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De natuurlijke rijkdommen beschermen is van
wereldbelang. Sinds meer dan 50 jaar focust WWF zich
op 2 prioriteiten:

De biodiversiteit redden  
De uitputting van de natuurlijke rijkdommen inperken.

2 invalshoeken voor éénzelfde doelstelling: een toekomst
uitbouwen waar de mens in harmonie leeft met de natuur

▲
▲

WWF gaat deze uitdaging wereldwijd aan dankzij 5.000 medewerkers, 5 miljoen sympatisanten en een aanwezigheid op het
terrein in meer dan 100 landen met een netwerk van 80 nationale bureaus over heel de wereld.
In 2012 hebben wij in België op de steun van 80.516 sympatisanten mogen rekenen. Zonder hen hadden we de resultaten
opgesomd in dit jaarrapport nooit kunnen bereiken. We willen u van harte bedanken ! 

WWF-Belgium selecteerde een aantal van die prioriteiten in functie van hun toegevoegde waarde. 
Twee voorbeelden: 
Het Congobekken: onze inzet in dit land spreekt voor zich gezien de geschiedenis tussen beide landen, de kennis en het
begrip van de lokale cultuur en een bewezen expertise die bereikt werd door ons team dankzij jarenlange ervaring. 
De inzet op het vlak van  klimaat en energie: ons team helpt België om een ambitieuze plaats te behouden op Europees
niveau.

Onze krachten bundelen

De uitdagingen die aangegaan moeten worden om onze planeet te beschermen zijn enorm. Dat is de reden waarom we op
internationaal niveau algemene doelstellingen hebben vooropgesteld om de biodiversiteit te beschermen en de ecologische
voetafdruk van de mensheid te verminderen. 
13 globale prioriteiten werden geselecteerd. Die prioriteiten werden bepaald omdat wij geloven dat we genoeg invloed hebben om
de dingen te veranderen. De prioriteiten omvatten het behoud van geografische gebieden zoals het Congobekken, het
Amazonegebied of de Noordpool. Ook de bescherming van belangrijke diersoorten zoals de tijger en de inzet van de
belanghebbenden rond belangrijke thema's zoals klimaatverandering of overbevissing zijn opgenomen in de globale prioriteiten.

Duurzame oplossingen vinden

Ons werk is gericht op de dialoog. Samen met onze partners zijn wij op zoek naar praktische oplossingen om de burgers,
overheden, bedrijven, organisaties en de burgerlijke samenleving te stimuleren om samen te werken om onze planeet in leven te
houden.
Wij geven voorrang aan natuurbehoudprojecten “op het terrein”, in samenwerking met de lokale bevolking. Wij ondersteunen
eveneens een aantal programma's rond sensibilisatie. Ons doel is dat onze projecten als voorbeeld kunnen dienen voor andere
actoren uit de sector, zodat zij deze projecten verder helpen uitbouwen of reproduceren.

Zich engageren met de bedrijven 

Wij erkennen het belang om samen te werken met de bedrijven
die deel uitmaken van de oplossing. Bovenop de sensibilisering
van de producenten en de consumenten gaan we er ook van uit
dat een constructieve samenwerking met de privésector de
meest efficiënte aanpak is om de evolutie van de markten te
wijzigen.  Wij willen de impact voorrang geven aan duurzame
goederen en diensten. 

De voornaamste partners van
WWF-België en hun doelstellingen

Alpro: hun CO2-uitstoot verminderen aan de hand van het
programma “Climate Savers” van WWF International 

bpost: hun CO2-uitstoot verminderen, werken aan duurzaam
bosbeheer en duurzaam papierbeheer (FSC-label)

Danone: hun CO2-uitstoot verminderen aan de hand van
een pilootproject (vermindering van de uitstoot veroorzaakt
door melkveebedrijven)

Delhaize: duurzame visvangst en palmolie 

Eneco: hun CO2-uitstoot verminderen via het programma
“Climate Savers”  

EXKI: hun ecologische voetafdruk verlagen en CO2-uitstoot
verminderen

IKEA: hun CO2-uitstoot verminderen en voorzien in een
duurzame bevoorrading  van de verschillende natuurlijke
producten zoals hout en katoen

Tetrapak: hun CO2-uitstoot verminderen en werken aan
duurzaam bosbeheer (FSC-label)  

Voor meer informatie: www.wwf.be/corporate

Het internationale netwerk van
WWF versterken

Om duurzame resultaten te boeken op vlak van
natuurbehoud moeten wij op doeltreffende medewerkers
kunnen rekenen in de landen waar we aanwezig zijn. 

