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Aan klanten en sympathisanten van Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp,  

Aan de leden van RESSOURCES,  

Aan de overheden, aan het publiek, 

 

Forum ETHIBEL vzw werd door RESSOURCES vzw (de federatie van be-

drijven uit de sociale economie die zich inzetten voor het verkleinen van 

de afvalberg door het inzamelen herstellen van voorwerpen voor herge-

bruik, www.res-sources.be) belast met de uitvoer van een onafhankelij-

ke controle op de naleving van het lastenboek van het ethische keur-

merk SOLID’R, zoals gedetailleerd in het Charter van RESSOURCES, dat 

onderschreven werd door Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw 

(www.salvatorhulp.org). Doel van deze opdracht is te controleren in 

hoeverre de activiteiten van Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp con-

form de ethische criteria en het lastenboek van het Charter verlopen en 

om hierover een rapport op te stellen voor het publiek. 

Deze certificatieverklaring betreft de controle van de toetredingscriteria 

en van de operationele criteria op basis van de structuur en activiteiten 

van het boekjaar 2015. Onze controles verliepen volledig in overeen-

stemming met de specificaties van het Charter. Bij de uitvoering van 

onze opdracht konden wij rekenen op de administratieve ondersteuning 

van RESSOURCES. Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp heeft ons alle 

gevraagde informatie verstrekt.  

Op basis van onze controle op de referentiedatum 31/12/2015, beves-

tigen wij dat Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp de volgende statutaire 

en operationele criteria ten volle respecteerde: 

 Dienstverlening aan haar leden en aan de gemeenschap als einddoel, 

eerder dan winstbejag  

 Voorrang van mens en werk op kapitaal, in de verdeling van de in-

komsten 

 Regelmatige boekhouding en jaarlijkse afrekeningen, zoals voorzien 

door de wet 

 Transparantie op het vlak van de gebruikte middelen (herkomst en 

eindbestemming) 

 Transparante communicatie en toegankelijkheid van de rekeningen 

voor donateurs 

 Beperking loonspanning 

 Bestuurlijke autonomie 

 Democratische besluitvorming 

Wij verklaren bijgevolg dat naar ons oordeel en voor het boekjaar 2015, 

de activiteiten van Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp volledig conform 

de voorwaarden van het Charter van het sociaal-ethisch label SOLID’R 

uitgevoerd zijn. 

 

Voor Forum ETHIBEL vzw, 

 

Herwig Peeters, Directeur 

Brussel, 18 november 2016 
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