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Met steun van:

Een nieuw financieel systeem als
hefboom voor mens en planeet. Dat is
al jaren het doel van FairFin. Wij zijn
de watchdogs van de bankensector,
we promoten pioniers die het anders
aanpakken en we werken aan een
breed draagvlak voor een structureel
ander financieel systeem. In dit
jaarbericht geven we een overzicht
van wat FairFin in 2020 deed en de
impact die we hadden.

Els Lauriks
Coördinatrice
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1.

Hoe verliep 2020?

Zoals voor de hele wereldbevolking, stond 2020 voor FairFin in het teken van Corona. We
stuurden onze werking drastisch bij. Het team werkte van de ene dag op de andere van
thuis uit. De Move your Money-campagne moest op het laatste nippertje volledig
digitaal gaan. Onze nascholingen aan leerkrachten en vormingen voor volwassenen
werden eerst geannuleerd en later getransformeerd in webinars.
Maar de nieuwe situatie liet ons ook toe veel energie te steken in interne
processen, zoals een nieuwe fundraisingstrategie (waarover meer onderaan
bij de cijfers), een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Neem zeker eens
een kijkje op fairfin.be.
Verder zetten we vooral in op waar we het best in zijn: financieel
onderzoek. Dat konden onze medewerkers van thuis uit voeren
en konden we digitaal tot in jullie huiskamer en in de kranten
brengen.
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2. Welk bereik en impact hadden

v Graaf dieper

we?

We volgen steeds nauwkeuriger op welk bereik en impact we jaarlijks halen. In 2020 werden via
bankwijzer.be 1567 klachten naar banken verstuurd, namen 343 mensen deel aan vormingen,
webinars en nascholingen voor leerkrachten, kwamen we 28 keer in de pers, werden we 5 keer
door beleidsmakers gevraagd om input te geven, onderhielden we 4 samenwerkingsverbanden
rond publieke regulering van de financiële sector en konden we 6 positieve veranderingen in het
investeringsbeleid of de investeringspraktijk van banken optekenen.
Zo werd begin van dit jaar bekend dat KBC en BNP Paribas onder druk van klanten en actiegroepen
hun duurzaamheidsbeleid aanscherpen. KBC vraagt meer klanten om steenkool te bannen en BNP
Paribas wijst ontbossers de deur.
Na de RTBF-reportage waar FairFin aan bijdroeg, over schendingen van mensenrechten, landroof
en ontbossing, schrapte Belfius een fonds dat investeert in de controversiële plantageholding
Socfin.

Banken zeggen ontbossers en
uitstoters de wacht aan
u Lees het artikel op standaard.be

Geen beleggingen meer via Belfius
in Socfin-aandeel
u Lees het artikel op apache.be

3. Wat deden we precies?
FairFin startte het jaar met onderzoek rond de Kobaltmijnen in Congo. Daaruit bleek dat BNP
Paribas, ING, Deutsche Bank en KBC de laatste vijf jaar 9 miljard euro in Glencore investeerden.
Dat bedrijf ligt onder vuur voor kinderarbeid en andere schendingen van mensen- en
arbeidsrechten. Op fairfin.be lees je ons onderzoek nog eens na en kan je een klacht sturen naar je
bank.
In september grepen we het schandaal rond de FinCEN files aan om druk te zetten op banken
zodat ze witwaspraktijken een halt toeroepen. We riepen ook de overheid op om werk te maken
van bindende regelgeving.
Het voorjaar 2020 van FairFin stond opnieuw in het teken van het klimaat. In het kader van
onze Move your Money-campagne deden we een hele serie onderzoeken naar de investeringen
van banken in fossiele brandstoffen. Van de rol van Shell in Nigeria, ExxonMobil in Guyana,
olierampen in Russisch poolgebied over de schaliegas-crash en de carbon bubble tot de prijs voor
meest vervuilende bank van Europa voor BNP.
In 2020 koos FairFin er definitief voor om meer in te zetten op het analyseren van de
structurele problemen binnen het financieel systeem en de rol die overheden daarin zouden
moeten opnemen. Zo voerden we samen met Arbeid & Milieu een groot onderzoek uit naar
het klimaatbeleid van publieke investeringsmaatschappijen in ons land. Met onze analyse, die
blootlegt dat deze strategische overheidsinstrumenten geen klimaatstrategie hebben, bereikten
we heel wat middenveldorganisaties en parlementsleden.
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v Graaf dieper
Banken pompen 9 miljard in
kobaltmijnen waar kinderen zich
kapot werken
u Lees het artikel op fairfin.be

FinCEN Files: Tijd voor een verbod
op transacties met onbekenden
u Lees het artikel op fairfin.be

Move Your Money
u Lees de laatste nieuwsberichten op
moveyourmoney.be

FairFin en Arbeid & Milieu
pleiten voor klimaatambitie
en hervorming van publieke
investeringsmaatschappijen
u Lees het artikel op fairfin.be

v Graaf dieper
Ook in onze analyse van het regeerakkoord stelden we vast dat de overheid niet zorgt voor de
noodzakelijke regulering van de financiële sector.

