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De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling is al
ruim twintig jaar de enige beleggersvereniging in Nederland 
die opkomt voor de belangen van institutionele en particuliere 
beleggers die willen bijdragen aan duurzaam beleggen en 
duurzaam ondernemen.

De VBDO blijft acties ondernemen gericht op het vergroten van
duurzame impact op de samenleving, de samenwerking met 
de leden en het verbeteren van de financiële veerkracht van de 
vereniging. De achtergrond hiervoor vormt het strategieplan 
2018-2021.

De VBDO doet verslaglegging volgens de G4 richtlijnen van het 
Global Reporting Initiative. De vereniging besteedt aandacht aan

de afbakening van haar activiteiten en aan de materialiteit ervan. Daarnaast vindt er controle plaats
door een externe accountant. 

De VBDO kan haar werk niet doen zonder haar particuliere en institutionele leden, die de vereniging 
ondersteunen. Graag dank ik de leden hierbij voor hun bijdragen het afgelopen jaar. We nodigen u 
van harte uit om met de VBDO in gesprek te gaan.

Met hartelijke groeten, 

Angélique Laskewitz
Algemeen directeur VBDO
+ 31 (0)30 – 234 00 31
www.vbdo.nl 



Zou het niet fantastisch zijn als we de wereld een
betere plaats maken om te leven doordat 
financiële instellingen hun geld alleen nog op een
duurzame manier investeren of uitlenen? Dat wil
zeggen: duurzaam beleggen is mainstream. Dat is
de visie van de VBDO.  

In 2017 is de visie herijkt, is de strategie aangescherpt
en is een evaluatie van de resultaten van de VBDO 
in 2017 opgesteld. De VBDO kan zeer tevreden terug-
kijken op de resultaten van 2017. Langere termijn
funding van projecten en een aantal nieuwe 
institutionele leden dragen bij aan de positieve 
financiële resultaten als ook aan een goede prognose
voor de komende jaren.  

Missie en instrumenten
De missie van de VBDO is het verduurzamen van de 
kapitaalmarkt. Daarvoor gebruikt zij drie soorten 
instrumenten: Engagement, Benchmarks en Thought
Leadership.

-   Engagement: VBDO stelt vragen aan bedrijven op 
    aandeelhoudersvergaderingen en gaat met 
    organisaties de dialoog aan om de verankering van 
    duurzaamheid in de bedrijfsvoering te stimuleren.  
-   Benchmarks: Deze vergelijkende onderzoeken worden 
    gedaan in verschillende sectoren. Zij dienen om 
    prestaties op gebied van duurzaamheid transparant te 
    maken en te verbeteren. Zo wordt de race naar de top 
    gestimuleerd.
-   Thought Leadership: Middels onder meer seminars 
    en Ronde Tafels werkt VBDO aan kennisoverdracht op 
    het gebied van duurzame ontwikkeling. 

Engagement
De VBDO heeft een belangrijke rol als aanjager van duur-
zaam beleggen door het agenderen van duurzaamheids-
thema’s bij bedrijven en financiële instellingen. Voor het
tweede jaar vraagt VBDO aandacht voor living wage
(leefbaar loon). Dit heeft zij gedaan door de studie over
living wage voor pensioenfondsen en door het stellen
van vragen op aandeelhoudersvergaderingen. De UN
Sustainable Development Goals zet VBDO voor bedrijven

op de kaart op de Algemene Vergaderingen van 
Aandeelhouders (AVA’s). Concrete en meetbare voort-
gang is hierop nodig, blijkt uit de resultaten. Het derde
onderwerp waarover vragen worden gesteld op AVA’s is 
natuurlijk kapitaal. Bemoedigend is het om te zien dat
maar liefst 37 toezeggingen van bedrijven op de AVA’s
aan de VBDO in 2016, in 2017 zijn opgevolgd. Ten slotte 
is hier vermeldenswaardig dat dialoog naar aanleiding
van de VBDO-studie naar investeringen in tabak heeft 
bijgedragen aan het desinvesteren in tabak van een 
aantal grote financiële instellingen. VBDO is trots op dit
resultaat.

Benchmarks
VBDO voerde in 2017 de Benchmarks uit voor pensioen-
fondsen, voor verzekeraars en bracht de Tax Transparancy
Benchmark uit voor bedrijven. VBDO rondde de haal-
baarheidsstudie af voor internationale benchmarks. 
In maart 2017 werd in Londen de eerste Corporate
Human Rights Benchmark (CHRB) voor bedrijven 
gepresenteerd.

Thought Leadership 
In 2017 verzorgde VBDO een event met het ABP over 
klimaat en mensenrechten; een Ronde Tafel over het
thema tabak; een Ronde Tafel duurzaam beleggen 
pensioenfondsen; Ronde Tafels over Human Rights &
Business in het kader van ‘HUMAN’ (een samenwerking
tussen ICCO, PwC, CNV en VBDO); een webinar voor 
KPN en de Masterclasses SDG’s. 

De VBDO werkt verder samen met de Natural Capital 
Coalition en de Natural Capital Finance Alliance om een
‘Finance Sector Supplement to the Natural Capital 
Protocol’ te maken: een supplement van het Natural 
Capital Protocol voor de financiële sector. Het Natural
Capital Protocol helpt organisaties om hun impact op, 
en afhankelijkheden van, natuurlijk kapitaal te meten 
en waarderen. 

1. Verslag van de directie
    Voortvarend vooruit!
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VBDO focuste in 2017 bij haar activiteiten op drie
hoofdthema’s: de Sustainable Development
Goals, natuurlijk kapitaal en living wage (leefbaar
loon). 

Sustainable Development Goals:
In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties 
de SDG’s onderschreven; de doelen die de wereldwijde
prioriteiten en ambities voor duurzame ontwikkeling
voor 2030 bepalen. Deze agenda voor duurzame 
ontwikkeling bevat 17 doelen (met subdoelen) en 
verbindt landen om de onderliggende oorzaken van 
armoede aan te pakken en economische groei en 
welvaart voor iedereen te creëren, binnen de grenzen
van de planeet.  

Hoewel de SDG's zijn goedgekeurd door alle regeringen,
is hun succes afhankelijk van actie en samenwerking
door alle relevante actoren; overheden, bedrijven, het
maatschappelijk middenveld en investeerders. De SDG's
bieden vele investeringsmogelijkheden en uitdagingen
voor de investeringsgemeenschap. 

Natuurlijk kapitaal:
Is de voorraad aan natuurlijke ecosystemen die een
stroom van waardevolle producten en diensten voort-
brengt, nu en in de toekomst. Het is de uitbreiding van
het economische begrip kapitaal (vervaardigde 
productiemiddelen) met de producten en diensten 
die de natuurlijke omgeving voortbrengt. Bijvoorbeeld, 
een bos of een vispopulatie brengt een stroom van
nieuwe bomen of vis voort, een stroom die oneindig kan
doorgaan. Natuurlijk kapitaal kan ook diensten leveren
zoals afbreken van verontreinigingen, waterberging 
en erosiebestrijding. De stroom van diensten uit 
ecosystemen vereist dat zo’n systeem goed en volledig
functioneert. Daarom zijn de structuur en de 
diversiteit van de systemen belangrijke onderdelen 
van het natuurlijk kapitaal. VBDO biedt inzicht in het
integreren van natuurlijk kapitaal in financiële 

producten en diensten.  

Living Wage: 
VBDO bevordert dat er een leefbaar loon betaald wordt
door de bedrijven in de portfolio’s van financiële 
instellingen. Het is hard nodig om lonen in sectoren 
als de kleding, elektronica en voedingsmiddelen te 
verbeteren. Miljoenen werknemers in arme landen, vaak
vrouwen, verdienen te weinig om van rond te komen. 
Zij en hun gezinnen ontsnappen dan niet aan de armoede-
spiraal. Als bedrijven leefbare lonen gaan betalen, dan
heeft dat een multiplier effect. Zo kunnen kinderen 
naar school en hoeven niet te werken. 
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Omgeving
VBDO voert haar missie uit in een landschap dat steeds
meer beweegt richting een duurzame ontwikkeling. 

Pensioenfondsen:  De elfde editie van de VBDO
Benchmark Pensioenfondsen laat zien dat de trend 
richting een groeiende verantwoorde beleggings-
portefeuille ook in 2017 weer heeft doorgezet. 
Pensioenfondsen nemen steeds vaker milieu-, sociale 
en bestuurscriteria mee in hun beleggingsanalyse en zijn
hier ook steeds transparanter over. Meer dan de helft 
van de pensioenfondsen heeft echter nog geen doel-
stellingen op duurzaamheidsbeleid gesteld; duurzaam
beleggen is voor veel fondsen mede hierdoor nog te
vrijblijvend. De trend dat pensioenfondsen op 
engagementtrajecten inzetten, is ook doorgezet; zij 
moedigen via engagement trajecten beursgenoteerde
bedrijven steeds meer aan om duurzaam te (blijven) 
ondernemen.

Verzekeraars: Het beleggingsbeleid van Nederlandse
verzekeringsmaatschappijen is de afgelopen twee jaar
duurzamer geworden. Vooral de implementatie en 
transparantie van het duurzaam beleggingsbeleid zijn
verbeterd. De meeste (77 procent) verzekeraars formuleren
echter geen duurzaamheidsdoelen. Het duurzaam 
beleggingsbeleid moet volgens VBDO prominenter op 
de bestuursagenda komen en beter ingebed worden in
de langetermijnbeleggingsstrategie. Daarnaast is het 
belangrijk dat verzekeraars voor hun vermogensbeheerder
duurzame doelen opstellen, zodat ook deze branche
duurzamer wordt.

De VBDO vindt het belangrijk dat verzekeraars aandacht
besteden aan de door de VN opgestelde ‘Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen’ (Sustainable Development Goals,
SDG’s). Door Duurzame Ontwikkelingsdoelen te benoemen
en daarop beleggingsdoelen aan te passen, kunnen 
verzekeringsmaatschappijen nieuwe kansen creëren 
en hun risicoprofielen verlagen.

Banken: Ook banken proberen oplossingen te bieden
voor de grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat-
verandering, grondstoffenschaarste en mensenrechten-
problematiek. Zo brengen sommige banken hun klimaat-
impact in kaart, experimenteren anderen met circulaire
economie en werken banken samen met overheid, 
vakbonden en NGO’s om mensenrechtenschendingen te
voorkomen. Er wordt uitvoering gegeven aan het banken-
convenant. Eind 2015 hebben twaalf banken het Klimaat-
statement Banken ondertekend. Daarin beloven banken
onder meer transparant te worden over de gevolgen van
hun leningen en investeringen voor het klimaat. Er is
vooralsnog geen goede methode om die klimaatimpact
te kunnen inschatten. Een aantal banken werkt samen
met andere financiële instellingen om die te ontwikkelen.
Intussen nemen banken diverse initiatieven om klanten
te helpen energie te besparen.

Bedrijven: Duurzame productie en verantwoord 
ketenbeheer zijn thema’s die steeds meer spelen bij het
bedrijfsleven. Ook VBDO’s focusthema’s Sustainable 
Development Goals (SDG’s), natuurlijk kapitaal en Living
Wage staan in de belangstelling van de bedrijven. 
Verantwoord ondernemen en transparantie zijn van 
strategisch belang voor bedrijven. Uit onderzoek van de
VBDO bleek dat Nederlandse beursgenoteerde bedrijven
afgelopen jaar transparanter zijn geworden over hun 
belastingbeleid. Gemiddeld behaalden de bedrijven 
36 procent van de maximaal haalbare score op de Tax
Transparancy Benchmark.

Samenwerking
Door samenwerking versterkt de VBDO haar impact 
voor een duurzame wereld. In 2017 heeft de VBDO haar 
samenwerkingsverbanden verder versterkt met partners
die de expertise van de VBDO aanvullen en versterken. 