WWF-België helpt bij de versterking van meerdere kantoren
uit het WWF-netwerk.  Enkele voorbeelden. Wij zorgen voor
de organisatorische en personeelsontwikkeling van WWF in
Congo. Wij zijn ook ingeschreven in een globaal programma
dat bepaalde nationale WWF-kantoren helpt om hun aantal
supporters te doen toenemen en hen zo de middelen geeft
om op het terrein te werken.  

WWF in de Belgische maatschappij

In België willen we fungeren als referentiepunt voor de
Belgische maatschappij, om iedereen aan te moedigen zich in
te zetten voor een levende planeet.
Dankzij onze centrale ligging in Europa kan ons land invloed
uitoefenen op beslissingen op internationaal niveau. Daarom
informeren wij het Belgische publiek, de bedrijven en de
politieke leiders zo goed mogelijk. Op die manier maken zij
kennis met de belangrijkste debatten rond de bescherming
van de planeet. Mede dankzij de steun van meer dan 80.000
supporters in België werken we op verschillende niveaus door
middel van voorlichtingscampagnes, acties naar politici en
samenwerkingen met verschillende betekenisvolle bedrijven
binnen hun sector.
Het sensibiliseren van jongeren is één van onze grootste
prioriteiten in België.  Daarom hebben wij een netwerk van
vrijwilligers ontwikkeld. Zij gaan naar scholen om het werk
van WWF voor te stellen en aan te tonen hoe belangrijk het is
om het leven op onze planeet te beschermen. Wij
ondersteunen eveneens de leerkrachten in hun werk door hen
een grote waaier aan educatieve tools aan te bieden die de
grote milieukwesties behandelen. Wij zijn overtuigd dat de
duurzame veranderingen in onze maatschappij zullen
gedragen worden door de komende generaties. ©
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Ons internationaal netwerk stelt ons in staat om op grote schaal aanwezig te zijn
in de hele wereld, in de belangrijkste gebieden, om de planeet te beschermen

In 2012 hebben wij rondom het Virunga Nationaal Park meer dan
één miljoen bomen (1.000 ha) geplant met de hulp van kleinschalige,
lokale boeren. Dit zorgt ervoor dat de illegale houtkap binnen het park
teruggedrongen kan worden en dat er voldoende houtskool geleverd
kan worden aan de bevolking van Goma.  Sinds het begin van het
project in 2007 werden er al meer dan 5.000 ha beplant. 

In de provincie Bas-Congo hebben onze activiteiten omtrent
gemeenschapsbeheer en alternatieven voor Slash & Burn-landbouw
een extra financiering van 5 jaar gekregen van de Europese Unie. 

In de regio van het Tumbameer werken we sinds 2006 aan een
project om enerzijds de bonobo's te beschermen en anderzijds de
ontwikkeling van de lokale bevolking te bevorderen. Wij werken
samen met de gemeenschappen om geleidelijk aan een centrum voor
ecotoerisme op te richten dat zich toespitst op de observatie van
bonobo's. De bedoeling is dat er extra inkomsten gegenereerd worden
voor de bevolking en dat de bonobo's beter beschermd worden. 
Dankzij het harde werk van trackers worden de dieren steeds meer
gewend aan bezoekers, wat ons toelaat om verder te gaan in ons
programma rondom ecotoerisme.  

Voor deze projecten hebben we ook kunnen samenwerken met
verschillende promovendi, waardoor we onze wetenschappelijke
kennis over diersoorten hebben kunnen verbeteren.  

In de regio van het Tumbameer, te midden van de regenwouden
die een groot waterreservaat vormen voor Congo, hebben we eveneens
meer dan 700 vissers kunnen overtuigen om hun krachten te
bundelen en zo hun visvoorraad te beschermen. 
Het resultaat: een daling van het gebruik van muggennetten voor de
visserij, de installatie van kunstmatige paaigebieden (voortplantings-
gebieden) en het opstellen van een gids voor goed visbeheer . 

Ook in België 
Op 4 december hebben wij samen met de Belgische Ontwikkelings-
samenwerking een seminarie georganiseerd met als doel de mogelijke
evolutie van de Slash & Burn-landbouw in de Democratische
Republiek Congo te analyseren en samen te stellen. De groep -
bestaande uit wetenschappers, vertegenwoordigers van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking, ngo's en studenten - heeft over dit
complex onderwerp een aantal interessante ideeën samengebracht. 

