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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 2021 deed en de 
impact die we hadden. 

Els Lauriks

Coördinatrice
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1. Hoe verliep 2021?
2021 was een jaar van nieuwe energie en groei. We haalden meer giften op dankzij onze 

trouwe en breder wordende achterban. We verwelkomden enkele nieuwe collega’s en 
startten nieuwe samenwerkingen, dankzij ons groeiende netwerk en het vertrouwen dat 

vele organisaties hebben in onze gedegen expertise, harde werk en gedurfde visie. Dat 
is wat nodig is in deze heftige tijden. Zowel op het vlak van bijvoorbeeld klimaat en 

mensenrechten als het Europees Monetair Beleid.
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2. Welk bereik en impact hadden 
we?
Onze achterban groeit, verjongt en verbreedt. Het aantal volgers van onze sociale media steeg met 
10%, het aantal abonnees op onze nieuwsbrief met 15%, het aantal bezoekers van onze website 
met 20% en onze giften met 25%. Campagnes en samenwerkingen zoals die rond de bezetting 
van de Palestijnse Gebieden en die rond plastic zorgen er ook voor dat we een nieuw publiek 
aanspreken.

In 2021 verdubbelde het aantal klachten dat mensen via bankwijzer.be naar banken verstuurden, 
van 1.567 naar 3.218. We kwamen 35 keer in de pers (vs 28 keer in 2020) en konden 22 positieve 
veranderingen in het investeringsbeleid van banken optekenen (vs 6 in 2020).

Moeilijker vast te leggen in cijfers, maar niet minder betekenisvol, is de erkenning die FairFin 
steeds vaker krijgt voor onze expertise, ervaring en visie. We merken dat banken de Bankwijzer 
respecteren en meer tijd en energie steken in de dialoog met ons. We krijgen van een aantal 
onder hen zelfs complimenten over de kwaliteit en diepgang van onze dossiers. Ook journalisten, 
parlementsleden en middenveldorganisaties nemen onze research steeds vaker mee in hun werk 
of zoeken ons actief op. Zo ontstaan erg waardevolle en versterkende samenwerkingen.

De pioniers CampinaEnergie en Karoot zagen hun aantal coöperanten stijgen, deels dankzij onze 
steun binnen de campagne Grondleggers. 

 v Lees meer

Grootbanken stellen weer teleur: 
tijd voor duidelijk beleid en 
regulering

 u Lees het artikel op fairfin.be

FairFin zet Grondleggers in de 
schijnwerpers: organisaties en 
initiatieven die de aanzet geven 
voor een duurzame, rechtvaardige 
wereld. 

 u Lees meer op fairfin.be
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3. Wat deden we precies?
In het voorjaar stelden wij een splinternieuwe campagne voor: Grondleggers. Hierbij zetten we 
enkele organisaties en initiatieven in de schijnwerpers, uitgekozen omdat ze een aanzet geven 
voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Ze bewijzen in de praktijk dat op een andere manier 
omgaan met geld, de planeet en mensen echt kan. 

Zo interviewden we Jef Van Eyck, medeoprichter van Campina Energie, en namen we een kijkje bij 
het Gentse coöperatieve eethuis Karoot.

De paasklokken brachten een dossier over cacao. De goedkope chocolade eieren, paashazen en 
pralines die onze winkelrekken overspoelen, hebben ook een duistere kant. 

90% van de cacaoboeren heeft geen leefbaar inkomen. Om het hoofd boven water te houden 
grijpen ze vaak naar schadelijke praktijken zoals kinderarbeid en ontbossing. De grote spelers van 
de cacaosector erkennen die problemen, maar doen er vervolgens bitter weinig aan. Ondertussen 
blijven onze banken investeren. Tussen 2016 en 2020 vloeide er meer dan 26,5 miljard euro naar 
deze voedingsmultinationals. 