• De VBDO kan haar kennis van duurzaam beleggen 
  inzetten in het meerjarige strategische partnerschap  
  Shared Resources, Joint Solutions dat IUCN-NL en 
  WNF met het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn 
  aangegaan. 
• De VBDO heeft als partner in de internationale coalitie  

van de Corporate Human Rights Benchmark in 2017 
  de eerste versie van de benchmark gepubliceerd. 
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• In 2017 is ook het thema Natuurlijk Kapitaal uitgewerkt  
  voor financiële instellingen in een partnerschap met 
  onder andere de Natural Capital Coalition en de 
  Natural Capital Finance Alliance. 
• Ook heeft VBDO een samenwerkingsverband met ICCO, 
  PwC en CNV onder de titel ‘HUMAN’. Het doel van 
  HUMAN is de toepassing van de ‘UN Guiding Principles 
  on Business & Human Rights’ te bevorderen en 
  investeerders en bedrijven bijeen te brengen.

Lees in hoofdstuk 4 meer over de activiteiten die we 
met bovenstaande partijen ontplooien.

Leden
In 2017 heeft de VBDO negen nieuwe institutionele leden
mogen verwelkomen, waaronder zes pensioenfondsen.
Hiermee laat ook de pensioenbranche een beweging
zien naar duurzaam beleggen, een lijn die VBDO in 
2018 verder hoopt te ondersteunen. De VBDO is ook 
verheugd dat het Verbond van Verzekeraars lid is 
geworden van de VBDO. Eind 2017 had de vereniging 
70 institutionele leden en 443 particuliere leden. 
In bijlage 1 staat een totaaloverzicht van de institutionele
leden. De communicatie met bestaande en nieuwe leden
is belangrijk. VBDO inventariseert steeds de behoeften 
en belangen van de leden om de waarde van het 
lidmaatschap goede inhoud te geven.

Versterkte organisatie
De interne organisatie is versterkt door een aantal 
organisatorische aanpassingen. Een voorbeeld daarvan
is dat het programmamanagement onder meer is 
verbeterd door middel van de aanstelling van een 
programmamanager. Salariëring en opleidingsmogelijk-
heden voor medewerkers zijn aangepast om de 
resultaten van het hardwerkende en bevlogen VBDO-
team te erkennen.  

Woord van dank
Rest mij om mijn hartelijke dank uit te spreken aan alle
leden, teamleden en vrijwilligers voor alle inzet en de
mooie resultaten die we samen behaald hebben.

Met vriendelijke groeten,

Angélique Laskewitz
Algemeen directeur VBDO
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2. Verslag van het bestuur

Het bestuur kijkt terug op een succesvol 
jaar. In 2017 is de strategische focus verder 
aangescherpt zodat de VBDO haar rollen als 
motivator, aanjager, gespreks- en uitvoerings-
partner nog beter kan vervullen. 

Het bestuur is met name zeer tevreden over de positieve
financiële resultaten en over het feit dat de VBDO een
mooi aantal nieuwe leden heeft mogen verwelkomen,
voornamelijk uit de pensioensector.  

Conform de statuten van de VBDO leggen wij als 
bestuur onze leden hierbij het Jaarverslag over 2017 
ter goedkeuring voor.

Beleidsplan
VBDO heeft in 2017 een strategisch plan opgesteld
waarin de strategische doelen van 2018 tot 2021 zijn 
vastgelegd. Het betreft een evolutionaire aanscherping
van de bestaande strategie, gericht op het realiseren 
van de missie van VBDO in de komende jaren en het 
borgen dat de middelen hiervoor – organisatie en 
funding – beschikbaar zijn. 

Bestuur: wisseling
In mei 2017 werd feestelijk afscheid genomen van 
Jan Pieter Six die na zeven jaren afscheid nam als 
bestuursvoorzitter. We bedanken hem voor zijn oprechte
toewijding en voortdurende betrokkenheid bij de 
vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
15 mei in het Academiegebouw te Utrecht werd de
hamer van de bestuursvoorzitter overgedragen door
Jan Pieter Six aan Jaap van Dam. 

Ook bedanken we Maartje van Putten, die ook na 
zeven jaar afscheid nam als bestuurslid en hebben we 
Gerard Roest verwelkomd als nieuw lid van het bestuur. 

Het bestuur kwam in 2017 vier keer bij elkaar. De 
vergaderingen werden in overleg met de bestuurs-
voorzitter voorbereid door de directie. Aan de orde 
kwamen onder meer de strategie en het beleidsplan 
en de financiële stand van zaken. 

Jan Pieter Six (r) geeft de bestuurshamer door aan 
Jaap van Dam

Het was een feestelijke ALV in het Academiegebouw

Reserve
In het verslagjaar is op basis van de kernfuncties van de
algemene reserve een uitvoerige analyse gemaakt van 
de benodigde buffer. Rekening houdend met mogelijke
risico’s en onvoorziene gebeurtenissen is eind 2017 
een algemene reserve nodig van circa 110.000 euro. 
Het bestuur heeft als beleid aanvaard een algemene 
reserve aan te houden ter grootte van maximaal zes
maanden van de jaarlijkse begrote structurele lasten.
Uitgaande van de structurele lasten in 2017 - dit zijn 
de personeels- en huisvestingskosten - ligt de gewenste 
omvang van de algemene reserve op ca. € 300.000,-.
VBDO streeft ernaar de reserve tot dit bedrag te laten
groeien binnen een termijn van vijf jaar.

Financiële resultaten
Aangaande de financiële resultaten is VBDO verheugd
melding te maken van een positief resultaat en VBDO 
ligt goed op koers om deze positieve resultaten in 2018
voort te zetten.  Na een tweetal jaren van tekorten op de
staat van baten en lasten heeft de VBDO in 2017 het tij
weten te keren. Door hogere inkomsten enerzijds en 
een besparing op de uitvoeringskosten anderzijds komt 
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het positieve resultaat in 2017 uit op een bedrag van 
€ 43.009. Daarnaast wijzen de vooruitzichten voor de 
komende jaren erop dat het herstel van het resultaat 
een structureel karakter heeft en dat de VBDO haar 
ambitie om de komende jaren het buffervermogen 
weer aan te zuiveren ten uitvoer kan brengen. 

Risicoanalyse en beheersing
De omvang van VBDO’s algemene reserve eind 2016 
gaf helder de noodzaak aan van een risicoanalyse en
het aangeven van de maatregelen om de gealloceerde
risico’s te beheersen. Dit om de continuïteit van de 
organisatie en haar activiteiten te waarborgen. 

De maatregelen zijn uitgevoerd; waaronder het reduceren
van de personeelskosten en het realiseren van kosten-
besparingen. Ook zijn er meer inkomsten als gevolg
van hogere projectfinanciering en ontvangst van meer
contributie. In 2017 hebben team, directie en bestuur
het strategisch plan herijkt, waarbij met name veel
aandacht is besteed aan de kansen en bedreigingen
die op de middellange termijn van belang kunnen zijn
voor de VBDO.

Gedurende het verslagjaar heeft het bureau maandelijks
de liquiditeitspositie van de vereniging gemonitord en
hiervan verslag gedaan aan de penningmeester. Zowel
cashflow als resultaat hebben zich in 2017 in positieve
zin ontwikkeld. Met het oog op de continuïteit van de
operationele activiteiten heeft de VBDO eind 2017 een
kwantitatieve onderbouwing opgesteld voor de algemene
reserve. Deze nadere specificering van het buffer-
vermogen is gebaseerd op de analyse van mogelijke 
risico’s en de impact van onvoorziene gebeurtenissen. 

Toekomstverwachting
Op basis van een evaluatie van de strategie is het 
strategisch plan 2018-2021 vastgesteld. In 2018 zal onder
andere aan de hand van een nulmeting worden onder-
zocht welke impact VBDO’s activiteiten hebben op de
omvang van het duurzaam belegde vermogen in 
Nederland. Daarnaast zal de focus liggen op het onder-
zoeken van nieuwe, impactvolle thema’s, het uitbreiden
van meerjarige partnerships en het faciliteren en actief
deelnemen aan belangrijke overlegorganen gericht op
de verduurzaming van de kapitaalmarkt (betreffende
onder meer iMVO-convenanten van de pensioenfondsen
en verzekeraars). Lees meer over VBDO’s activiteiten in
hoofdstukken 1, 3 en 4.

Door een strak financieel beleid heeft de VBDO het tekort
van de algemene reserve eind 2017 kunnen omvormen
naar een positief resultaat, dat de gestelde doelstelling
voor dat jaar ruimschoots heeft overschreden. 
Om de doelstellingen uit de nieuwe strategie te kunnen
realiseren, zal de komende jaren de nadruk worden 
gelegd op de verdere ontwikkeling en versterking van 
de interne VBDO-organisatie. Een verdere uitbreiding 
van het aantal institutionele leden is daarbij essentieel. 
Op de middellange termijn zal naar verwachting de 
continuïteitsreserve van de vereniging weer aan haar 
interne normering voldoen. Voldoende financiële 
middelen bieden een goede garantie voor een 
professionele organisatie. Een organisatie die kan 
investeren in haar medewerkers door het bieden van 
carrièreperspectief en kennisontwikkelingskansen, 
zodat kennis en kunde voor VBDO behouden blijven.

Voor een overzicht van de begroting 2018 wordt 
verwezen naar pagina 34 van dit jaarverslag.

Het bestuur kijkt ernaar uit om de positieve 
ontwikkelingen van afgelopen jaar in 2018 voort te 
zetten. 

Namens het bestuur bedank ik voor het aan ons ge-
schonken vertrouwen.

Jaap van Dam
Bestuursvoorzitter
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De VBDO is de enige vereniging van aandeel-
houders en beleggers in Nederland die zich
specifiek richt op duurzaamheid, met als 
doel om de belangen te behartigen van de 
institutionele en particuliere leden die willen
bijdragen aan de duurzame ontwikkeling 
van de kapitaalmarkt.  

De ideale samenleving is volgens de VBDO een duurzame
samenleving die voorziet in de behoefte van iedereen.
Zowel nu als in de toekomst. Een evenwichtige verdeling
van aandacht voor sociale, ecologische en economische
waarden is een voorwaarde voor een duurzame samen-
leving. 

Geldstromen bepalen in belangrijke mate de vorming
van een duurzame samenleving.  Daarom richt de VBDO
zich op het verduurzamen van de kapitaalmarkt. De 
kapitaalmarkt bestaat voor de VBDO uit meerdere partijen.
Aan de ene kant zijn er de beleggers, zowel institutioneel
als particulier. Aan de andere kant zijn er de onder-
nemingen waarin wordt belegd. De focus ligt daarbij op 
Nederland in een internationale, voornamelijk Europese
context.

Unieke positie
De VBDO treedt op in het maatschappelijk debat over
duurzaamheid. Omdat de VBDO voornamelijk aandeel-
houders vertegenwoordigt, voert zij dit debat met beurs-
genoteerde ondernemingen en institutionele beleggers,
zoals pensioenfondsen, verzekeraars en banken. VBDO’s
leden bestaan uit een mengeling van verschillende 
institutionele en particuliere leden. De institutionele
leden bestaan uit financiële organisaties, adviseurs, 
dataproviders en maatschappelijke organisaties. De
VBDO heeft als multi-stakeholderorganisatie een unieke
positie en vervult vaak een bemiddelende rol tussen 
de verschillende groepen. 

VBDO’s activiteiten
VBDO stimuleert financiële instellingen en beurs-
genoteerde ondernemingen om meer en beter te presteren
op het gebied van duurzaam beleggen als ook om hun
eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. VBDO doet dit
door onderzoeken en benchmarks uit te voeren. Dit doet
zij ook door seminars en conferenties te organiseren 
gericht op kennisdeling en op het versterken van
netwerken op het gebied van duurzaam beleggen en 
ondernemen. Ook stelt de vereniging ieder jaar vragen
op  aandeelhoudersvergaderingen over specifieke duur-
zame thema’s. Engagement is een belangrijk instrument
voor de VBDO om bij te dragen aan de verduurzaming van
de kapitaalmarkt. Ten slotte biedt de VBDO oplossingen,
lessons learned en best practices aan.  

