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Financieel
verslag
Dit financieel verslag heeft betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium 
voor alle activiteiten tussen 1 januari en 31 december 2012. De jaarrekening werd gecontroleerd en gecertificeerd door onze 
bedrijfsrevisor KPMG Vias. Ze kan geraadpleegd worden via de site van de Nationale Bank van België (www.nbb.be).
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Balans
  aCtiVa       2012    2011  

  Vaste activa      647.319    825.010 

  Immateriële vaste activa     934    2.110 
  Materiële vaste activa     606.806    777.660   
  Financiële vaste activa     39.579    45.240   
  Vlottende activa      13.966.031   15.951.838           
  Vorderingen op meer dan één jaar    3.321.574    5.110.858
  Vorderingen op ten hoogste één jaar    9.201.602    8.093.559
  liquide middelen      1.342.207    2.549.894
  Overlopende rekeningen     100.648    197.527

totaaL aCtiVa      14.613.350   16.776.848 
      
 PassiVa       2012    2011  

  sociaal fonds      1.098.845    1.129.509        
  Permanente middelen     959.268    959.268
  Overgedragen resultaat     -346.421    -449.811 
  Kapitaalsubsidies      485.998    620.052 
  Voorzieningen      157.386    156.467
  schulden      13.357.119   15.490.872
  schulden op meer dan één jaar    0    0
  schulden op ten hoogste één jaar    3.089.900    2.219.256
  Overlopende rekeningen     10.267.219   13.271.616

 totaaL PassiVa      14.613.350   16.776.848
 Reserves (permanente middelen en overgedragen resultaat)  612.847    509.457

ResulTaTenReKenIng
       2012    2011  

 Bedrijfsopbrengsten     12.940.505   11.844.967 
 Bedrijfskosten      -12.830.158   -12.402.542 
 Bedrijfsresultaat      110.347    -557.575  
 Financiële opbrengsten     381.525    187.527  
 Financiële kosten      -385.780    -403.912  
 Courant resultaat      106.092    -773.960  
 uitzonderlijke opbrengsten     193    3.904  
 uitzonderlijke kosten     -2.895    -33.028  
 resultaat van het boekjaar     103.390    -803.084  

Voor Dierenartsen Zonder grenzen zijn giften essentieel om 
de doelstellingen te kunnen bereiken. In 2012 werd er voor 
€ 880.944 aan fondsen ingezameld (tegenover € 719.926 in 
2011). Dit vertegenwoordigt slechts 7% van de inkomsten 
van Dierenartsen Zonder grenzen, maar samengeteld bieden 
deze kleine bedragen de mogelijkheid om via cofinanciering 
aanzienlijke subsidies te verkrijgen, zowel op Belgisch als op 
internationaal niveau. 

Op institutioneel niveau kunnen wij al vele jaren rekenen op 
de steun van verschillende overheden. Onze belangrijkste 
geldschieters zijn de Belgische overheid (DgD en het 
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid), de europese 
Commissie (europeaid en eCHO), usaID en de Zwitserse 
ontwikkelingssamenwerking. samen zijn ze goed voor 61% van 
de inkomsten van de organisatie. De verscheidenheid van onze 
geldschieters verleent ons een zekere mate van onafhankelijkheid 
als ngo. 

De uitvoering van onze programma’s is goed voor € 12.049.442, 
hetzij 83,8 % van de uitgaven. De rest houdt verband met de 
werkingskosten van de hoofdzetel in Brussel (5%), met de kosten 
van fondsenwerving (2%) en communicatie naar het publiek 
(2%) en met de activiteiten die aan het consortium werden 
uitbesteed (7%). 

In 2012 werd 46% van onze uitgaven voor projecten gedaan in 
West-afrika (niger, Mali en Burkina-Faso), 9 % in Centraal-afrika 
(DRC en Rwanda), 44 % in Oost-afrika (Kenia, Zuid-soedan en 
Oeganda) en 1 % in België (ontwikkelingseducatieprogramma).