De klimaatverandering kwam deze zomer beangstigend dichtbij, met de overstromingen die ook 
ons land troffen. Banken dragen hierin een grote verantwoordelijkheid, want zij investeren nog 
steeds veel geld in fossiele sectoren. Ook centrale banken zijn niet neutraal. De ECB pompte sinds 
het begin van de pandemie al 4000 miljard euro in de economie. Maar een groot deel van dit geld 
vloeit naar steenkool-, olie- en gasbedrijven en andere grote vervuilers. Jammer, want dit geld 
kon even goed naar de klimaattransitie gaan. Daarom lanceerde FairFin een campagne rond de 
Europese Centrale Bank (ECB) en het klimaat. 

 v Lees meer

“Wij willen de Kempen fossielvrij 
maken”

 u Lees het interview op fairfin.be

Nieuwe grondlegger: Karoot

 u Bekijk het filmpje op fairfin.be  

Eieren voor ons geld

 u Lees het artikel op fairfin.be

Centrale banken voor het klimaat

 u Lees meer op fairfin.be
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Sommige lidstaten van de ECB zijn voorstander van een strenger klimaatbeleid binnen de ECB, 
maar anderen blijven op de rem staan. Zo ook Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale 
Bank van België (NBB). Om hem met de neus op de feiten te drukken, plaatsten we een autowrak 
van de overstromingen in Verviers voor de deur van de NBB. 

Enkele maanden geleden brachten we een dossier over wegwerpplastic uit. Wat bleek? Onze 
banken investeren miljarden in bedrijven in de voedingsindustrie die de plasticberg vergroten, 
zonder voorwaarden op te leggen rond plastic in hun investeringsbeleid.

De Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied zijn een schending van het internationaal 
recht. Ze zijn ook een enorm dure operatie, alleen mogelijk dankzij geldschieters uit de hele 
wereld. Samen met de andere leden van de "Don't Buy into Occupation"-coalitie schreven we een 
dossier waaruit bleek dat Europese financiële instellingen miljarden pompen in bedrijven die de 
Israëlische bezetting mogelijk maken. En BNP Paribas had hierin een hoofdrol. 

 v Lees meer

FairFin plaatst autowrak uit 
overstromingen voor de Nationale 
Bank van België als protest tegen 
falend klimaatbeleid.

 u Lees het artikel op fairfin.be

De ondraaglijke kost van 
wegwerpplastic

 u Lees het artikel op fairfin.be

Don't Buy Into Occupation

 u Lees meer op fairfin.be
KBC paste haar olie- en gasbeleid aan na druk van FairFin
Samen met jullie voerde FairFin de druk op de banken op. Jullie verstuurden massaal 
klachtenbrieven, waardoor KBC haar olie- en gasbeleid verscherpte. 

Johan Thijs, CEO van KBC, beweerde tijdens het debat van De Grote Shift van de Standaard 
dat KBC niet meer investeert in bedrijven die nieuwe olie-en gasvelden willen ontginnen.
Maar FairFin ontdekte enkele belangrijke achterpoortjes in dit nieuwe beleid.
We riepen jullie massaal op om klachtenbrieven te sturen naar de bank waarna KBC haar 
investeringsbeleid aanpaste.

Onze aanpak werkt dus!
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4. Cijfers
De afgelopen jaren zette FairFin in op professionaliseren. Dit jaar rondden we dat proces af en 
dat vertaalt zich ook in de kosten. Zoals u misschien wel weet, is FairFin ontstaan vanuit Netwerk 
Vlaanderen. Een groot gedeelte van het historisch opgebouwde vermogen droegen we over naar 
een aparte vzw, Netwerk Solidariteit, waar het zal worden beheerd in de geest van het vroegere 
Netwerk Vlaanderen.

Die enorme eenmalige uitzonderlijke kost vertekent het financieel resultaat. Het camoufleert dat 
de werking van FairFin financieel gezond is. De inkomsten van de werking dragen haar uitgaven 
en zelfs een aantal investeringen op langere termijn, zoals die in fondsenwerving. 

Dat is mogelijk omdat FairFin aan het groeien is. De fundraisingstrategie van begin 2020 werkt 
nog steeds goed waardoor we in 2021 stegen naar een totaalbedrag giften van 55.781 euro (25.000 
in 2019 en 45.000 in 2020).

Ook haalden we een aantal nieuwe subsidies binnen voor een significant hoger bedrag dan 
gebudgetteerd (112.381 euro vs. 49.000 euro). Daarmee financierden we projecten zoals het 
onderzoek rond plastic en de campagne rond de ECB en het klimaat. 

Ook het team groeide, met Amadeo Ghiotto op plastic, Marie Jans op klimaat en Katrien Doms op 
communicatie.

We hebben de ambitie om de komende jaren opnieuw reserve op te bouwen en zo stabiliteit voor 
onze werking en ons team te creëren.