Governance
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
dagelijkse werkzaamheden en de aansturing van de 
medewerkers ligt bij de directeur, die aan het bestuur de
verantwoording aflegt. Het bestuur heeft voornamelijk
een toezichthoudende functie en bestuurt op afstand.
Op basis van de door de Algemene Ledenvergadering
vastgestelde visie, missie en strategie stelt het bestuur
het jaarplan en de daaraan gekoppelde begroting vast.
De begroting wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de
Algemene Ledenvergadering. 

Het bestuur van de VBDO bestaat uit minimaal drie en
maximaal zeven personen, die door de algemene verga-
dering worden benoemd. Een bestuurslid treedt uiterlijk
vier jaar na zijn (her)benoeming af, volgens het vastge-
stelde rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid is
slechts eenmaal herkiesbaar. De vergoedingen van het
bestuur worden alleen gegeven op basis van gemaakte
onkosten. Het bestuur stelt het rooster van aftreden vast. 

Begin 2015 is een Raad van Advies in het leven geroepen.
In de Raad participeren vertegenwoordigers uit de weten-
schap, kennisinstituten, NGO’s en het bedrijfsleven. 
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     voor Duurzame Ontwikkeling



Inspraak van leden
De VBDO heeft institutionele en particuliere leden. De
leden zijn geïnteresseerd of werkzaam in het veld van
duurzaam beleggen en/of duurzaam ondernemen. 
De vereniging organiseert ieder kwartaal een platform-
overleg voor de institutionele beleggers. Nieuwe 
initiatieven en samenwerkingsverbanden worden 
besproken. Kennis en ervaring op het terrein van 
duurzaam beleggen worden uitgewisseld. Tijdens de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kunnen alle 
leden van de VBDO vragen stellen en invloed uitoefenen
binnen de vereniging.

Internationale netwerken
De VBDO is aangesloten bij een aantal internationale 
netwerken. Hierdoor draagt VBDO bij aan de verspreiding
van kennis en expertise over duurzaam beleggen en
duurzaam ondernemen.
-   Eurosif is de Europese organisatie van Sustainable 
    Investment Fora (SIF’s) waar VBDO deel van uitmaakt 
    en heeft als doel de duurzaamheid van Europese
    financiële markten te bevorderen. De VBDO maakt 
    deel uit van het Eurosif bestuur. 
-  De Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) is 
    een wereldwijd samenwerkingsverband voor 
    duurzaam beleggen. GSIA brengt regelmatig een 
    rapport uit over trends binnen de duurzame 
    beleggingsmarkt: het Global Sustainable Investment 
    Review. 
-  ERIN (European Responsible Investment Network) is 
    het netwerk van Europese NGO’s die verantwoord 
    beleggen willen bespoedigen.  VBDO is onderdeel van 
    de stuurgroep van ERIN en werkgroep op gebied van 
    mensenrechten. 

Media
De media weten de VBDO goed te vinden, als zijnde 
expert op het gebied van duurzaam beleggen en onder-
nemen. Via de website, e-mail, Twitter, Facebook en 
LinkedIn deelt de VBDO nieuws over duurzaam beleggen
en duurzaam ondernemen van haarzelf en van haar
leden. Ten opzichte van het jaar ervoor is er een  stijging
in het aantal volgers op de social media. 
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BESTUURSVOORZITTER 
J.K.H. Van Dam
Datum van benoeming    :   15 mei 2017. 
Einde termijn                        :   2021 (eerste termijn). 
Werkzaam als                       :   Principal Director  
                                                     Investment Strategy, PGGM.

PENNINGMEESTER 
A. Jansen 
Datum van benoeming    :   6 oktober 2016.
Einde termijn                        :   2020 (eerste termijn).
Werkzaam als                       :   CFO, Dasym Investment 
                                                       Strategies.
Relevante nevenfuncties
•   Bestuurslid/penningmeester Club of Rome - 
    Dutch Association;
•   Bestuurslid/penningmeester KWS Fonds. 

BESTUURSLID
H. Van Eeghen
Datum van benoeming    :   22 april 2015.
Einde termijn                        :   2019 (eerste termijn).
Werkzaam als                       :   Senior Director, Mercy Corps.

Relevante nevenfuncties
•   Bestuur Rabo Rural Fund;
•   Bestuur twee familiefondsen;
•   Bestuur Peace Jam Europe;
•   Adviseur Synergos; 
•   Adviseur WhyDonate;
•   Adviseur Opportunity Internation.

BESTUURSLID
R.L.M. Kooloos
Datum van benoeming    :   17 april 2012.
Einde termijn                        :   2020 (tweede termijn).
Werkzaam als                       :   Director Sustainable Banking 
                                                    ABN AMRO Bank N.V.
Relevante nevenfuncties
•   Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Golf Federatie 
•   Bestuurslid STAK Ampyx power 
•   StartGreen Consumer fund: lid RvC 
•   Global Compact Netherlands: Bestuurslid 
•   Green Business Club Zuidas: lid Raad van Toezicht 

BESTUURSLID
K.E.H. Maas
Datum van benoeming    :   22 april 2015.
einde termijn                        :   2019 (eerste termijn).
Werkzaam als                       :   Academic director Impact 
                                                       Centre Erasmus en 
                                                       programma-directeur van 
                                                       het executive CSR Program. 
Relevante nevenfuncties
•   Lid Sustainable Finance Lab;
•   Lid Sustainable PensionInvestment Lab; 
•   Lid Evaluatie Expert Panel FMO; 
•   Lid Bestuur International Association for 
    Business and Society;
•   Lid Bestuur Sustainability and Environmental 
    Management Accounting Network.

BESTUURSLID
G.P.M.J. Roest
Datum van benoeming    :   15 mei 2017.
Einde termijn                        :   2021 (eerste termijn).
Werkzaam als                       :   Pensioenbestuurder, FNV.

Relevante nevenfuncties
•   Niet-uitvoerend bestuurder APF Unilever;
•   Bestuurslid BPL Pensioen.  
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De missie van de VBDO is het verduurzamen
van de kapitaalmarkt. Daarvoor gebruikt zij
drie soorten instrumenten: Engagement,
Benchmarks en Thought Leadership.

- Engagement
VBDO stelt vragen aan bedrijven op aandeelhoudersver-
gaderingen en gaat met organisaties de dialoog aan om
de verankering van duurzaamheid in de bedrijfsvoering
te stimuleren.  

- Benchmarks 
Deze vergelijkende onderzoeken worden gedaan in 
verschillende sectoren. Zij dienen om prestaties op 
gebied van duurzaamheid transparant te maken en te
verbeteren. Zo wordt de race naar de top gestimuleerd.

- Thought Leadership 
Middels onder meer seminars en Ronde Tafels werkt
VBDO aan kennisoverdracht op het gebied van duurzame
ontwikkeling. 

Engagement
Strategisch partnerschap 
De VBDO is een partner in het strategisch partnerschap
‘Shared Resources, Joint Solutions’ dat IUCN-NL en 
WNF met het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn 
aangegaan. Dit partnerschap loopt van 2016-2020. Het
heeft als doel om kwetsbare ecoregio’s wereldwijd te 
beschermen en te behouden door capaciteitsopbouw
van maatschappelijke organisaties en multi-stakeholder
partnerschappen. De rol van de VBDO in dit partnerschap
is om de betrokkenheid van de private sector (bedrijven
en financiële instellingen) in dit programma te verhogen.
Dit gebeurt zowel vanuit Nederland als in de lokale landen
zelf. De VBDO is concreet betrokken bij de problemen met
ontbossing door veeteelt in Paraguay en de milieugevolgen
van mijnbouw in de Filipijnen. 

Activiteiten in dit kader:  
- twee trainingen aan maatschappelijke organisaties in 
   Filipijnen over business engagement.
- workshop aan maatschappelijke organisaties in 
   Paraguay over de financiële sector.
- diverse onderzoeken naar financiële stromen van 
   internationale financiële organisaties naar bedrijven 
   in betreffende landen.
-  gesprekken met Nederlandse financiële instellingen die
   actief zijn in deze gebieden om hun positieve invloed 
   te vergroten en negatieve impact te verkleinen 
   (engagement).
- een capaciteitsopbouwprogramma over engagement 
   met de financiële sector voor lokale maatschappelijke 
   organisaties (start in 2018).

Het project heeft al het volgende opgeleverd: 
- zes financiële instellingen in Nederland zijn bekend 
   met de problemen in Paraguay op ontbossing door 
   veeteelt (bewustwording).
- twee lokale maatschappelijke organisaties in de 
   Filipijnen zijn betrokken een dialoog aangegaan met 
   een mijnbouwbedrijf na training van de VBDO.
- de VBDO heeft een Filipijnse vertegenwoordiging 
   van bedrijven en een lokale NGO samengebracht, om 
   samen effectiever verantwoorde mijnbouw te 
   stimuleren.

Bezoeken aandeelhouders-
vergaderingen
De VBDO analyseerde hoe de 38 grootste Nederlandse
beursgenoteerde bedrijven presteerden op drie 
duurzaamheidsthema’s: Natuurlijk Kapitaal, Leefbaar 
Loon en de Sustainable Development Goals. Doel van dit
project is om bedrijven aan te zetten om beleid, acties 
en doelstellingen te formuleren op de geselecteerde 
duurzaamheidsthema’s. Al gedurende drie jaar meet de
VBDO de vooruitgang die bedrijven op de geselecteerde
ESG (Environmental, Social  Governance) thema’s maken. 

De VBDO heeft in dit kader wederom kritische vragen 
gesteld op aandeelhoudersvergaderingen en een 
assessment uitgevoerd met als resultaat het rapport 
‘Sustainability Performance of Dutch Stock Listed 
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Companies: Walk the Talk’. Afgelopen jaar boekten 
bedrijven voornamelijk vooruitgang op het thema 
Leefbaar Loon. Zo refereerden in 2016 slechts drie van de
bedrijven naar leefbaar loon in hun rapportage en in 2017
waren dit twaalf bedrijven. Maar liefst 37 toezeggingen 
die bedrijven op de AVA’s in 2016 aan de VBDO deden, zijn 
opgevolgd. Toch concludeert de VBDO dat bedrijven meer
actie moeten gaan ondernemen op de thema’s.

Op 3 juli 2017 heeft Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO, 
het onderzoeksrapport in ontvangst genomen. Binnen de financiële
sector scoorde ABN AMRO op twee van de drie thema’s als beste,
namelijk leefbaar loon en natuurlijk kapitaal. Op het onderwerp
SDG’s neemt de bank een derde plek in. 

Benchmarks
Benchmark Pensioenfondsen
Een van de vlaggenschipstudies van de VBDO is de
Benchmark Pensioenfondsen. Voor deze benchmark
wordt er bij de vijftig grootste pensioenfondsen van 
Nederland gekeken naar de mate waarin zij verantwoord
beleggen meenemen in hun beleggingsbeleid. Opvallend
is dat de trend richting een steeds verantwoordere 
portefeuille ook dit jaar weer doorgezet heeft. Pensioen-
fondsen nemen steeds vaker milieu-, sociale en 
governance-criteria mee in hun beleggingsanalyse en
zijn hier ook steeds transparanter over.

De VBDO moedigt de Nederlandse pensioenfondsen wel
aan om deze trend te versnellen, onder andere doordat
activiteiten om klimaatverandering tegen te gaan steeds
urgenter beginnen te worden. De best presterende 
pensioenfondsen zijn Pensioenfonds Zorg en Welzijn, 

het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, BPL Pensioen, 
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid en
Pensioenfonds voor Woningcorporaties.

De studie is in 2017 voor de elfde keer uitgevoerd en werd
financieel mogelijk gemaakt door FNV. Het onderzoeks-
rapport werd op 3 oktober gepresenteerd tijdens een 
seminar dat samen met Morningstar georganiseerd werd.

Angélique Laskewitz mocht op 2oktober 2017 namens de VBDO 
de beurs openen in het kader van de elfde editie van de 
Benchmark Pensioenfondsen.