Het regeerakkoord onder de loep:
de financiële sector blijft buiten
schot
u Lees het artikel op fairfin.be

En natuurlijk legden we ons toe op de actualiteit en analyseerden we op verschillende momenten
in het jaar de impact van de wereldwijde coronapandemie op de wereldeconomie, waarbij we
steeds de nadruk legden op hoe we als maatschappij op een democratisch manier invloed kunnen
en moeten uitoefenen op het financieel systeem.

Corona: de uppercut voor een bont
en blauwe economie
u Lees onze bijdrage in MO*

Ineos onder vuur
We stapten mee in rechtszaak met 13 andere
milieuorganisaties en ngo’s tegen de petrochemiereus
Ineos en zijn plannen om een plasticfabriek in de haven
van Antwerpen uit te breiden onder de naam Project One.
De ecologische impact van het project zou rampzalig
zijn: door boskap, vervuiling door plastic korrels en
vooral door het gebruik van het enorm vervuilende
schaliegas als grondstof.
We droegen bij aan de zaak door ons eigen financieel
onderzoek. Daarin stelden we onder meer de
economische haalbaarheid van het project in vraag.
We toonden aan dat BNP Paribas, ING, Deutsche Bank
en KBC Ineos sinds 2016 voor meer dan 3 miljard
financierden. En we legden uit dat Ineos bovendien een
erg hoge waarborg en subsidies krijgt, waaronder gratis
emissierechten van de Vlaamse regering.

Hier kan je onze studie nog eens nalezen:
Hoe onze overheid en banken de bodemloze put
van Ineos proberen vullen
Op twee weken tijd stuurden meer dan 500 mensen
een klacht naar hun bank via ons online platform
bankwijzer.be. Vervolgens boekten we eerste successen:
eerst werd de omgevingsvergunning opgeschort en later
kondigde Ineos aan dat het zijn vergunning voor de
eerste fase van de uitbreiding intrekt.
Toekomst omstreden Ineos-project in de
Antwerpse haven onzeker, raffinaderij geschrapt
Ineos ziet af van omgevingsvergunning voor
megaproject in Antwerpen

Podcast: Corona: Hoe ziek is het
financieel systeem?
u Beluister de podcast

De ECB democratiseren om de
wereld na Corona vorm te geven
u Lees onze analyse op fairfin.be

Wie zijn banken om te oordelen of
een bedrijf Corona overleeft?
u Lees meer op fairfin.be
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v Graaf dieper
Tegen het einde van het jaar onderzochten we de opties en valkuilen van het pensioensparen.

Pensioensparen met respect voor
mens en planeet: kan dat wel?
u Check de opties op fairfin.be

We werkten ook toe naar de publicatie van onze online en gedrukte brochure Bankwijzer XL
(de opvolger van de vroegere Staat van de Banken). In dit onderzoek namen we het reilen en
zeilen van de bancaire sector in België onder de loep. We bekeken ons bankenlandschap eerst
in vogelvlucht en stonden stil bij de grote trends.Daarna zoomden we bank per bank in op het
investeringsbeleid, de manier van werken en de samenstelling van 16 banken die in België actief
zijn. We doopten deze brochure niet voor niks “Bankwijzer XL”: we namen meer banken op dan
we doen op bankwijzer.be en we maken een structurele analyse van de banken en de sector.
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Bankwijzer XL: welke impact
hebben banken vandaag op onze
samenleving?
u Ontdek het dossier op fairfin.be

4. Cijfers
Er is een groot verschil in financieel resultaat tussen 2019 en 2020. In 2019 lagen de kosten
veel hoger, omdat er was beslist te investeren in de professionalisering en groei van FairFin.
Die investeringen leverden op: het beleidsplan werd goedgekeurd en er kwam inhoudelijke en
zakelijke versterking van de organisatie.
We maakten voor 2020 een sobere begroting op omdat er besparingen op de Vlaamse subsidies
waren aangekondigd en omdat er geen nieuwe projectsubsidies waren ingediend. Toch slaagden
we erin om meer inkomsten te genereren dan het jaar voordien.
Het positieve resultaat van 27.116 euro in 2020 is te danken aan eenmalige meevallers in de
subsidies, de structurele groei in de giften dankzij de nieuwe fondsenwervingsstrategie en het
goed beheer in de uitgaven.
Onze nieuwe fondsenwervingsstrategie omvat volgende elementen: onze communicatie aan
donateurs professionaliseren, deelnemers aan acties systematisch vragen donateur te worden
en een goede band met onze schenkers opbouwen. Voor die nieuwe aanpak wierven we een
halftijds nieuwe medewerker aan op het einde van het jaar. De nieuwe strategie leverde bijna een
verdubbeling op in het totale bedrag giften van particulieren.		
FairFin is een echte kennisorganisatie. Al onze activiteiten steunen op het studiewerk en de
expertise van ons team. Een groot deel van onze uitgaven zijn daarom loonkosten. Jouw steun
helpt ons die kost te dragen en versterkt onze onafhankelijkheid.
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4. 1.