Het eindresultaat van het boekjaar 2012 vertoont een overschot 
van € 103.390 terwijl in het oorspronkelijk gestemde budget een 
verlies voorzien was van € 65.036. Dit overschot is te danken 
aan de investeringen in de administratieve en financiële structuur 
van onze organisatie in de loop van het jaar. Deze investeringen 
hebben geleid tot een beter beheer van onze eigen middelen, 
dankzij een beter gebruik van de financieringscontracten of 
dankzij de betere resultaten bij de actieve zoektocht naar 
cofinanciering, in alle transparantie en conform de regels van 
onze fondsenverstrekkers. Door het tekort van het vorige 
boekjaar zijn we verplicht de overgedragen verliezen geleidelijk 
aan te absorberen om onze reserves opnieuw op te bouwen en 
het voortbestaan van de organisatie verder te verzekeren.
.

 iNKoMsteN 

 BaLaNs 

Het balanstotaal bedraagt € 14.613.350. Het wordt gekenmerkt 
door aanzienlijke schuldvorderingen en overgedragen subsidies. 
De boekhoudregels vereisen dat het volledige bedrag van de 
meerjarige financieringscontracten wordt geboekt, wat de 
aanzienlijke bedragen aan vorderingen aan de actiefzijde en in 
overlopende rekeningen aan de passiefzijde verklaart (het deel 
van de subsidies dat nog niet werd gebruikt voor projecten).

Het eigen vermogen is vandaag beland op het niveau dat 
Dierenartsen Zonder grenzen in 2009 kende. Het bedraagt 
€ 1.098.845 en vertegenwoordigt 8 % van het balanstotaal. In de 
mate van het mogelijke zal het overgedragen verlies de volgende 
jaren worden aangezuiverd.

 toeLiChtiNG Bij het VerLies VaN 2011 

De jaarrekening van 2011 werd gekenmerkt door een aanzienlijk 
boekhoudkundig tekort van circa € 800.000. Van dit tekort hield € 
495.000 rechtstreeks verband met de voorgaande jaren aangezien 
er boekhoudkundige correcties nodig waren op enerzijds de te 
betalen of te ontvangen bedragen van onze balans, en anderzijds 
op de te ontvangen subsidies, omdat de institutionele inkomsten 
in 2010 onterecht overschat werden. Deze herzieningen werden 
in 2011 geboekt. Hoewel ze bijdroegen tot het tekort van 2011, 
hadden deze boekhoudkundige correcties geen invloed op onze 
huidige kaspositie.

een ander onvoorzien element, dat voor € 230.000 bijdroeg tot 
het tekort, was de zwakkere euro op de internationale markten. 
Deze ongunstige evolutie had een weerslag op de jaarrekening 
van 2011 in de vorm van gerealiseerde verliezen (€ 100.000) en 
boekhoudkundige herwaarderingen (€ 130.000). afgezien van al 
deze elementen bedroeg het tekort uit onze activiteiten in 2011 
ongeveer € 75.000, een operationeel verlies van ongeveer 1 % 
van onze activiteiten.

 UitGaVeN  eeN Beheerste Groei 

In 2012 kenden onze programma’s een groei van 17 % ten 
opzichte van 2011. Voor 2013 is er echter een stabilisering van 
de programma’s gepland, aangezien er een groei voorzien is van 2 
% van de activiteiten op het terrein. Dit moet het mogelijk maken 
om een gemiddelde strategische groei van 10 % op te tekenen in 
de loop van de jaren 2011, 2012 en 2013. 
 
Voorzichtigheid blijft echter geboden, vooral voor de volgende 
aspecten:
- eigen vermogen in verhouding tot de balans, hetzij 7 % in 2012 
(net als in 2011 maar tegenover 11 % in 2010). Bij de strategische 
planning zal de organisatie in 2013 haar financiële strategie 
afronden om een nieuw en duidelijk streefcijfer voor de reserves 
vast te leggen.
- Kaspositie: de organisatie moet er steeds op letten dat 
er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om aan de 
kortetermijnverplichtingen te kunnen voldoen. Door het 
financieringsbeleid van de fondsenverstrekkers en de vaak 
lange betalingstermijnen, alsook door periodieke vertragingen 
bij onze eigen rapportering, krijgen we het geld vaak nadat we 
het al hebben uitgegeven. De organisatie moet het geld dan 