Benchmark Verzekeraars
In 2017 namen successievelijk Zwitserleven, a.s.r. en
Reaal de top drie positie in op de ranglijst van dertig 
onderzochte verzekeraars. VBDO onderzocht ook in 
dit jaar weer hoe de Nederlandse verzekeraars 
verantwoord beleggen meenemen in hun beleid. Het
rapport werd gepresenteerd tijdens een seminar bij 
het Verbond van Verzekeraars. 

Het beleggingsbeleid van Nederlandse verzekerings-
maatschappijen is de afgelopen twee jaar duurzamer 
geworden. Vooral de implementatie en transparantie 
van het duurzaam beleggingsbeleid zijn verbeterd. 
De meeste (77 procent) verzekeraars formuleren echter
geen duurzaamheidsdoelen. Het duurzaam beleggings-
beleid moet volgens VBDO prominenter op de bestuurs-
agenda en beter ingebed in de lange termijn beleggings-
strategie. Daarnaast is het belangrijk dat verzekeraars
voor hun vermogensbeheerder duurzame doelen 
opstellen, zodat ook deze branche duurzamer wordt.
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Tax Transparancy Benchmark 
Uit onderzoek van de VBDO bleek dat Nederlandse
beursgenoteerde bedrijven afgelopen jaar transparanter
zijn geworden over hun belastingbeleid. Gemiddeld 
behaalden de bedrijven 36 procent van de maximaal
haalbare score op de Tax Transparancy Benchmark. Dit 
is een verbetering ten opzichte van 2016 toen slechts 32
procent van de maximaal haalbare score behaald werd. 

De Tax Transparancy Benchmark is een studie naar de
transparantie van de fiscaliteit van 76 beursgenoteerde
bedrijven. Voor deze Tax Benchmark wordt samen-
gewerkt met PwC Nederland. DSM won voor de tweede
keer de ‘Tax Transparency Award’. 

Tax Investor Guide
De VBDO heeft een investeerdersgids op het gebied van
verantwoord belastingbeleid uitgebracht. De gids richt
zich op institutionele investeerders en geeft handvatten
hoe zij op een verantwoorde manier de nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van fiscale en governance
wet- en regelgeving kunnen integreren in zowel hun 
interne bedrijfsvoering als in de investeringen. Deze gids
is in nauwe samenwerking met ondersteuning van PwC
Nederland tot stand gekomen. De studie is gepresenteerd
tijdens een beleggingscommissievergadering van 
Eumedion. 

Corporate Human Rights 
Benchmark
In maart 2017 werd in Londen de eerste Corporate
Human Rights Benchmark (CHRB) voor bedrijven 
gepresenteerd. Hiermee kregen beleggers een nieuw 
instrument om bedrijven de maat te nemen op het 
gebied van mensenrechten. VBDO was een van de 
initiatiefnemers, naast mensenrechtenorganisaties en
beleggers, waaronder de Nederlandse pensioenbelegger
APG. 

VBDO heeft een stakeholderconsultatie georganiseerd
voor de methodologie van deze benchmark. Deze sessie
was onderdeel van een serie van negen internationale
consultaties. Er waren twintig deelnemers (investeerders,
bedrijven en NGO’s). Er werden diverse suggesties 
gedaan om de methodologie aan te passen en tevens
werden de mogelijkheden besproken voor samenwerking
tussen investeerders, bijvoorbeeld op het gebied van 
engagement. 

Internationale Responsible 
Investment Benchmarks
VBDO verkent al een aantal jaren de mogelijkheden om 
internationale benchmarks rond de onderwerpen klimaat
en verantwoord beleggen te ontwikkelen. Doel is om 
beleggers te helpen meer impact te maken op dat gebied.
De VBDO heeft een whitepaper uitgebracht waarin de 
methodologieën van verschillende benchmarks zijn 
vergeleken. Hierin is samengewerkt met Forum per la 
Finanza Sostenibile (FFS), Responsible Investment 
Association Australasia (RIAA) en ShareAction. Tijdens 
een bijeenkomst in Singapore presenteerde de VBDO de
plannen aan een internationale groep van beleggers. 
Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 

Now is the time 
Minder dan de helft van de Nederlandse pensioenfondsen
(42 procent) heeft beleid geformuleerd ten aanzien van
klimaatverandering. Een meerderheid van de fondsen
(61 procent) geeft aan over klimaatverandering te spreken
met de bedrijven waarin wordt belegd. Een bijna even
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Het eerste exemplaar van de Tax Investor Guide werd door 
VBDO medewerkers aangeboden aan Carola van Lamoen van 
Robeco (tweede van links) en Rients Abma van Eumedion 
(tweede van rechts). 



groot percentage (58 procent) voert metingen uit naar de
CO2-uitstoot van een deel van de portefeuille. Dat bleek
uit een onderzoek onder 38 Nederlandse pensioenfondsen
uitgevoerd door de VBDO in samenwerking met 
vermogensbeheerder AXA Investment Managers. 

Ruim een kwart van de fondsen (26 procent) zegt bedrijven
als belegging uit te sluiten als ze niet voldoen aan 
bepaalde klimaatcriteria. Bijna een op de vier pensioen-
fondsen (24 procent) heeft geld opzij gezet om te 
beleggen in bedrijven die bijdragen aan de bestrijding
van het klimaatprobleem. Aangezien een stijging van 
de temperatuur onvermijdelijk is, moeten (institutionele)
beleggers in kaart brengen hoe bedrijven zich daarop
voorbereiden, zo stelt de VBDO in het rapport ‘Dutch
Pension Funds and Climate Change: Now is the time’.

Studie Living Wage 
Samen met FNV werd de themastudie ‘Living Wage: the
role of pension funds’ uitgevoerd. De VBDO onderzocht
in deze studie hoe Nederlandse pensioenfondsen om-
gaan met het onderwerp leefbaar loon. Het doel van dit
project was om leefbaar loon op de agenda te zetten bij
Nederlandse pensioenfondsen. VBDO presenteerde het
rapport op de jaarlijkse FNV Pensioen Conferentie aan
bestuursleden van pensioenfondsen. Met deze studie
heeft VBDO ten eerste meer bewustwording gecreëerd
omtrent het belang van een leefbaar loon en ten tweede
de praktische handvatten geboden om de uitdagingen
rondom dit thema het hoofd te kunnen bieden.

Thought Leadership
Event met het ABP
Samen met het ABP organiseerde VBDO in januari een
event op Nijenrode om duurzaam beleggen te promoten.
Het doel was om deelnemers te inspireren op het gebied
van duurzaam beleggen – specifiek op de thema’s klimaat
en mensenrechten – en te informeren over het beleid 
van ABP hieromtrent.

Honderd multi-stakeholders (investeerders, bedrijven,
NGO’s, academici) waren aanwezig. Dagvoorzitter 
Harm Edens prikkelde het publiek goed; er kwam veel 
interactie op gang en er werden veel vragen aan het ABP
bestuur gesteld. Panelleden waren onder meer afkomstig
van de brancheorganisaties: Verbond van Verzekeraars, 
de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de 
Pensioenfederatie. Op het event spraken Angélique 
Laskewitz, Catherine Howarth van ShareAction; 
weerpresentator Peter Kuipers Munneke en trendsetter
Farid Tabarki. Dit event heeft de VBDO meer bekendheid 
gegeven bij pensioenfondsen, wat mede heeft geleid 
tot nieuwe leden.
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Al Gore ontvangt het rapport ‘Dutch Pension Funds and
Climate Change: Now is the time’ uit handen van Jacqueline
Duiker van VBDO (rechts) en Hanneke Veringa van AXA IM. 



Ronde Tafel: tabak
Naar aanleiding van de studie ‘Tobacco and Dutch 
Institutional Investors’ organiseerde de VBDO een ronde
tafel over dit thema met institutionele beleggers. Dit
deed de VBDO in samenwerking met de Hartstichting en
met Tobacco Free Portfolios.  Het doel van deze ronde
tafel was om met institutionele beleggers verder te 
spreken over dit thema en hen de handvatten te bieden
om beleid vorm te geven met betrekking tot tabak. 
Er ontstond een open discussie over beleggen in de 
tabaksindustrie en een uitwisseling van kennis en 
ervaring. In navolging van het rapport en de ronde tafel
hebben een aantal grote institutionele beleggers beleid
vormgegeven omtrent tabak. In de meeste gevallen 
betrof dit uitsluiting. 

HUMAN – Ronde tafels over
Human Rights & Business
VBDO heeft een langdurig samenwerkingsverband 
met ICCO, PwC en CNV onder de titel ‘HUMAN’. Het doel
van HUMAN is om de toepassing van de ‘UN Guiding 
Principles on Business & Human Rights’ te bevorderen
en investeerders en bedrijven bijeen te brengen. 
De twee Ronde Tafels van dit jaar gingen respectievelijk
over: Due Diligence en Human Rights Reporting. De 
deelnemers hebben de uitkomsten van deze Ronde 
Tafels in de eigen organisatie geagendeerd en besproken.
De samenwerking wordt volgend jaar doorgezet. Uit 
de evaluatie blijkt dat de Ronde Tafels gemiddeld 
beoordeeld werden met een 8 en dat de helft van de
deelnemers de kennis gebruiken in hun dagelijks werk.

Ronde Tafel: pensioenfondsen
In samenwerking met BNP Paribas organiseerde de 
VBDO de Ronde Tafel duurzaam beleggen pensioen-
fondsen. Het doel was om kennis te delen over 
duurzaam beleggen. Dit leverde een inspirerende bij-
eenkomst op, waarbij experts een presentatie gaven 
en er volop ruimte was voor interactie met deelnemers.
De Ronde Tafel werd in de evaluatie beoordeeld met 
een 8,5 en vijftien deelnemers gaven aan de kennis toe 
te passen in de dagelijkse praktijk.

Supplement Natural Capital 
Protocol 
De VBDO werkt samen met de Natural Capital Coalition
en de Natural Capital Finance Alliance om een 
‘Finance Sector Supplement to the Natural Capital 
Protocol’ te maken: een supplement van het Natural 
Capital Protocol voor de financiële sector. Het Natural
Capital Protocol, uitgebracht in juli 2016, is een 
beslissingskader dat organisaties in staat stelt hun 
directe en indirecte impact op, en afhankelijkheden van,
natuurlijk kapitaal te identificeren, meten en waarderen.

De studie, die in 2018 wordt gepubliceerd, zal de richt-
lijnen en het inzicht verschaffen die financiële 
instellingen nodig hebben om overwegingen omtrent 
natuurlijk kapitaal te integreren in hun financiële 
producten en diensten. Door de benaderingen en 
aanbevelingen in het Supplement toe te passen, heeft 
de financiële sector de potentie om haar veerkracht te
vergroten ten aanzien van de toename van degradatie
van natuurlijke hulpbronnen en van extreme weers-
omstandigheden. 

Webinar voor KPN 
VBDO organiseerde in oktober een webinar voor KPN 
genaamd ‘Value at Royal KPN’.  Het doel: een platform
creëren waar KPN en haar stakeholders vragen en ideeën
omtrent het duurzaamheidsbeleid van KPN kunnen 
uitwisselen. De CEO van KPN, Eelco Blok, schetste een
beeld van KPN’s duurzaamheidsbeleid en stakeholders
kregen uitgebreid de ruimte hier vragen over te stellen.
Angélique Laskewitz modereerde het webinar.
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Masterclasses SDG’s
De eerste van de Masterclasses Sustainable Development
Goals vond plaats bij het ABP. VBDO organiseerde drie 
masterclasses in samenwerking met vermogens-
beheerders, asset owners en SDG-experts in 2017/2018.
Het doel: het ontrafelen van investeringsmogelijkheden
en uitdagingen van de beleggingsgemeenschap, als een 
product van de implementatie van de SDG's. Dit gebeurt
door inzichten en best practices te delen en de volgende
stappen te bespreken die institutionele beleggers kunnen
zetten op dit gebied. 