Guyana's: 
ontwikkeling met respect voor 
de natuur  

Guyana is het eerste land ter wereld dat zich inzet voor een
ontwikkeling  met een “lage CO2-impact”: de overeenkomst
geeft aan dat het land een premie ontvangt (van Noorwegen)
indien de ontbossing onder een historische drempel blijft.
Guyana heeft dit doel voor een tweede keer bereikt en gebruikt
het geld onder andere voor ontwikkelingsprojecten met de
inheemse bevolking.  

In Guyana werd een nieuwe wet omtrent natuurbescherming
goedgekeurd.  Deze zorgt ervoor dat de creatie van nieuwe
parken vergemakkelijkt wordt. 

“Shell Beach” was het eerste beschermde gebied, een
kustgebied van ongeveer 140 km lang waar heel wat
zeeschildpadden komen broeden.  Dit omvat bijna het volledige
Noordelijke deel van de Guyaanse kust.  

In Suriname werd het eerste MSC-certificaat voor een
garnalenvisserij uitgereikt. Het hoofdkantoor van dit bedrijf
bevindt zich in Oostende. Een van de voorwaarden voor de
certificering hield in dat de bijvangst beperkt moest worden.
Om dit te doen, werden speciale netten ontwikkeld zodat de
zeeschildpadden niet langer gevangen werden.  

Karpaten: de laatste oerbossen
beschermen 

In 2012 hebben meer dan 100 000 mensen de petitie
getekend om de bossen in Roemenië te beschermen. Dankzij
die petitie en het werk van ons team in Roemenië werden de
plannen voor de hervorming van de boswet ingestrokken. De
voorziene hervorming zou vernietigend geweest zijn voor de
bescherming van de oerbossen.  

Naar aanleiding van de mediacampagne in Roemenië werd
een proces opgesteld waarbij alle belanghebbenden en
overheden werden samengebracht  om de criteria te bepalen
waarmee oerbossen geïdentificeerd kunnen worden. Deze
criteria werden opgenomen in de Roemeense boswet.
Sindsdien zijn de bossen wettelijk beschermd.   
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Terreinbezoek in Roemenië

Spoor van een schildpad in Guyana

De meerderheid van de projecten die WWF-Belgium steunt , hebben betrekking op het regenwoud van het Congobekken. Het gaat voornamelijk
over drie belangrijke gebieden: het Virunga Nationaal Park, het landschap rondom het Tumbameer en Bas-Congo.

De prioritaire gebieden van WWF 

Het Congobekken:
bescherming van het
op één na grootste
regenwoud ter wereld

Enkele resultaten van de door WWF gesteunde projecten 

TERREINPROJECTEN

Nationale grens DRC
Provinciale grens

Nationaal park Virunga

Regio Tumbameer

Bas-Congo



€
6.768.086 €

2008 2009 2010 2011 2012

7.310.125 €

7.922.880 €

9.210.713 €
8.731.711 €

WWF-België in cijfers
Evolutie van de inkomsten van WWF-België 2008-2012

De gezichten van WWF-België 
Ons team: 

▲

▲
▲

Inkomsten per sector  

▲

Hoe wordt elk euro uitbesteed ?

▲

Particulieren
60%

Overheden
28%

Bedrijven
11%

Andere
1%

Ronald Biegs Voorzitter
Jean-Marie Postiaux Schatbewaarder, Voorzitter WWF-Belgique Communauté Francophone, 

Public Affairs Director Belgium
Lode Beckers Voorzitter LOBO NV, Bestuurder CMBEL en KBF
Roseline C. Beudels        Conservation Biology Unit, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Herman Craeninckx Vennoot-Bestuurder Stibbe
Eric Dekeuleneer Bestuurder van vennootschappen, Professor Solvay Brussels School
Jean-Pierre Dutry President nv Turbowinds sa
Paul Galand Vice-Voorzitter WWF Belgium 

Ere-Onderzoekdirecteur van het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS
Guido Ravoet CEO Europese Bankfederatie, Bestuurder diverse vennootschappen
Carlo Vandecasteele Hoogleraar KULeuven
Yan Verschueren Voorzitter WWF Vlaanderen, Ondervoorzitter WWF Belgium, 

natuur educatief hoofdmedewerker natuurcentrum Beisbroek
Hans Wolters Zelfstandig organisatie-adviseur

Deze raad is samengesteld uit personen met een verschillende
achtergrond, die beschikken over diverse kwaliteiten en rijke
ervaringen. Edelmoedig hebben ze aanvaard  om hun talent en
status te gebruiken om de aandacht te vestigen op het belang
van onze missie.