voorschieten. De raad van bestuur heeft in 2012 voor 10 % 
aan bankleningen (straight loans en kredietlijnen) toegestaan, 
die gebruikt kunnen worden in periodes met lagere cashflows. 
Hierdoor kon de organisatie de goede uitvoering van haar 
programma’s verzekeren. Bovendien moet de organisatie de 
strikte uitvoering van de contracten controleren om snel 
rapporten te kunnen opstellen voor de fondsenverstrekkers en zo 
de betalingstermijnen te verkorten. Dat is vooral mogelijk dankzij 
een centraal documentatiebeheersysteem, met een centrale 
databank die alle betrokkenen in staat stelt om contracten, 
deadlines en budgetten van programma’s op te volgen.
- De institutionele cofinanciering van de programma’s: om de 
eigen middelen aan te vullen en zo dat deel van het budget 
te kunnen dekken dat niet gefinancierd wordt door onze 
voornaamste fondsenverstrekkers (wat kan oplopen tot 25 %, 
maar gemiddeld 7% is), volgt Dierenartsen Zonder grenzen 
een strategie van institutionele cofinanciering. In 2012 leverde 
dit een totale cofinanciering van € 582.509 op, heel wat beter 
dan de € 482.012 uit 2011. uitgedrukt in percentage is dit een 
opmerkelijke prestatie van onze organisatie. De zoektocht naar 
cofinanciering zal in de toekomst een aandachtspunt blijven.
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1. PROFIel Van De ORganIsaTIe (WIe ZIjn We en HOe 
ZIjn We gesTRuCTuReeRD?)
Dierenartsen Zonder grenzen is een vzw naar Belgisch 
recht die in 1990 opgericht werd door een kleine groep 
van dierenartsen die hun kennis en ervaring ten dienste 
wilden stellen van de arme bevolking in het Zuiden die 
afhankelijk is van veeteelt. De oprichtingsstatuten werden 
gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 22 februari 
1990 en bijgewerkt op 1 juni 1995 en op 5 september 
2005. Dierenartsen Zonder grenzen werd als ngo erkend 
op 13 november 1997, en daarna op 14 april 2007 als 
‘ngo-programma’ voor een periode van 10 jaar door de 
Belgische federale dienst voor Ontwikkelingssamenwerking. 
De organisatie is gestaag gegroeid. Momenteel beheert ze 
steunprogramma’s voor de veeteelt in acht landen in afrika 
en een ontwikkelingseducatieprogramma in België.

Dierenartsen Zonder grenzen heeft een grotendeels 
gedecentraliseerde structuur, met een bescheiden hoofdzetel 
(12,3 VTe) in verhouding tot het beheerde globale budget 
(ongeveer 13 miljoen euR). De organisatie heeft ook twee 
regionale kantoren, in niamey en nairobi, van waaruit 
de programma’s in respectievelijk West- en Oost-afrika 
gecoördineerd worden. De programma’s in Centraal-afrika 
werden tot eind 2012 vanuit de hoofdzetel gecoördineerd. 
In 2012 gingen elf coöperanten, waarvan het merendeel van 
afrikaanse afkomst is, aan de slag bij onze lokale partners in het 
kader van een versterking van de organisationele capaciteiten. 
Bovendien kwamen drie junior experts, gefinancierd door het 
BTC, onze teams in Oeganda, Rwanda en Mali versterken.

In 2012 telt de hoofdzetel in totaal 13 medewerkers (9 
vrouwen en 4 mannen). Het personeelsverloop is laag: 
we hebben slechts een intrede en een uitstap genoteerd. 
Meer dan de helft van het personeel bevindt zich in de 
leeftijdscategorie van 26-35 jaar. De organisatie moedigt 
permanente professionele vorming aan. Details over de 
sociale balans van Dierenartsen Zonder grenzen zijn te 
vinden op de website ngo-openboek.be of op de site van 
de nationale Bank van België, www.nbb.be. In de loop van 
2012-2013 worden het personeelsbeleid en de handleidingen 
voor financiële procedures geüpdatet en geharmoniseerd, 
in nauwe samenwerking met de regionale kantoren en de 
partners. Het personeelsbeleid is gebaseerd op het ‘Total staff 
Reward’-principe.