De eerste masterclass werd gehouden op 28 november
2017. Deze masterclass gaf inzicht in hoe het beleggings-
beleid op een praktische manier kan worden afgestemd 
en versterkt met de SDG's. De eerste presentatie heeft 
duidelijk de toon gezet voor de urgentie van de kwestie 
van de klimaatverandering en de risico's die dit met zich
meebrengt voor de financiële sector. Deze waardevolle 
sessie kwam tot stand met de hulp van Angélique 
Laskewitz (VBDO), Janneke de Vries (World Resources 
Institute), Marie-Claire Franzen-Aerts (Rabobank), 
Xander den Uyl (ABP), Herman Mulder (SDG Charter) en
Hadewych Kuiper (Triodos).
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Zou het niet fantastisch zijn als we de wereld 
een betere plaats maken om te leven doordat 
financiële instellingen hun geld alleen nog op 
een duurzame manier investeren of uitlenen? 
Dat wil zeggen: duurzaam beleggen is mainstream.
Dat is de visie van de VBDO.
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5. VBDO en financiën

                                                                                                          31/12/17                                              31/12/16
                                                                                                           €                             €                                     €                              €          

ACTIVA                                                                                           

Immateriële vaste activa
     Software en licenties                                                                               18.005                                                         25.338

Materiële vaste activa
     Inventaris en apparatuur                                                                         5.806                                                            6.418                         

Financiële vaste activa                                                                                                                                        
     Effecten                                                                                                         10.293                                                            8.868                           

Vlottende activa                                                                                                                                                        
     Vorderingen                                                                                                                                                                                      
     Debiteuren                                                                   45.204                                                        47.507
     Waarborgsom                                                                   905                                                               905
     Vooruitbetaalde kosten en
     overlopende activa                                                  15.607                                                        16.610                                

     Totaal vorderingen                                                   61.716                                                        65.022                                
     Liquide middelen                                                      96.716                                                        65.275                                

     Totaal vlottende activa                                                                        158.432                                                      130.297
                                                                                                                    

TOTAAL ACTIVA                                                                           192.536                                               170.921
                                                                                                                    
                                                                                                                    

PASSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Eigen vermogen                                                                                                                                                       
     Algemene reserve                                                     21.251                                                   -   21.758

                                                                                                                               21.251                                                     -  21.758

Kortlopende schulden en
overlopende passiva                                                                                                                                            
     Crediteuren                                                                 20.134                                                        18.766
     Loonheffing en sociale premies                         28.238                                                        21.959
     Omzetbelasting                                                            9.029                                                           2.080
     Vooruitontvangen bedragen                                68.103                                                        63.582
     Nog te betalen kosten                                             45.781                                                        86.292                                
                                                                                                                                             
                                                                                                                            171.285                                                      192.679
          

TOTAAL PASSIVA                                                                       192.536                                               170.921

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming) 
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Werkelijk 2017 Begroot 2017  Werkelijk 2016
                                                                       €               €                                      €              €                                     € €

BATEN
                                                                                                                                                           
    Contributies                                   341.350                                               370.000                                             274.612
    Bijdrage innovatiefonds              28.683                                                 30.000                                                33.795
    Projectbaten                                  462.249                                               425.000                                              579.686
    Financiële baten en lasten            1.278                                                    1.000                                                       547
    Diverse baten                                     1.931                                                    2.500                                               15.694

TOTAAL BATEN                                     835.491                                               828.500                                            904.334
                                                                                       

                                                                                                           
LASTEN
                                                                                                                                                                               
    Personeel                                        609.374                                               630.000                                              721.651
    Reis- en verblijf                                12.355                                                 10.000                                                10.712
    Communicatie                                 18.495                                                 25.000                                                17.078
    Huisvesting                                       37.478                                                 37.000                                                40.736
    Algemeen                                           59.248                                                 55.000                                                58.797
    Afschrijvingen                                  11.387                                                 15.000                                                11.266
    Projectkosten                                   44.145                                                 35.000                                                55.812
    Bijzondere lasten                                        -                                                             -                                                62.707

TOTAAL LASTEN                                 792.482                                              807.000                                            978.759

RESULTAAT                                         43.009                                          21.500                                       - 74.425

RESULTAAT
BESTEMMING
Toegevoegd aan: 

Algemene reserve                                               43.009                                                 21.500                                            -    74.425
Bestemmingsreserve                                                     -                                                              -                                            -

TOTAAL RESULTAAT-                43.009                                          21.500                                       - 74.425
BESTEMMING                                                         

Staat van baten en lasten



                                                                                                                                   2017                                                             2016
                                                                                                           €                             €                                     €                              €          

Liquide middelen begin boekjaar                                                           65.275                                                      139.393
Liquide middelen einde boekjaar                                                           96.716                                                         65.275

TOENAME
LIQUIDE MIDDELEN                                                                           31.441                                             -  74.118 

Kasstroom uit operationele activiteiten:                                                                                                                                      

     Resultaat                                                                       43.009                                                  -    74.425                                
     Afschrijvingen                                                             11.387                                                        11.266                                               

                                                                                                                               54.396                                                   -    63.159
Veranderingen in werkkapitaal:                                                                                                                                                                      

     Toename c.q. 
   afname vorderingen en voorraad                          3.306                                                      109.745                                               

     Toename c.q. afname schulden                    -    21.394                                                -   115.104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -    18.088                                                     -     5.359
     
                                                                                                                             36.308                                                   -    68.518
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
     Investeringen in immateriële vaste activa              -                                                           2.477                                
     Investeringen in materiële vaste activa              3.442                                                           3.797
     Investeringen in financiële vaste activa            1.425                                                    -          674                                
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                  4.867                                                            5.600
     
TOENAME                                                                                          31.441                                              -  74.118
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Kasstroomoverzicht
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Grondslagen van 
waardering
Immateriële en Materiële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn opgenomen tegen 
historische aanschafwaarde. De afschrijvingstermijn is
5 jaar. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen
historische aanschaffingsprijs. Het gehanteerde
afschrijvingspercentage bedraagt 20% voor inventaris,
automatiseringsapparatuur wordt afgeschreven in 
3 jaar, derhalve 33,33%. Alle inventaris wordt 
afgeschreven tot nihil. In het jaar 2017 is voor € 3.442
aan nieuwe bedrijfsmiddelen geïnvesteerd. Bedragen
boven de € 450 worden geactiveerd.

Financiële vaste activa
Effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde 
op balansdatum.

Onderhanden werk
Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de
daaraan bestede kosten, zoals werk door derden etc.
en de werkelijk bestede uren van het eigen personeel
tegen vaste interne tarieven verminderd met een
eventuele voorziening voor voorzienbare verliezen
en in rekening gebrachte (deel-)facturen. Zodra een
betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het
resultaat van het onderhanden werk, worden de 
opbrengsten en lasten in de staat van baten en 
lasten verwerkt naar rato van de voortgang van het
stadium van voltooiing van het project. (Percentage
ofCompletion). Het stadium van voltooiing van het 
onderhanden werk wordt bepaald op basis van het
percentage van de gemaakte kosten ten opzichte 
van de meest recente inschatting van de in totaal
verwachte kosten.

Overige activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, voorziening, schulden
en overlopende activa en passiva worden opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs. Waardering van vorde-
ringen geschiedt eventueel onder aftrek van een voor-
ziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een
individuele beoordeling van de vorderingen..

Grondslagen van 
resultaatbepaling
Projecten 
De kosten van de in deze jaarrekening opgenomen 
projecten bestaan uit toegerekende directe lasten, 
overhead en personele lasten. De allocatie van de 
overhead en personele lasten is berekend op basis van
de werkelijk gemaakte uren zoals verantwoord in het
urenregistratiesysteem van de VBDO. Op meerjarige
projecten wordt - in overleg met de opdrachtgever -
jaarlijks het projectresultaat bepaald en aan de 
opdrachtgever in rekening gebracht.

Bepaling resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen
baten en lasten over het boekjaar. De baten worden
verantwoord in het verslagjaar waarin deze zijn 
gerealiseerd. De kosten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Continuïteit
De reserves belopen per 31 december 2017 € 21.251 
positief. De kortlopende schulden bedragen per 
31 december 2017 € 171.285 en zijn daarmee € 21.251
lager dan het totaal aan activa. Het overschot op de
staat van baten en lasten over 2017 bedraagt € 43.009.

Grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn jaarverslaggeving van " Kleine rechtspersonen afdeling C 1 organisaties 
zonder winststreven"
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BALANS

In 2017 is ten laste van de post materiële vaste 
activa in totaal € 3.442 geïnvesteerd voor de 
vervanging van laptops en de aanschaf van 
overige computerapparatuur.

De aandelen, die wij aanhouden voor het 
uitoefenen van stemrecht op de AVA’s, zijn in het
verslagjaar in waarde toegenomen tot een bedrag
van € 10.293. Deze toename heeft voor een bedrag 
van € 1.287 betrekking op een ongerealiseerde
koerswinst op de effecten.

De post debiteuren is in 2017 verder afgenomen
tot een bedrag van € 45.204. Er is in het verslagjaar
geen voorziening getroffen voor oninbare 
vorderingen.

De liquide middelen namen met circa € 31.000 
toe tot een totaalbedrag van € 96.716.

Voor de bestemmingsreserve innovatiefonds is in
2017 van zowel institutionele als particuliere leden
een totale bijdrage van € 28.683 ontvangen. 
Met deze bijdrage heeft de VBDO een aantal
nieuwe en innovatieve projecten gefinancierd,
waarvoor geen dan wel geen volledige financiering
kon worden verkregen. Voor een overzicht van deze
projecten en het verloop van de bestemmings-
reserve in het boekjaar wordt verwezen naar de
toelichting op de balans op pagina 29 van dit 
jaarverslag.

De kortlopende schulden en overlopende activa
zijn in 2017 met circa € 21.000 afgenomen met
name als gevolg van een afname van de post 
nog te betalen kosten.

STAAT VAN BATEN 
EN LASTEN
Evenals voorgaand jaar heeft de aanwas in 
institutionele leden zich ook in 2017 voortgezet. 
Hierdoor stegen deze contributies met ruim 27% tot
een bedrag van € 323.250. Daarentegen daalde de
bijdrage aan de bestemmingsreserve innovatiefonds
met ca. 15% naar € 28.683. 

De externe projectfinanciering steeg met 
circa 9% ten opzichte van de begroting 2017 en
kwam daarmee uit op een totaalbedrag van 
€ 462.249. 

Eind 2017 waren een zestal projecten nog niet 
afgerond en deze vertegenwoordigen een 
opbrengstwaarde van € 72.730, welke in 2018 zal
worden gerealiseerd. De externe kosten van de 
uitgevoerde projecten daalden in 2017 met € 11.667
en kwamen uit op een bedrag van € 44.145.

Ten opzichte van de realisatie 2016 daalden de totale
baten (contributies, projectbaten en overige baten)
in het verslagjaar met circa 8% naar een totaalbedrag
van € 835.491.

De post personeelskosten daalde in het verslagjaar
ten opzichte van de realisatie 2016 met 15%. Deze 
afname wordt vooral veroorzaakt door verdergaande
inkrimping van de organisatie en het later invullen
van opengevallen vacatures. Het percentage aan 
projecten doorberekende personeelskosten steeg 
in 2017 naar 78% en kwam daarmee uit op een 
bedrag van € 476.147.

De uitgaven voor de post communicatie daalden in
2017 met circa 25% ten opzichte van de begroting.
Deze afname werd vooral veroorzaakt door het 
tussentijdse vertrek van de communicatie 
medewerker, waardoor een deel van de geplande 
activiteiten kwam te vervallen.

Ten opzichte van de realisatie 2016 daalden de 
totale lasten in het verslagjaar met circa 20% 
naar een totaalbedrag van € 792.482.