Resultatenrekening 2020

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN

459,417

TOTAAL VAN DE KOSTEN

432,302

GIFTEN van particulieren

44,538

WERKINGSKOSTEN

111,945

Giften algemeen

25,056

Inhoudelijke werking

24,680

Intrestafstand

183

Communicatie

17,761

Diverse kosten personeel en vrijwilligers

12,237

Huisvesting

35,048

Ondersteunende functies

22,218

LIDGELDEN

6,495

OPBRENGSTEN van financiële instellingen

0

Sponsoring Triodos Bank

0

Commissie VDK SpaarPlus

0

OPBRENGSTEN van de overheid
Subsidie Beweging - Vlaamse
Gemeenschap

175,854

Projectsubsidies

73,878

Tewerkstellingstoelages en andere

111,211

OPBRENGSTEN uit werking

10 Cijfers

360,944

44,412

Administratieve dienstverlening en
diversen

39,943

Vorming en advies aan organisaties

4,454

Opbrengsten campagnewerking

0

Verkoop publicaties

15

FINANCIELE OPBRENGSTEN

2,912

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

117

OPNAME VOORZIENING

0

PERSONEELSKOST

306,782

AFSCHRIJVINGEN

9,781

FINANCIELE KOSTEN EN BELASTINGEN

3,717

UITZONDERLIJKE KOSTEN

77

RESULTAAT

27,116

RESULTAATVERWERKING
Onttrekking aan de bestemde fondsen

0

Toevoeging aan de bestemde fondsen

0

4. 2.

Balans

HET ACTIEF

12/31/2019

12/31/2020

HET PASSIEF

12/31/2019

12/31/2020

INVESTERINGEN EN VOORRADEN

11,437

22,817

VIA EIGEN MIDDELEN

2,006,909

2,034,025

Hard- en software

2,075

4,083

Kapitaal opgebouwd uit jaarlijkse winst

597,019

597,019

Kantoormeubilair en -machines

0

0

1,409,890

1,437,006

Schilderwerken

1,432

57

Winst gereserveerd voor een bepaald
doel

Naamsverandering

7,930

18,677

Voorzieningen voor toekomstige uitgaven

0

0

DEELNEMENINGEN IN ANDERE
ORGANISATIES

1,397,115

1,421,115

40,194

41,389

In Socrowd cvba

1,000,000

1,000,000

Schulden die binnen het jaar betaald
moeten worden

In andere organisaties

397,115

421,115

Leveranciers

7,377

12,843

Vakantiegelden en bezoldigingen

32,806

28,546

LENINGEN VERSTREKT AAN
ORGANISATIES

2,479

2,479

Diversen

10.5

0

TOTAAL PASSIEF

2,047,103

2,075,414

NOG TE ONTVANGEN VERGOEDINGEN

99,745

55,695

Vanwege klanten

16,514

3,668

Vanwege BNP Paribas Fortis en Triodos
Bank

0

0

Subsidies

32,647

22,846

Lening Muntuit

20,500

20,500

Diversen

30,084

8,680

Geld onmiddellijk beschikbaar
TOTAAL ACTIEF

536,327
2,047,103

573,309
2,075,414

VIA VREEMDE MIDDELEN

4. 3.

Kosten fondsenwerving

Productie- en verzendkosten

4,436.36

Kosten voor publiciteit

50.00

Personeelskosten

5,802.41

Kosten voor uitbesteding

3,115.75

Totaal kosten voor directe fondsenwerving

13,404.52
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5. Wat brengt 2021?
2021 is voor FairFin goed gestart. Met nieuwe gezichten, nieuwe projecten en een nieuwe
dynamiek.
De komende maanden mag u van ons onderzoek verwachten rond de investeringen van banken
actief in België in Cacao, Palmolie, vastgoed en plastic. We zetten verder in op het creëren
van draagvlak rond de structurele problemen van het financieel systeem. We zullen analyses
publiceren over de de rol van grootbanken en publieke banken, centrale banken en monetair
beleid en de klimaattransitie. Ten slotte zullen we ook pioniers in de verf zetten die bouwen aan
een andere, sociale en duurzame economie en maatschappij.

v Graaf dieper

We stellen graag het team van
FairFin aan je voor.
u Check het team op fairfin.be

Een sterk middenveld met deskundige en kritische spelers als FairFin zijn van fundamenteel
belang om onze democratie gezond te houden.
Om onze onafhankelijkheid te behouden en onze rol te kunnen blijven spelen, is uw gift ook
vandaag meer dan welkom. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest waarmee je tot
45% van de gift terugkrijgt.

Geef ons een extra duwtje in de
rug.
u Steun ons via FairFin.be
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Vooruitgangstraat 333/9
1030 Brussel
België
info@fairfin.be
Tel: +32 2 201 07 70
Ondernemingsnr.: 0423.552.973
V.U.: Els Lauriks, Vooruitgangstraat 333/9, 1030 Brussel
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