Vanwege de geopolitieke context waarin de programma’s in 
het Zuiden uitgevoerd worden, heeft Dierenartsen Zonder 
grenzen in het Zuiden een veiligheidsplan uitgewerkt voor 
zijn medewerkers. Dat plan wordt regelmatig bijgewerkt 
naarmate de risicofactoren evolueren. In 2012 werden er 
maatregelen genomen om de coöperanten gedurende 
anderhalve maand te evacueren uit noord-Kivu en gedurende 
een kortere periode uit Mali. In niger en ook in Zuid-soedan 
werden de veiligheidsmaatregelen versterkt.

Dierenartsen Zonder grenzen België is medeoprichter van 
het netwerk Vétérinaires sans Frontières europa. VsF europa 
is een internationale vereniging zonder winstoogmerk die 
bestaat uit negen onafhankelijke organisaties uit Oostenrijk, 
België, Frankrijk, Duitsland, Italië, nederland, spanje, 
Zwitserland en Portugal.

2. BesTuuR (WIe BeslIsT en WIe WORDT eRBIj 
BeTROKKen?)
Dierenartsen Zonder grenzen Belgium telt vier 
beslissingsniveaus: de algemene vergadering als hoogste 
orgaan, de raad van bestuur, de algemeen directeur en de 
regionale directeurs.

De algemene leden vergadering (alV) van Dierenartsen 
Zonder grenzen is samengesteld uit 26 personen die een 
jaarlijkse bijdrage betalen. De statutaire alV wordt een keer 
per jaar gehouden. Ze bekrachtigt het strategisch kader, de 
jaarplannen en de verantwoording van de rekeningen aan 
alle betrokken partijen van de organisatie en benoemt de 
bedrijfsrevisor. Ze waakt erover dat de strategisch plannen 
overeenstemmen met de visie, de missie en de waarden van 
de organisatie.

na de alV van 2012, waarop 2 ontslagnames, 1 herverkiezing 
en 1 benoeming bekrachtigd werden, bestaat de raad van 
bestuur (RvB) uit 7 onafhankelijke personen die op vrijwillige 
basis hun mandaat uitoefenen. De raad zal in 2013 versterkt 
worden naargelang de noden van het nieuw strategisch plan 
‘Horizon 2025’. De raad komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. 

De RvB wordt door de alV gemachtigd om de strategische 
langetermijnplannen van de organisatie op te stellen. In 2012 
startte de raad met de uitwerking van het nieuw strategisch 
langetermijnplan van DZg, ‘Horizon 2025’ genaamd. De 
RvB doet de opvolging en evalueert de resultaten van de 
organisatie in zijn geheel, het risicobeheer en de efficiëntie 
in het bereiken van strategische doelen. De RvB stelt de 
algemeen directeur aan en volgt diens resultaten op.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het beheer 
en het bestuur van de organisatie in overeenstemming 
met de Belgische en internationale wetgeving en met de 
procedures van de verschillende fondsenverstrekkers, in lijn 
met de strategie die goedgekeurd werd door de raad van 
bestuur. Hij waakt erover dat de algemene strategie correct 
vertaald wordt in operationele plannen op het niveau van 
de vier regio’s en de twee afdelingen op de hoofdzetel 
(financiën en human resources) en dat de organisatie over 
de nodige menselijke en financiële middelen beschikt om 
haar doelstellingen te bereiken. De directeur fungeert ook als 
vertegenwoordiger naar andere betrokken partijen. In 2012 
wijdde hij een groot deel van zijn tijd aan de coördinatie van 
de uitwerking van het strategisch plan ‘Horizon 2025’ met 
de vertegenwoordigers van de organisatie en haar betrokken 
partijen. 

De regionale directeurs vervullen dezelfde rol als de 
algemeen directeur maar dan in hun eigen regio. Op het 
terrein wordt elk project op technisch en budgettair vlak 
beheerd door een projectleider die door de lokale partner 
aangeduid en begeleid wordt. In de landen met een belangrijk 
programma werd een landendirecteur aangesteld.