Verschillenanalyse
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                                                                                                                         AVA-TOOL           ECORGANIZER                        TOTAAL
                                                                                                                                                   €                                        €                                       €
     
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
     
Stand per aanvang boekjaar
     Aanschafwaarde                                                                                         16.658                        20.019                        36.677
     Cumulatieve afschrijving                                                                   -      5.335                   -      6.004                   -    11.339
     Boekwaarde aanvang boekjaar                                                       11.323                   14.015                    25.338

Mutaties in het boekjaar
     Investeringen                                                                                                          -                                     -                                     -
     Desinvesteringen                                                                                                   -                                    -                                     -
     Afschrijvingen                                                                                      -    3.331                  -  4.003                   -     7.334
     Totaal mutaties in het jaar                                                             -    3.331                -    4.003                 -    7.334

Stand per ultimo boekjaar
     Aanschafwaarde                                                                                        16.658                        20.019                        36.677
     Cumulatieve afschrijving                                                                   -      8.666                   -   10.006                   -  18.672
     Stand einde boekjaar                                                                              7.992                   10.013                   18.005

                                                                                                                            INVENTARIS             APPARATUUR                        TOTAAL
                                                                                                                                                   €                                        €                                       €
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Stand per aanvang boekjaar                                                                                                                   
     Aanschafwaarde                                                                                           8.579                        36.578                        45.157
     Cumulatieve afschrijving                                                                   -      7.516                   -   31.223                  -    38.739

     Boekwaarde aanvang boekjaar                                                         1.063                      5.355                       6.418
                                                                                                                                             
Mutaties in het boekjaar                                                                                                                             
     Investeringen                                                                                                            -                          3.442                           3.442
     Desinvesteringen                                                                                                    -                                     -                                      -               
     Afschrijvingen                                                                                         -          390                   -      3.663                    -      4.053

     Totaal mutaties in het jaar                                                            -        390                -        221                 -        611
                                                                                                                                             
Stand per ultimo boekjaar                                                                                                                         
     Aanschafwaarde                                                                                           8.579                        40.020                        48.599
     Cumulatieve afschrijving                                                                   -      7.906                   -   34.887                   -    42.793

     Stand einde boekjaar                                                                                   673                      5.133                       5.806

Toelichting op de balans 
(activa)
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Toelichting op de balans 
(activa)

                                                                                                                       31-12-2017             APPARATUUR                 31-12-2016
                                                                                                                                                   €                                        €                                       €

FINANCIËLE VASTE ACTIVA                                                                  

Effecten                                                                                                                                                                   
     Effectenrekening Rabobank                                                                 10.184                                                                 8.762
     Triodos Sustainable Mixed Fund                                                                109                                                                     106
     
                                                                                                                              10.293                                                         8.868

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren                                                                                                                                                            
     Uitstaande vorderingen                                                                        45.204                                                      47.507

Waarborgsom                                                                                                                                                                                            
     TNT depot bedrag                                                                                          905                                                           905

Vooruitbetaalde kosten en overlopende activa
     Nog te ontvangen interest                                                                          203                                                                       575
     Vooruitbetaalde huur en servicekosten                                            6.669                                                                   6.664
     Diverse vooruitbetaalde kosten                                                            4.740                                                                   5.376
     Compensatie transitievergoeding                                                       3.995                                                                   3.995

                                                                                                                             15.607                                                        16.610

LIQUIDE MIDDELEN
         
     ING betaalrekening                                                                                 16.726                                                                   5.754
     ING inbedrijfrekening                                                                                      28                                                                         28
     Rabobank rekening-courant                                                                  1.195                                                                   1.366
     Rabobank beleggersrekening                                                               1.251                                                                   1.188
     Rabobank bedrijfsspaarrekening                                                        1.104                                                                   1.102
     ASN sparen zakelijk                                                                                 76.412                                                                55.837
                                                                                                                             96.716                                                        65.275

     Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. 



De algemene reserve heeft ten doel de continuïteit van de organisatie voor een langere periode te waarborgen.
Voor de omvang van deze reserve hanteert het bestuur een normering, die gelijk is aan de helft van de voor dat
jaar begrootte personeels- en huisvestingskosten.

Voor 2017 kan de omvang van de algemene reserve becijferd worden op een bedrag van € 323.425; aan het einde 
van het boekjaar en na verwerking van het resultaat komt deze reserve uit op een bedrag van € 21.251. Op voor-
stel van het bestuur wordt het eind 2017 in het Innovatiefonds resterende bedrag van € 10.780 toegevoegd aan
de Algemene Reserve.

In 2017 hebben zowel de institutionele - als de particuliere leden een extra financiële bijdrage geleverd aan de
bestemmingsreserve Innovatiefonds. In totaal is voor het Innovatiefonds een bedrag van € 28.683 ontvangen;
de bestedingen in het boekjaar bedragen € 17.903. Uit het Innovatiefonds zijn in 2017 de volgende projecten mede-
gefinancierd:
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                                                                                                                              31-12-2017             APPARATUUR                 31-12-2016
                                                                                                                                                   €                                        €                                       €

Eigen Vermogen 01.01.2017                                                                                                   31.12.2017 
                      Stand          Toevoeging          Onttrekking            Mutatie 2017               Stand 
                                                                                                                          
Algemene Reserve €  -   21.758          €        43.009          €                     -             €        43.009      €       21.251
Bestemmingsreserve 
Innovatiefonds: €                   -          €        28.683          €        28.683             €                     -      €                     -
        
Totaal € -  21.758        €      71.692         €     28.683            €     43.009      €     21.251

      

      

VBDO - Toelichting op de balans 
31 december 2017

Project                    Omschrijving                                                    Totale                             Ov.                 Project-     T.l.v.Innovatie
                                                                                   kosten            financiering                    lasten                        fonds           

16.616                     Inst. Beleggers en Tabak                              €           8.746           €         5.000          €          3.746         €            3.746
16.621                    Intern. Responsible Investment             €        96.979            €        71.440         €       25.539         €      12.453
                                   Benchmarks 
17.350                    Corporate Human Rights                            €           5.204           €          3.500          €         1.704         €            1.704
                                   Benchmark                                    

                      Totaal                               €  110.929          €    79.940         €    30.989         €     17.903



Toelichting op de balans 
(passiva)

                                                                                                                                                                 31-12-2017    31-12-2016
                                                                                                                                                                        €                         €                

KORTLOPENDE SCHULDEN EN 
OVERLOPENDE PASSIVA                                                                   

Crediteuren                                                                                                       
     Nog te betalen facturen                                                                                                                        20.134             18.766

Loonheffing en sociale premies                                                                      
     Aangifte loonheffing december                                                                                                        28.238             21.959

Omzetbelasting
     Aangifte omzetbelasting 4e kwartaal 2017                                                                                     9.029               2.080

Vooruitontvangen bedragen                                                                            
     Projecbaten vooruit ontvangen                                                                                                          72.730              122.045
     Af: project uren doorrekening OHW                                                                                                     3.320                             -
     project kosten al betaald                                                                                                                    1.307                58.463
                                                                                                                                                                              68.103             63.582

Nog te betalen kosten                                                                                           
      Reservering vakantiegeld, verlofdagen                                                                                                37.403                79.226
     Accountant jaarcontrole                                                                                                                           6.988                   6.655
     Overig                                                                                                                                                                1.390                       411
                                                                                                                                                                              45.781             86.292

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Er is een huurcontract afgesloten t.b.v. Pieterstraat 11 te Utrecht.
In 2017 bedroeg de huur € 8.375 per kwartaal; de maand september is
huurvrij. Het huurcontract is stilzwijgend verlengd.
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                                                                                                     Werkelijk 2017       Begroot 2017      Werkelijk 2016
                                                                                                                                  €                                 €                                   €

BATEN                                                                                                                                                                                          

Contributies                                                                                                                                                                                    
     Institutionele leden                                                                                 323.250                         350.000                         254.248          
     Particulieren                                                                                                  18.100                           20.000                            20.364
     Bijdrage Innovatiefonds                                                                           28.683                           30.000                           33.795          
     Financiële baten en lasten                                                                         1.278                              1.000                                  547         
     Diverse baten                                                                                                   1.931                              2.500                           15.694          
                                                                                                                             373.242                    403.500                    324.648         

Activiteiten Baten                                                                                 462.249                    425.000                    579.686         

Hieronder volgt een specificatie van de baten van de in 2017 en 2016 gereedgekomen projecten. 
De baten hebben betrekking op de in die jaren aan afnemers van onze diensten gefactureerde bedragen.

Projecten Duurzaam Beleggen:                                                                         
     Benchmarks                                                                                                  25.000                                                                     25.000          
     Kennisoverdracht                                                                                                    -                                                                        4.797          
     Marktonderzoek                                                                                        142.056                                                                   329.119          
     Overige projecten                                                                                        18.193                                                                     21.226
                                                                                                                            185.249                    210.000                    380.142         

Projecten Duurzaam Ondernemen:                                                                 
     Multistakeholderdialogen                                                                       13.540                                                                     28.433          
     Benchmarks                                                                                                  37.631                                                                     35.494          
     Human Rights Conference                                                                         7.700                                                                      25.164          
     Engagement                                                                                                     3.000                                                                                  -
     Overige projecten                                                                                     207.429                                                                     97.619          
                                                                                                                             269.300                    200.000                    186.710         

Projecten Communicatie:
     Seminars                                                                                                            7.700                                                                     11.409          
     Week Duurzaam Beleggen                                                                                   -                                                                        1.425          
                                                                                                                                   7.700                       15.000                      12.834         

Totale activiteiten Baten                                                                 462.249                    425.000                    579.686         
     

Toelichting op de staat van baten
en lasten 
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                                                                                                     Werkelijk 2017       Begroot 2017      Werkelijk 2016
                                                                                                                                  €                                 €                                   €

LASTEN                                                                                                                                                                                       

Personeel
     Salarissen                                                                                                        446.059                                                                542.520
     Sociale lasten                                                                                                   77.437                                                                   92.443
     Pensioenen                                                                                                       28.720                                                                   36.394
     Overige personeelskosten                                                                          57.158                                                                   52.453
     Ontvangen ziekengeld                                                                                              -                                                                  - 2.159

                                                                                                                                609.374                  630.000                    721.651

Reis- en verblijf                                                                                                12.355                     10.000                       10.712

Communicatie
     Nieuwsbrieven en publicaties                                                                    5.210                                                                      1.540
     Websites                                                                                                                5.178                                                                      3.702
     Overige communicatie                                                                                   8.107                                                                   11.836
                                                                                                                           18.495                     25.000                       17.078
Huisvesting                                                                                                                                                                                                          
     Huur kantoor                                                                                                    30.708                                                                   30.708
     Servicekosten                                                                                                     5.264                                                                      5.264
     Overige huisvesting                                                                                          1.506                                                                      4.764     
                                                                                                                                  37.478                     37.000                       40.736
Algemeen                                                                                                                                                                                                              
     Kantoor                                                                                                              37.187                                                                   30.354
     Accountant                                                                                                          6.223                                                                   11.072
     Administratie                                                                                                     4.599                                                                      7.029
     Bestuur en Raad van Advies                                                                             792                                                                      3.171
     Overige algemene kosten                                                                           10.447                                                                      7.171
                                                                                                                                  59.248                     55.000                       58.797

Afschrijvingen                                                                                                                                                                                                     
     Inventaris                                                                                                                 390                                                                          804
     Apparatuur                                                                                                           3.663                                                                      3.251
     Immateriële vaste activa                                                                                7.334                                                                      7.211
                                                                                                                                   11.387                     15.000                       11.266

     
Bijzondere lasten                                                                                                        -                                 -                       62.707

Toelichting op de staat van baten
en lasten 

In 2017 waren er gemiddeld 8,7 FTE's werknemers in loondienst (2016 : 12,18 FTE's). Onder de post 
salarissen is ook een bedrag van € 12.505 opgenomen uit hoofde van verstrekte stagevergoedingen.