Een WWF Goodwill Ambassador  vertegenwoordigt actief WWF
en wordt in die hoedanigheid door WWF-België op de hoogte
gehouden van de acties en verwezenlijkingen van WWF.
Een WWF Goodwill Ambassador versterkt het profiel van WWF
naar de buitenwereld en maakt de doelstellingen van WWF beter
bekend in zijn/haar sociale en professionele omgeving. 

WWF-België wil de gelegenheid nemen om alle personen die aanvaard hebben om Goodwill Ambassador van  WWF te zijn van
harte te bedanken voor het opnemen van deze belangrijke verantwoordelijkheid. 
Pierre-Olivier Beckers, Lode Beckers, Iwan Bekaert, Olivier Bentin, Philippe J. Berg, Ronald Biegs, Philippe Bodson, Alfred
Bouckaert, Chantal Block, Robert Bury, Thierry Claeys Bouuaert, Herman Craeninckx, Ingrid Ceusters-Luyten, Jean-Pierre
Coene, Michel Czetwertynski, Scarlett de Fays, Bernard de Gerlache de Gomery, Jacques de Gerlache, Herman Dehennin, Jean-
Pierre de Launoit, Mary Ann del Marmol, Philippe Delusinne, Godefroid de Woelmont, Eric Domb, Mia Doornaert, Antoine
Duchateau, Paul Dujardin, Cédric du Monceau, Jean-Louis Duplat, Jean-Pierre Dutry, Amid Faljaoui, Alain Godefroid, Baudouin
Goemaere, Paul Gaspard Jacobs, Tshibangu Kalala, Philippe Lambrecht, Henry le Grelle, Christiane Linet, Florence Lippens,
Chantal Lobert, Xavier Magnée, Michel Malschaert, Marc Mullie, Theo Peeters, Mary Pitsy oude Hendrikman, Robert Kuijpers,
Paul Ponjaert, Guido Ravoet, Catherine M. Sabbe, Eric-Emmanuel Schmitt, André Taymans (✝), Michel Troubetzkoy, Rik Torfs,
Herman Vandaele, Carlo Vandecasteele, Colette Van den Bossche, Tony Vandeputte, Helga Vanderveken, Micheline Vandewiele,
Hugo Vanermen, André Van Hecke, Ritt Van Kerckhoven, Christian Verschueren, Anne Vierstraete, Johan Vinckier, Pascal
Vrebos, Guy Warlop, Serge Wibaut, Véronique Wilmot.

Voor elke ontvangen
euro wordt 76 cent

uitgegeven aan
natuurbehoud, 

10 cent voor onze
administratieve 

kosten en 14 cent 
voor de

fondsenwerving.  

▲
▲

▲

13 personen in
natuurbehoud

12 personen in 
marketing 

& sensibilisatie

7 personen in 
boekhouding, 

operations & directie

De Raad van Bestuur van WWF-België 

▲

De raad van WWF Goodwill Ambassadors 

▲
▲

lidmaatschappen en giften

legaten

overheid

bedrijven

andere

totaal

Metro-tram-bus

45 %

Openbaar vervoer+fiets

Fiets
Trein 15 %

9 %

30 %

Het goede voorbeeld geven
Verbruik:  

elektriciteit: 44 118 kwh => -4,1% ten opzichte van 2011

gas: 67.112 kwh => -3,5% 

water: 255m_ => -5,2% 

papier: A4/A3: 69 500 vellen => - 12 500   

Engagementen:  

Fairtrade @ work: dankzij onze inzet om
fairtradeproducten te gebruiken in onze kantoren,
ontvingen wij in 2012 nogmaals de fairtrade-award
van Max Havelaar met drie sterren.  
Donderdag Veggiedag: wij nemen deel aan het
initiatief "Donderdag Veggiedag" (een dag per
week zonder vlees). In de praktijk organiseren wij
ook elke maand een “Donderdag Veggiedag” voor
het volledige WWF-team.

Mobiliteit Woon-werkverkeer: 

Reizen:  
1,3 ton CO2 / werknemer  
Wij compenseren onze CO2-uitstoot (wij kopen
certificaten aan die gebruikt worden om projecten te
financieren die het equivalent van de uitstoot zullen
compenseren.) 

▲

WWF-BELGIË  
BETER LEREN KENNEN 



www.wwf.be

De winnaars van onze wedstrijd
'De Beestigste Klas'

Ons team
sensibiliseert de
jongeren

5 juni 2012: een conferentie over
'Green Economy' in het kader van
de voorbereiding op RIO +20

31 januari 2013: Conferentie over het Virungapark
met aanwezigheid van de directeur van het park,
Emmanuel de Mérode

6 oktober 2012: Onze ledendag aan de kust

31 maart 2013: 
Ons team fietst voor de planeet