Ter ondersteuning van deze beslissingsorganen is er een 
managementteam van 9 personen (3 directeurs, 4 managers 
en 2 experts), een adviesorgaan dat maandelijks bijeenkomt 
(vaak virtueel). Dit team helpt de directeurs en managers 
om hun beslissingen te nemen op een gestructureerde en 
transparante wijze en bereidt de verantwoording van de 
rekeningen aan de betrokken partijen voor. Het is ook een 
plek waar kennis, ervaring en verworven inzichten gedeeld 
worden. 

Over het algemeen is de managementstijl collegiaal van 
aard en gebaseerd op de waarden van de organisatie 
(respect, transparantie, duurzaamheid). De nadruk ligt op 
responsabilisering van medewerkers, op hun professionele 
ontwikkeling en op overleg. In 2013 zullen we een enquête 
afnemen om de tevredenheidsgraad van alle personeelsleden 
te beoordelen. 

naar aanleiding van het nieuw strategisch plan zal 
Dierenartsen Zonder grenzen in 2013 een audit van de 
organisatie uitvoeren en indien nodig de structuur aanpassen 
om aan de nieuwe uitdagingen tegemoet te komen.

3. 2. aanPaK geRICHT OP ‘KWalITeIT’ (HOe TRaCH-
Ten We VOORTDuRenD De KWalITeIT Van Ons 
InTeRn BeHeeR en Van OnZe PROgRaMMa’s Te VeR-
BeTeRen?)
De Belgische ngo-sector heeft via zijn twee federaties (ngo-
federatie en aCODeV) die aanzienlijke steun verlenen, 
gekozen voor het eFQM excellence managementmodel, dat 
veelvuldig gebruikt wordt in europa, zowel in de openbare 
als in de privésector (www.efqm.org). Het systeem probeert 
bedrijven en verenigingen aan te moedigen om betere 
resultaten te behalen die aan de verwachtingen van alle 
betrokken partijen voldoen en deze te handhaven. Op 
basis van een zelfevaluatie van de organisatie in 2011 is 
Dierenartsen Zonder grenzen gestart met een eerste cyclus 
met drie maatregelen voor een beter beheer. De resultaten 
daarvan zijn beoordeeld door B-Best en hebben in juli 2012 
geleid tot het behalen van het C2e-label (Committed to 
excellence). er is nog een verbeteringscyclus ingevoerd en 
er volgt ook een derde. Daarna zal de organisatie overgaan 
naar de volgende stap om het R4e-label (Recognised for 
excellence) te behalen. 

In het beheer van haar programma’s tracht Dierenartsen 
Zonder grenzen de principes van de ‘lerende organisatie’ 
toe te passen op basis van een op inspraak gericht beheer 
van de projectcyclus en een resultaatgerichte aanpak. Dankzij 
de uitwerking van relevante prestatie- en effectenindicatoren 
en een regelmatige opvolging en evaluatie kunnen we leren 
uit successen en mislukkingen en kunnen we de verworven 

inzichten met alle betrokken partijen delen. In 2012 werd een 
samenvatting gemaakt van alle evaluaties van de programma’s 
in Oost-afrika in de voorbije tien jaar. In 2013 wordt er werk 
gemaakt van het updaten en standardiseren van de prestatie-
indicatoren voor alle programma’s.

De verbetering van de kwaliteit van de programma’s 
omvat ook het verbeteren van de samenhang tussen 
noodhulpprogramma’s (op korte termijn) en structurele 
ontwikkeling (op lange termijn). In kwetsbare ecosystemen 
zijn er soms noodhulpprojecten nodig om de bevolking 
door een zware crisis te helpen, maar deze projecten 
moeten steeds als ondersteuning dienen van (lopende 
of toekomstige) structurele ontwikkelingsprogramma’s. 
Dierenartsen Zonder grenzen grijpt niet in met éénmalige 
noodhulpprogramma’s, maar treedt op waar de toestand van 
de bevolking met wie we op lange termijn samenwerken het 
vereist. Het aan elkaar koppelen van noodhulp, rehabilitatie 
en ontwikkeling is een aanpak die sterk aanbevolen wordt 
door de europese unie. gemiddeld genomen doet de 
organisatie voor 20 % aan noodhulpprogramma’s en voor 80 
% aan structurele ontwikkelingsprogramma’s.