Het bestuur heeft in 2017 geen aanspraak gemaakt op de reguliere onkostenvergoeding.
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                                                                   Werkelijk 2017       Begroot 2017                                 Werkelijk 2016
                                                                                                €                                  €                                                            €

Activiteiten lasten
     Totale activiteitenlasten                                     520.292                       465.000                                                    596.325
     af: in produktie gedekte kosten                       476.147                       430.000                                                    540.513     
                                                                                             44.145                     35.000                                                55.812

Conform de indeling van de projecten op pagina 31 kan de post totale activiteitenlasten
als volgt worden onderverdeeld:

Projecten Duurzaam Beleggen
     Benchmarks                                                                54.272                                                                                                38.829
     Impact Investing                                                                    -                                                                                                  6.955
     Kennisoverdracht                                                                  -                                                                                                15.955
     Marktonderzoek                                                     170.021                                                                                             312.943
     Overige projecten                                                     16.993                                                                                                27.188
                                                                                          241.286                   200.000                                             401.870

Projecten Duurzaam Ondernemen
     Multistakeholderdialogen                                        5.573                                                                                                19.420
     Benchmarks                                                                28.594                                                                                                46.846
     Human Rights Conference                                      5.610                                                                                                15.732
     Engagement                                                                76.418                                                                                                13.978
     Overige projecten                                                  155.494                                                                                                77.179
                                                                                          271.689                   200.000                                             173.155

Projecten Communicatie
     Seminars                                                                         7.317                                                                                                10.430
     Week Duurzaam Beleggen                                                 -                                                                                                10.870                                                                                                              
                                                                                                7.317                     65.000                                                21.300

Totale activiteitenlasten                                   520.292                   465.000                                             596.325

Toelichting op de staat van baten
en lasten 

Het nagekomen resultaat projecten 2016 van € 85 is toegevoegd aan de post seminars bij 
het onderdeel Communicatie. De externe kosten verband houdend met de AVA-bezoeken
( € 10.598 ) zijn in 2017 - net zoals in 2016 - verantwoord onder de post Engagement.

Onderstaand volgt een specificatie van de lasten van de in 2017 en 2016 gereedgekomen projecten. Deze lasten
bestaan uit de directe lasten. De lasten bestaan uit directe inkopen zoals werk derden en de werkelijk bestede
uren tegen vaste tarieven. Ter vermijding van dubbeltelling wordt op het totaal van de aldus bepaalde directe
lasten het eigen personeel (in productie gedekte kosten) in mindering gebracht. In de begroting zijn alleen
de directe inkopen verantwoord.
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Begroting 2018

                                                                  Begroting 2018         Realisatie  2017                            Begroting 2017
                                                                                                €                                         €                                                         €

BATEN

     Contributies institutioneel                                385.000                               323.250                                                 350.000
     Contributies particulier                                         18.000                                  18.100                                                    20.000
     Bijdragen Innovatiefonds                                     29.000                                  28.683                                                    30.000
     Financiele baten en lasten                                      1.000                                    1.278                                                      1.000
     Projectbaten                                                            450.000                               462.249                                                 425.000
     Overige baten                                                               1.000                                    1.931                                                      2.500

        TOTAAL                  884.000                          835.491                                          828.500

LASTEN

     Projectlasten kosten incl. personeel          488.000                              520.292                                              465.000
     Personeel                                                              647.000                             609.374                                              630.000
     Doorrek. naar project                                   -  453.000                          -  476.147                                           -  430.000
     Reis en verblijf                                                       10.000                                12.355                                                 10.000
     Communicatie                                                       30.000                                18.495                                                 25.000
     Huisvesting                                                             37.000                                37.478                                                 37.000
     Algemeen                                                                 55.000                                59.248                                                 55.000
     Afschrijvingen                                                        15.000                                11.387                                                 15.000

     TOTAAL              829.000                        792.482                                        807.000

TOTAAL RESULTAAT                            55.000                             43.009                                             21.500
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Controleverslag van de 
onafhankelijke accountant 
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Inleiding
De VBDO voert een duurzame bedrijfsvoering.
Hier volgt een beschrijving van de sociale
prestaties en milieuaspecten. De VBDO richt
zich daarbij op de materialiteit van de 
sociale en milieu-indicatoren. De prestaties
die in dit hoofdstuk staan, zijn betrekkelijk. 
Een verandering in het aantal fte’s heeft 
significante gevolgen voor de relatieve 
prestaties van de organisatie. 

Sociale prestaties
Werknemers
In 2017 waren er gedurende het jaar twaalf medewerkers,
waarvan tien met een vast contract, werkzaam bij de
VBDO. Een volledige werkweek bedraagt 36 uur. In totaal
waren er 8,7 fte’s gedurende het gehele jaar. Ten opzichte
van het voorgaande jaar is dit een daling van 3,5 fte. 

Diversiteit
De VBDO vindt het belangrijk dat er een goede balans is
tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. In 2017
waren er vijf mannen en zeven vrouwen werkzaam bij
deze organisatie.  

Stagiairs en vrijwilligers
In 2017 werkten er acht stagiairs bij de VBDO. De stages
duurden drie tot zes maanden. Er werkten twintig 
vrijwilligers mee voor de research en de bezoeken aan de
aandeelhoudersvergaderingen. Stagiairs en vrijwilligers
ontvangen een onkostenvergoeding.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
De secundaire arbeidsvoorwaarden voor de betaalde
medewerkers zijn: 
•    bijdrage in pensioen
•    flexibele werktijden
•    vergoeding voor woon-werkverkeer.

De inschaling en beloning vinden plaats volgens de 
systematiek van Hivos. 

Intern overleg
Een keer in de drie weken is er een teammeeting met de
vaste medewerkers van de VBDO. Verder is er twee keer
per jaar een strategisch overleg. Daarnaast vindt er 
een keer per jaar een beoordelingsgesprek plaats. De 
directeur voert dit gesprek met de medewerkers en het
bestuur met de directeur. 

Verzuim
Het ziekteverzuim bedroeg in 2017 gemiddeld 1,5 procent.
In 2016 was dit 7,8 procent. Het percentage ziekteverzuim
wordt berekend door het aantal uren ziekteverzuim te
delen door het totaal aantal gewerkte uren. In 2017 waren
er geen langdurige zieke medewerkers in tegenstelling tot
het jaar ervoor en dat heeft ervoor gezorgd dat het ziekte-
verzuim substantieel is gedaald. 

Personeelsbeleid
De VBDO heeft vanaf 2015 een personeelsvertegen-
woordiging (PVT). De directie en de PVT zijn in 2017
twaalf keer bij elkaar gekomen. Het belangrijkste
agendapunt in 2017 was het ontwikkelen en invoeren

van een nieuwe salarissystematiek. Hierin zijn we 
geadviseerd door EY.  

Vanaf 2015 heeft de VBDO een vertrouwenspersoon
aangesteld en heeft de klachtenprocedure in een 
kantoorhandleiding vastgelegd.

Uitbesteed werk
In 2017 werden de volgende werkzaamheden uitbesteed:
•    Netwerkbeheer, automatisering
     Mactiek, Hilversum 
•    Kantoorartikelen en kopieerpapier
     Viking, Venlo
•    Verhuur en onderhoud pand
     C.N. van der Brugge, Utrecht
•    Salarisadministratie
     Zweers & Wijbenga, Utrecht
•    Accountantscontrole
     With Accountants, Sliedrecht
•    Vormgeving en beheer website
     Crypton, Amsterdam
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•    Vormgeving en drukpublicaties 
     Store of Images, Culemborg
•    Adviseur pensioenen en werknemersverzekeringen
     APS PENSIOENTEAM
•    Uitvoering Pensioenen Zwitserleven

De VBDO geeft de voorkeur aan leveranciers die 
bijdragen aan duurzaamheid en/of affiniteit hebben 
met de duurzame doelstellingen van de VBDO.

Milieuprestaties
Milieu-effecten
De VBDO draagt bij aan de uitstoot van CO2 voornamelijk
door energiegebruik (gas en elektriciteit) en transport.
Andere vormen van milieubelasting als gevolg van de
kantooractiviteiten zijn materiaalgebruik (voornamelijk
papier), watergebruik en afvalproductie. Deze zijn wegens
een beperkte materialiteit niet meegenomen in dit rapport. 

CO2-emissies als gevolg van 
kantoorgebonden energiegebruik
De CO2-emissies als gevolg van kantoorgebonden 
energiegebruik zijn afkomstig uit gasgebruik (verwarming)
en elektriciteitsgebruik. 

CO2-emissies als gevolg 
van transport
Voor een bepaling van de omvang van het transport zijn
de aan de VBDO gerelateerde werkkilometers mee-
gerekend (woon-werkverkeer en externe afspraken van
directie en medewerkers), alsmede de afstand die is
overbrugd voor het bijwonen van internationale afspraken.
Het kilometerverbruik van bezoekers, of door de VBDO
ingeschakelde onderzoekers van andere organisaties,
wordt buiten beschouwing gehouden. Bus-, tram- en
taxivervoer naar bestemmingen in grote steden (meestal
aansluitend op treinreis) zijn dit jaar wel meegenomen.

In 2017 werden per trein minder kilometers afgelegd 
dan in 2016. Het aantal kilometers met de auto en het
vliegtuig is in het verslagjaar toegenomen. 

CO2-emissies van transport in 2017

Vanaf dit jaar hebben we de CO2 emissie van de vlieg-
reizen ook meegenomen in dit rapport. Dit verklaart 
de stevige stijging in kg CO2 ten opzichte van 2016.  
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                               Hoeveelheid           CO2 emissie
                               (GJ/jaar)                    (kg/jaar)
Gasgebruik               66,8                          3150
Elektriciteits            53,2                          2770
gebruik              
TOTAAL                    120,0                          5920

CO2-emissies van kantoorgebonden 
energieverbruik in 2017. 

                                        2017            2016              2015            2014            2013             2012
Totaal                GJ        120              119                120        117,9          138,6               120
                     kg CO2     5920           7463           7.509         7.487          8.670           5.240

CO2-emissies van kantoorgebonden 
energieverbruik.

Trein
Auto
Vliegtuig 
TOTAAL

      66.587                    2.600
      28.909                    7.920
      90.784                  23.370
    186.280                  33.890

Afstand
(km/jaar)

CO2-emissie
(kg/jaar)



CO2-emissies totaal
Sinds 2001 is een vrijwel klimaatneutrale bedrijfsvoering
bereikt, door de CO2-uitstoot te compenseren met de
aanschaf van CO2-credits. Om de CO2-emissie van de
VBDO te compenseren, kochten we CO2-credits. 
De bijdrage van de VBDO wordt geïnvesteerd in klimaat-
projecten, zoals de aanschaf van cook stoves in Oeganda.
Deze projecten zorgen voor een onafhankelijk gecontro-
leerde vermindering van CO2 in de atmosfeer. 

De CO2-credits zijn gecrediteerd op de CO2-rekening van
de VBDO. Het CO2-rekeningafschrift is opgenomen in 
dit jaarverslag. Meer informatie hierover vindt u op: 
www.climateneutralgroup.nl.
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                                       2017         2016        2015   
                                     5.920      7.463      7.509   
                                  33.890      5.382      6.452   
                                  39.810    12.845   13.961   
                                     4.599      1.062      1.257   

                                       2014         2013        2012
                                     7.487      8.670      7.509
                                     7.992    13.681      9.078
                                  15.479    22.351   16.587
                                     1.629      2.539      2.178

CO2-emissies in kg per jaar  

Energiegebruik
Transport
Totaal
Totaal per fte

Energiegebruik
Transport
Totaal
Totaal per fte
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Dit certificaat is het bewijs dat 
 

VBDO
40 ton CO2-equivalenten heeft gecompenseerd

met Gold Standard cooking stove projecten.
 
 
 
 

Compensatie vindt plaats middels de speciaal door Climate Neutral Group 
geselecteerde duurzame energieprojecten. 

 
Met deze projecten wordt elders CO2eq-uitstoot teruggebracht. 

Wij selecteren onze projecten altijd op de bijdrage die zij leveren 
aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. 

