.724

LENINGEN VERSTREKT AAN ORGANISATIES 2.944 2.579 2.479

NOG TE ONTVANGEN VERGOEDINGEN 118.601 74.538 54.198

Vanwege klanten 4.609 8.462 4.105

Vanwege BNP Paribas Fortis en Triodos Bank 27.797 3.294 3.138

Subsidies 77.499 57.612 37.260

Diversen 8.696 5.170 9.695

Termijndeposito's en ethische beleggingsfondsen 303.877 203.337 200.000

Geld onmiddellijk beschikbaar 634.130 685.155 633.503

TOTAAL ACTIEF 2.466.204 2.373.972 2.292.611

HET PASSIEF
VIA EIGEN MIDDELEN 2.331.102 2.259.174 2.226.939

Kapitaal opgebouwd uit jaarlijkse winst 1.847.555 1.847.555 1.847.555

Winst gereserveerd voor een bepaald doel 405.547 371.119 349.960

Voorzieningen voor toekomstige uitgaven 78.000 40.500 29.425

VIA VREEMDE MIDDELEN
Schulden die binnen het jaar betaald moeten worden

135.102 114.798 65.672

Leveranciers 12.060 12.979 12.181

Vakantiegelden en bezoldigingen 39.971 44.689 39.363

Diversen 83.070 57.130 14.128

TOTAAL PASSIEF 2.466.204 2.373.972 2.292.611



Resultatenrekening 2013 2014 2015

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 655.277 510.126 478.398

GIFTEN van particulieren 34.659 23.311 27.452

12.951 19.997 24.314

Intrestafstand 21.708 3.314 3.138

LIDGELDEN 5.364 10.123 9.498

OPBRENGSTEN van financiële instellingen 223.194 13.676 15.933

Commissie Krekelsparen en Altervision 191.925 0 0

Sponsoring Triodos Bank 25.000 0 0

Commissie VDK SpaarPlus 6.269 13.676 15.933

OPBRENGSTEN van de overheid 348.747 398.282 383.785

Subsidie Beweging - Vlaamse Gemeenschap 162.521 162.844 163.051

Projectsubsidies 110.388 143.966 129.620

Tewerkstellingstoelages en andere 75.838 91.472 91.114

OPBRENGSTEN uit werking 14.781 13.919 17.531

Administratieve dienstverlening en diversen 10.115 9.800 9.808

Vorming en advies aan organisaties 2.929 3.997 7.641

Opbrengsten campagnewerking 1.500 0

Abonnementen nieuwsbrief 237 122 82

FINANCIELE OPBRENGSTEN 16.374 13.315 10.668

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 12.158 0 2.455

OPNAME VOORZIENING 0 37.500 11.075

TOTAAL VAN DE KOSTEN 610.721 544.555 499.557

ONDERSTEUNING ANDERE ORGANISATIES 57.815 0 0

Commissie Krekelsparen en Altervision 52.134 0 0

Intrestafstand  Krekelsparen 5.681 0 0

WERKINGSKOSTEN 141.358 136.433 119.276

Campagne en duurzaam sparen & beleggen 32.191 39.701 32.043

Tijdelijke projecten 123 1.567 4.825

Communicatie 21.655 17.352 9.092

Diverse kosten personeel en vrijwilligers 24.154 18.195 21.384

Huisvesting 34.705 34.880 33.228

Ondersteunende functies intern 17.985 17.842 18.704

Tijdelijke kosten externe ondersteuning 10.545 6.896

PERSONEELSKOST 395.728 395.336 368.122

AFSCHRIJVINGEN 7.693 7.322 7.255

FINANCIELE KOSTEN EN BELASTINGEN 8.127 5.464 4.904

RESULTAAT 44.556 -34.429 -21.159

RESULTAATVERWERKING
Onttrekking aan de bestemde fondsen -8.451 -34.429 -21.159

Toevoeging aan de bestemde fondsen 50.000 0 0
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FairFin heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor 2016-2020. 

FairFin wil de komende vijf jaar duidelijk en aantrekkelijke informatie over geld, 

banken en investeringen naar buiten brengen, om zoveel mogelijk mensen bij het 

financieel systeem te betrekken. We willen mensen en organisaties tools bieden om 

zelf het goede voorbeeld te geven en samen met hen de sleutelproblematieken op 

de kaart zetten. We willen ervoor zorgen dat hun verontwaardiging en zin in een 

nieuw financieel systeem bij de overheid en de financiële sector terechtkomen en hen 

hiermee dwingt en inspireert om het financieel systeem te veranderen ten behoeve 

van mens en milieu. 

Vind je dit werk waardevol? Steun ons dan door lid te worden en/of een gift te doen

 a Leden ontvangen een welkomstkado en ons magazine in de bus www.fairfin.be/lid

 a Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest waarmee je 45% van je gift 

terugkrijgt. Maak een bedrag over op rekening BE10 5230 8038 6504 (BIC: TRIOBEBB) 

van FairFin met de mededeling ‘gift jaarbericht’.

Leden en schenkers zijn hoe langer hoe belangrijker voor FairFin. Door jullie kunnen 

we onafhankelijk ons werk doen. Bedankt!