4. 3. ResPeCT VOOR HeT MIlIeu (HOe TRaCHTen 
We OnZe eCOlOgIsCHe VOeTaFDRuK Te 
VeRMInDeRen?)
als ngo dragen we eveneens een verantwoordelijkheid voor 
de bescherming van het milieu. Op de hoofdzetel worden er 
sinds enkele jaren maatregelen doorgevoerd om onze ecolo-
gische voetafdruk geleidelijk te verminderen:
− Papier : het personeel wordt aangemoedigd om alleen do-
cumenten af te drukken als dat nodig is, op gerecycleerd pa-
pier en recto verso. Het papier dat aangekocht wordt, draagt 
het label Blaue engel of nordic swan. Dit geldt ook voor de 
brieven die naar onze leden en supporters verstuurd worden.
− Verplaatsingen: de organisatie heeft geen bedrijfswagen. 85 % 
van het personeel gebruikt het openbaar vervoer of de fiets 
om op het werk te raken of komt te voet.
− Reizen met het vliegtuig: verplaatsingen met het vliegtuig 
zijn noodzakelijk in een internationale organisatie, maar ze 
moeten zorgvuldig overwogen worden. Om de uitstoot van 
broeikasgassen te compenseren, koopt Dierenartsen Zonder 
grenzen zijn vliegtickets bij een agentschap dat gebruik maakt 
van het ‘greenseat’-systeem. In de mate van het mogelijke 
trachten we de bezoeken op het terrein, technische work-
shops en officiële ontmoetingen te combineren om het aan-
tal verplaatsingen te verminderen.
− Versnaperingen: we kopen biologische en/of fairtradepro-
ducten. We gebruiken bijvoorbeeld een koffiemachine en 
koffie van Puro, een fairtrademerk. In 2012 hebben we een 
eerste ‘Havelaar’ ontvangen als erkenning voor onze inzet 
voor ‘fair trade’.
− Kantoormateriaal: kantoorartikelen worden aangekocht 
via ecobos. De inktpatronen van de printers worden gerecy-
cleerd door Thomsom Recycling Centre via Het Punt.
− Onderhoudsproducten: zeep en afwasproducten zijn van 
het merk ‘ecover’.
− Verwarming en verlichting: als huurder zijn de mogelijkhe-
den van Dierenartsen Zonder grenzen om de gas- en elek-
triciteitsfactuur te verminderen eerder beperkt. In de voorbije 
drie jaar bleef het energieverbruik behoorlijk stabiel. als voor-
beeld de bureaus op de tweede verdieping:
elektriciteit: 1396 kWh (1652 kWh in 2011 en 1597 kWh in 2010)
gas: 6681 kWh (6.213kWh in 2011 en 6392 kWh in 2010).
De eigenaar heeft in 2012 nieuwe vensters en dubbele be-
glazing geïnstalleerd.

Wat onze programma’s betreft: als ngo gespecialiseerd in 
veeteelt neemt Dierenartsen Zonder grenzen deel aan 
het debat over de evolutie en de positieve en negatieve 
invloed van de veeteelt in de wereld, in samenwerking met 
de andere leden van VsF europa, be-troplive, CeleP, en 
andere organisaties. Veeteelt is momenteel verantwoordelijk 
voor naar schatting 12 à 18 % van de geproduceerde 
broeikasgassen. Het is echter vooral de manier waarop er vee 
gehouden wordt die hierbij de grootste verantwoordelijkheid 
draagt. Dit geeft ons een grote manoeuvreerruimte. 
Dierenartsen Zonder grenzen ondersteunt de ontwikkeling 
van een kleinschalige veeteelt, die kansarme gezinnen de kans 
geeft op een waardig bestaan, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van lokale grondstoffen voor het voederen van de dieren, die 
maatregelen ter bescherming van de natuur omvat, die de 
biodiversiteit versterkt en die respect voor het dierenwelzijn 
promoot.

aDDeNDUM Profiel van de organisatie, bestuur en kwaliteit, respect voor het milieu   