Ontwikkelingen zoals: werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, 
stimulering van de eigen economie en lokale milieuverbeteringen.  
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ABN AMRO Mees Pierson
ABP 
Achmea
ACTIAM NV
Aegon Asset Management
Allianz Global Investors GMBH
Amundi
ASN Bank
ASR
Avans Hogeschool
AXA Investment Managers
Bank ten Cate & Cie NV
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw
Between-us
BinckBank NV
BNP Paribas Investment Partners 
Netherlands NV
BNP Paribas Nederland
BNP Paribas Securities Services
BPF Schilders
BPF Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
Candriam Investors Group
Climate Neutral Group
CNV International
De Volksbank
Degroof Petercam Asset Management
Delta Lloyd
Ernst & Young Accountants LLP
Fair Impact
FIL (LUXEMBOURG) S.A., Netherlands Branch
Financial Assets Executive Search
FMO
FNV/St. GBF
Fonds 1818
IBS Capital Allies
ICCO
ING

Insinger Gilissen AM 
IUCN NL
J.Safra Sarasin Fund Management 
(Luxembourg)
KPMG Sustainability
Metropolis
Milieudefensie
Morningstar Holland BV
MSCI
NN Group
Oxfam Novib
Pensioenfederatie
PriceWaterhouseCoopers Advisory
Profundo
Protestantse Gemeente Leiderdorp
Protestantse Kerk in Nederland
Rabobank
ResponsAbility Investments AG
Robeco Institutional Asset Management
St. Bedrijfstakpensioenfonds 
voor de detailhandel
St. Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie
Standard Life Investment
Steunfonds Duurzaamheid BV
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Pensioenfonds DSM Nederland
Stichting Prins Bernard Cultuurfonds
Sustainalytics
Triodos Bank
UNICEF Nederland
Van Lanschot Bankiers
Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer
Verbond van Verzekeraars
VigeoEiris
Wereld Natuur Fonds WNF
Zwitserleven
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Bijlage 1: 
Lijst van institutionele leden in 2017
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Bijlage 2:
Engagement met beursgenoteerde bedrijven
Bedrijf                                                Pre-AVA              AVA                          Follow-                 Toezeg-                  Opgevolgde
                                                              meeting             bezoek                   up                            gingen                     toezeggingen
Financial Sector                                                                                                                                                             
ABN Amro                                         Ja                 30-05-17                 Ja                              1                                   1
Aegon                                                 Ja                 19-05-17                     -                              3                                    -
a.s.r.                                                    Ja                 31-05-17                     -                              2                                    -
ING group                                         Ja                 08-05-17                 Ja                               -                                   2
NN group                                          Ja                 01-06-17                     -                              2                                    -
Delta Lloyd                                         -                                  -                     -                               -                                   1                                                                                                                                                                                                   
Industry                                                                                                                                                                             
Aalberts Industries                      Ja                 18-04-17                     -                              1                                    -
AkzoNobel                                        Ja                 25-04-17                     -                              2                                   1
ArcelorMittal                                      -                                  -                 Ja                               -                                   1
Royal BAM Group                          Ja                 19-04-17                     -                              2                                    -
Boskalis                                             Ja                 10-05-17                     -                               -                                   1
Corbion                                             Ja                 15-05-17                     -                              3                                   7
DSM                                                     Ja                 03-05-17                     -                              2                                    -
Heijmans                                          Ja                 12-04-17                     -                              1                                    -
Shell                                                       -                 23-05-17                     -                               -                                    -
Vopak                                                     -                 19-04-17                 Ja                              3                                   1
OCI                                                          -                 08-06-17                     -                               -                                   2                                                                                                                                                                                                   
Technology & Electronics                                                                                                        
ASM International                        Ja                 22-05-17                     -                               -                                   2
ASML                                                   Ja                 26-04-17                     -                               -                                   1
Gemalto                                                -                 18-05-17                     -                               -                                    -
Philips                                               Ja                 11-05-17                     -                               -                                   1
Philips Lighting                             Ja                 09-05-17                     -                              2                                    -
TKH Group                                       Ja                 03-05-17                     -                               -                                   1                                                                                                                                                                                                   
Food, Beverage & Retail                                                                                                          
Ahold-Delhaize                              Ja                 12-04-17                     -                              3                                    -
Heineken                                          Ja                 20-04-17                     -                              1                                   1
Sligro                                                  Ja                 22-03-17                     -                               -                                    -
Unibail-Rodamco                             -                                  -                 Ja                               -                                    -
Unilever                                            Ja                 26-04-17                     -                               -                                    -
Wereldhave                                     Ja                 21-04-17                 Ja                              2                                   2                                                                                                                                                                                                   
Services                                                                                                                                                                             
Altice                                                      -                 28-06-17                     -                               -                                   2
Arcadis                                               Ja                 26-04-17                     -                              3                                   1
Fugro                                                  Ja                 02-05-17                     -                              1                                   1
KPN                                                     Ja                 12-04-17                     -                              3                                   2
PostNL                                               Ja                 18-04-17                     -                              2                                    -
Randstad                                          Ja                 30-03-17                     -                              2                                   1
RELX N.V.                                           Ja                 19-04-17                 Ja                              2                                    -
SBM Offshore                                  Ja                 13-04-17                     -                              1                                   1
Wolters Kluwer                              Ja                 20-04-17                 Ja                              2                                   3
                                                                                                                                                                                                   
Totaal 2017                                     30                               35                    8                           46                                36



Achtergronden berekening
CO2-emissies
De CO2 -emissies van het kantoorgebonden energie-
gebruik zijn als volgt berekend:

Gas: verbruik op basis van eindafrekening gasleverancier;
1000 m3 gas = 31,65 GJ primaire energie; 1 GJ primaire
energie (gas) = 56,0 kilogram  CO2

Elektriciteit: verbruik op basis van eindafrekening 
elektriciteitsleverancier; duizend kWh elektriciteit = 3,6
GJ / 0,4 (40 procent rendement elektriciteitsopwekking)
= 9 GJ; 1 GJ primaire energie (elektriciteit) = 
70,8 kilogram CO2

De CO2-emissies van transport zijn berekend aan de hand
van de volgende gemiddelde omrekeningsfactoren::

Trein: gemiddeld 0,04 (0,02-0,06) kilogram CO2 per 
persoon per kilometer

Vliegtuig (korte afstanden): 0,15 (0,11-0,18) kilogram
CO2 per persoon per kilometer

Vliegtuig (lange afstanden): 0,10 (0,08-0,11) kilogram
CO2 per persoon per kilometer

Auto: 0,19 (0,12-0,26) kg CO2 per autokilometer 
(middelmaat auto, benzine, eéń persoon per auto, 
korte afstanden tot ongeveer 150 kilometer)

Emissies en klimaat-effecten 
van transport
Voor spitsverkeer buiten de stad (korte afstand < 100 km)
geldt dat de CO2-emissie van het openbaar vervoer 
ongeveer 20 procent is in vergelijking met auto’s bij een
bezettingsgraad van eéń persoon per auto. Zelfs als er
drie personen in een auto zitten, zijn de CO2- emissies 
per reizigerskilometer van de auto nog steeds groter 
dan die van het openbaar vervoer. 

Het klimaateffect van vliegtuigen is groter dan de 
uitstoot van CO2 alleen doet vermoeden. Ook de op grote
hoogte uitgestoten waterdamp en NOx hebben een 
klimaateffect. De meest waarschijnlijke schatting is dat
het klimaateffect van de luchtvaart ongeveer 2,7 keer zo
groot is als het klimaateffect van de CO2-uitstoot alleen.
Dit betekent dat het klimaateffect van een vliegtuig per
reizigerskilometer gemiddeld ongeveer vijf maal zo groot
is als dat van de gemiddelde autopassagier. Zelfs ten 
opzichte van een alleen rijdende automobilist is het 
klimaateffect van een gemiddelde vliegtuigpassagier
groter.

De trein bleek zowel op korte als langere afstand het
minst vervuilende vervoermiddel. Doordat de VOS en
NOx emissies van elektriciteitscentrales bijna nul zijn,
steekt de trein ook op dit onderdeel gunstig af ten 
opzichte van auto en vliegtuig. Bij een snelheid van
auto’s boven de 120 km/uur nemen de emissies 
onevenredig snel toe.
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Bijlage 3:
Milieubelasting en achtergronden berekening 

Papier
Het papierverbruik wordt berekend met behulp van 
de volgende formule: [papierverbruik 2017] = [voorraad
kilogram papier per 01-01-2017] + [inkoop kilogram 
papier ge- durende 2017] - [voorraad kilogram papier 
per 01-01-2018].
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G4-10            Aantal werknemers naar type arbeidscontract en gender                                               38
G4-11            Percentage werknemers betrokken in collectieve arbeidsvoorwaarden 
                       onderhandelingen                                                                                                                              Nul
G4-12            Toeleveringsketen                                                                                                                              38, 39
G4-13            Significante veranderingen tijdens verslagperiode                                                             9, Nieuwe voorzitter:
                                                                                                                                                                                            Jaap van Dam
G4-14            Voorzorgsbenadering                                                                                                                        10
G4-15            Lijst van extern ontwikkelde verklaringen en principes                                                     7, 8, 12  
G4-16            Lidmaatschappen van nationale en internationale associaties en                              12
                       belangenorganisaties                                                                                                                        

                       Materialiteitsaspecten en afbakening                                                                   
G4-17            Lijst van geconsolideerde financiële gegevens                                                                      22-34
G4-18            Proces voor het bepalen van de inhoud van het rapport                                                  38
G4-19            Lijst van onderwerpen van materieel belang                                                                         38-40
G4-20            Afbakening van de onderwerpen van materieel belang binnen de organisatie      38-40
G4-21            Afbakening van de onderwerpen van materieel belang buiten de organisatie       38-40
G4-22            Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder 
                       verstrekte informatie                                                                                                                         NVT
G4-23            Significante veranderingen ten opzichte van reikwijdte en afbakening 
                       van vorige rapportages                                                                                                                     NVT

                       Betrokkenheid stakeholders                                                                                          
G4-24            Lijst van stakeholders                                                                                                                        7, 8, 11, 12, 42, 43
G4-25            Inventarisatie en selectie van stakeholders                                                                            11
G4-26            Aanpak om stakeholders te betrekken                                                                                      5-12, 15-20
G4-27            Voornaamste reacties van stakeholders                                                                                   15-20
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Bijlage 4:
GRI Index



Omschrijving                                                                                                                                                               Pagina

                       Reikwijdte van het verslag                                                                                               
G4-28            Verslagperiode                                                                                                                                     2017
G4-29            Datum van het vorige jaarverslag                                                                                                15 mei 2017
G4-30            Verslagleggingscyclus                                                                                                                      Jaarlijks
G4-31            Contactpunt voor vragen over het verslag                                                                               4
G4-32            De gekozen 'in overeenstemming met'-optie                                                                         In dit jaarverslag streeft de VBDO 
                                                                                                                                                                                            naar rapportage in overeen-
                                                                                                                                                                                            stemming met de 'Core' optie 
                                                                                                                                                                                                           van de GRI 4 richtlijnen.
G4-33            Externe betrouwbaarheidsverklaring                                                                                        Financiële gegevens in dit jaar-
                                                                                                                                                                                            verslag pagina’s 22-34 zijn door 
                                                                                                                                                                                            With accountants gecontroleerd. 
                                                                                                                                                                                                           Voor inhoudelijk deel is er geen 
                                                                                                                                                                                            sprake van externe verificatie.
                       
                       Bestuur                                                                                                                                                
G4-34            De bestuursstructuur van de organisatie                                                                                 11, 12, 14

                       Ethiek en Integriteit                                                                                                                
G4-56            Toepasselijke waarden en formele gedragcodes                                                                  5-40
                       
                       Economische prestaties                                                                                                      
G4-EC1         Rekening van baten en lasten                                                                                                        22-34 
                       van financieel overzicht
                       
                       Milieu prestaties                                                                                                                         
G4-EN15      Directe uitstoot broeikasgassen                                                                                                   39, 40
G4-EN31      Gecertificeerde CO2-compensatie                                                                                                41

                       Sociale prestaties                                                                                                                      
G4-LA11       Percentage werknemers met regulier functioneringsgesprek                                        100 procent, 38
G4-LA6         Letsel-, beroepsziekte, uitvaldagen en verzuimcijfers van personeel                          38
                       Ziekteverzuim in 2017                                                                                                                      1,5 procent
G4-NGO9     Intern klachtenmechanisme                                                                                                          38
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Bijlage 5:
Controleverklaring jaarverslag 
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