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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TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 481,639

GIFTEN van particulieren 55,781

LIDGELDEN 6,880

OPBRENGSTEN van de overheid 407,507

Subsidie Beweging - Vlaamse 
Gemeenschap

235,381

Projectsubsidies 112,381

Tewerkstellingstoelages en andere 59,746

OPBRENGSTEN uit werking 9,270

Administratieve dienstverlening en 
diversen

7,427

Vorming en advies aan organisaties 1,753

Opbrengsten campagnewerking 0

Verkoop publicaties 89

FINANCIELE OPBRENGSTEN 2,201

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0

OPNAME VOORZIENING 0

TOTAAL VAN DE KOSTEN 2,238,385

WERKINGSKOSTEN 123,073

Inhoudelijke werking 12,172

Communicatie 20,429

Diverse kosten personeel en vrijwilligers 14,561

Huisvesting 35,099

Ondersteunende functies 40,812

PERSONEELSKOST 512,984

AFSCHRIJVINGEN 10,721

FINANCIELE KOSTEN EN BELASTINGEN 1,588,945

UITZONDERLIJKE KOSTEN 2,662

DETAIL KOSTEN DIRECTE 
FONDSENWERVING

16646.25

Productie en verzendingskosten 7025.25

Kosten voor publiciteit 0

Personeelskosten 9621

Kosten voor uitbesteding 0

RESULTAAT -1,756,746

RESULTAATVERWERKING

Onttrekking aan de bestemde fondsen 1,163,230

Toevoeging aan de bestemde fondsen 0

4. 1. Resultatenrekening 2021
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HET ACTIEF 31/12/2020 31/12/2021

INVESTERINGEN EN VOORRADEN 22,817 24,496

Hard- en software 4,083 4,578

Kantoormeubilair en -machines 0 7,088

Naamsverandering 18,677 12,831

DEELNEMENINGEN IN ANDERE 
ORGANISATIES

1,421,115 25,124

In Socrowd cvba 1,000,000 0

In andere organisaties 421,115 25,124

LENINGEN VERSTREKT AAN 
ORGANISATIES

2,479 2,479

NOG TE ONTVANGEN VERGOEDINGEN 55,695 137,485

Vanwege klanten 3,668 3,489

Subsidies 22,846 23,386

Lening Muntuit 20,500 0

Diversen 8,680 110,610

Geld onmiddellijk beschikbaar 573,309 236,267

TOTAAL ACTIEF 2,075,414 425,852

HET PASSIEF 31/12/2020 31/12/2021

VIA EIGEN MIDDELEN 2,034,025 277,278

Kapitaal opgebouwd uit jaarlijkse winst 597,019 -1,237

Winst gereserveerd voor een bepaald 
doel

1,437,006 278,515

Voorzieningen voor toekomstige uitgaven 0 0

VIA VREEMDE MIDDELEN

Schulden die binnen het jaar betaald 
moeten worden

41,389 148,573

Leveranciers 12,843 9,660

Vakantiegelden en bezoldigingen 28,546 39,013

Diversen 0 99900

TOTAAL PASSIEF 2,075,414 425,852

4. 2. Balans
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 v Lees meer

We stellen graag het team van 
FairFin aan je voor.

 u Check het team op fairfin.be

'Vrede zal niet fossiel zijn: ook 
niet-Russisch gas zet ons vast'

 u Lees ons opiniestuk op knack.be

 
 
 

Geef ons een extra duwtje in de 
rug.

 u Steun ons via FairFin.be

5. Wat brengt 2022?
In 2022 groeit FairFin verder. Ken je ons straffe en erg gedreven team al? Neem hier zeker eens een 
kijkje!

We gaven 2022 een vliegende start met nieuwe scores voor de banken op Bankwijzer.be.

De komende maanden staat er nog onderzoek op stapel naar schadelijke investeringen in 
plasticproductie, diepzeemijnbouw, huisvesting en de bezetting van de Palestijnse Gebieden.

We graven diep en zoomen uit. Dat kan je lezen in onze recente opinie over de link tussen de 
Russische inval in Oekraïne, fossiele brandstoffen en de conflicten van de toekomst.

In 2022 zullen we verder gedurfde voorstellen doen en campagnes voeren over de regulering van 
banken, de rol van publieke banken en publieke investeringsmaatschappijen, en het Europees 
monetair beleid. Om zo de toekomst te financieren waar wij van dromen: sociaal rechtvaardig en 
duurzaam.

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 jouw gift ook 
vandaag meer dan welkom. Want een eerlijk en duurzaam financieel systeem, kunnen we enkel 
samen bouwen. Steunen kan via deze link. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest 
waarmee je tot 45% van de gift terugkrijgt.
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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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