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INLEIDING 
 
Hierbij bieden wij u het financiële jaarverslag over 2010 van Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen*) aan.  
 
Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, gevestigd te Utrecht, is een stichting, 
opgericht in 2004 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.  
 
De Stichting heeft ten doel het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door: 

 Het bevorderen van kennis- en informatieoverdracht omtrent maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, zowel in nationale als internationale context, en 

 Het bevorderen en faciliteren van de onderlinge dialoog over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden en burgers, opdat 
het aantal ondernemingen zich bewust wordt van en/of overgaat tot maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, toeneemt. 

 
*) De geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen bestaat in 2010 uit MVO Nederland, Initiatief Duurzame Handel en de stichting Samenleving en 
Bedrijf. De enkelvoudige jaarrekening van het Initiatief Duurzame Handel is uit bijgaande jaarrekening 
geëlimineerd, aangezien dit deel van de Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
in 2011 is verzelfstandigd en cijfers publiceert op de eigen website. Ook de stichting Samenleving en Bedrijf is 
niet opgenomen in deze jaarrekening. Bijgaande jaarrekening bestaat derhalve uit de enkelvoudige jaarcijfers 
van MVO Nederland.  
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DIRECTIEVERSLAG MVO NEDERLAND 
 
Het jaar 2010 kan worden gekenmerkt als het jaar van de voortgaande groei:  

 het aantal partners steeg met een gemiddelde groei van ca 50 nieuwe partners per maand naar ruim 
1300  

 het aantal brancheorganisaties dat aan ons brancheprogramma deelnam nam toe naar 45   

 de inkomsten (o.a. uit subsidies en contributies) stegen van € 2,7 mln. in 2009 naar € 3,8 mln. in 2010.  
Een andere belangrijke mijlpaal was de evaluatie van onze werkzaamheden die in opdracht van het ministerie 
van EL&I plaats vond door het bureau B&A Consulting. Het onderzoekbureau concludeerde op basis van 
deskresearch en gesprekken met meer dan 20 stakeholders dat MVO Nederland “effectief en efficiënt” 
functioneert. Het bureau rapporteerde dat alle relevante partijen van mening zijn dat MVO Nederland haar 
werkzaamheden moet voortzetten en zelfs moet uitbreiden.  
De aanbevelingen uit het B&A advies zijn verwerkt in een nieuw meerjaren beleidsplan voor de periode 2012-
2015. Dit beleidsplan kreeg in 2010 de volledige steun van de programmaraad. Het plan is inmiddels 
onderwerp van gesprek met de rijksoverheid. Het plan voorziet in een subsidieaanvrage van € 1,2 mln. per jaar 
om ook na 2012 een belangrijk deel van de publieke kennis- en bewustwordingsfunctie te kunnen voortzetten. 
Naar verwachting zal het kabinet hierover medio 2011 een besluit nemen. 
 
Basisprogramma en projecten 
In 2010 werd ons basisprogramma verder uitgebouwd. Onze kennisfunctie werd versterkt door een groeiend 
aantal dossiers en MVO-hulpmiddelen in onze database. De website werd vernieuwd en het aantal bezochte 
webpagina’s steeg naar 1,25 mln. Voorts steeg het aantal brancheorganisaties dat aan onze activiteiten 
deelneemt naar 45. 
Naast ons basisprogramma acquireren wij ook steeds vaker projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan 
de MVO-bewustwording en -kennis bij bedrijven. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: 

 het internationale brancheprogramma dat zich vooral richt op ketenverantwoordelijkheid in branches 
en bij bedrijven en  

 het project arbeidsparticipatie dat zich richt op het werven en ondersteunen van bedrijven die actief 
jongeren met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. Wajongeren) in dienst willen nemen.  

 
Partners 
Nadat in 2009 een begin was gemaakt met het werven van bedrijven die bereid zijn om zich tegen betaling van 
een contributie bij MVO Nederland aan te sluiten, is deze activiteit in 2010 met kracht voortgezet. Het resultaat 
was dat zich eind 2010 per saldo 1305 bedrijven bij MVO Nederland hadden aangesloten. Dat was ruim 50 
meer dan aanvankelijk begroot.  
Onder de partners werd een onderzoek gehouden naar hun tevredenheid en hun behoeften. Partners 
waardeerden het partnerschap met een 7. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de netwerk- en de 
kennisfunctie van MVO Nederland belangrijke argumenten zijn om zich bij ons aan te sluiten. In het meerjaren 
beleidsplan zijn deze signalen vertaald in uitbreiding van ons aanbod voor partners, o.a. op het terrein van 
scholing en training. 
 
Huisvesting 
In 2010 bleek dat de bestaande huisvesting in hoog tempo tekort schoot. Omdat onze verhuurder, KvK Midden 
Nederland, niet in onze groei kon voorzien is nieuwe huisvesting gezocht. Die is inmiddels gevonden aan de 
Nieuwekade in Utrecht, vlakbij het oude kantoor. De verhuizing heeft begin 2011 plaats gevonden. 
 
Interne organisatie en personeel 
De organisatie wordt aangestuurd door een managementteam waarin zowel het team Programma’s en 
Projecten als het team Partners en Producten vertegenwoordigd zijn. De afdelingen Communicatie en Control 
werden in 2010 versterkt. 
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Het aantal fte groeide in 2010 van 27 naar 36 (43 personen). 
 
Financiën 
De inkomsten stegen in 2010 naar een totaalbedrag van € 3,8 mln. Dit was het gevolg van groeiende inkomsten 
van partners en van een flinke groei in de projectomzet. Het tarievenbeleid en de interne doorbelastingen zijn 
op een meer marktconform niveau gebracht. Het jaar werd afgesloten met een positief saldo. Dit positieve 
saldo was vooral het gevolg van enige vertragingen in de uitgaven voor meerjarige projecten, van een 
vertraagde instroom van enkele functionarissen (o.a. de businessunitmanager voor het team partners) en van 
meevallende marktinkomsten. Voorzien wordt dat dit positieve saldo in 2011 geheel zal worden aangewend 
voor de doelen waarvoor de middelen zijn verkregen. 
 
Vooruitblik 
Verwacht wordt dat MVO Nederland in 2011 verder zal groeien, zowel qua inkomsten als qua personeel. Het 
streven is erop gericht om het aantal aangesloten partners uit te breiden naar 2000. De inkomsten uit 
projecten zijn naar verwachting ongeveer gelijk aan de projectinkomsten in 2010.  
De kosten zullen in 2011 sneller stijgen dan de baten. Dit is o.a. het gevolg van het wegwerken van 
achterstanden en de aanhoudend grote vraag naar activiteiten in het kader van ons basisprogramma en van de 
inhaalslag bij diverse projecten. Daarnaast wordt in 2011 verder geïnvesteerd in de backoffice (financiën, HRM 
en ICT) alsmede in het partnerprogramma en productontwikkeling, o.a. door de oprichting van een MVO-
academie. Het negatieve resultaat komt volgens plan ten laste van het eigen vermogen. De balans tussen eigen 
vermogen en resultaat verdient in 2012 extra aandacht.  
Belangrijk daarbij is de besluitvorming over de toekomstige subsidie van het rijk voor de activiteiten vanaf 
2013. Indien de gevraagde subsidie niet wordt verkregen dan zal een bijstelling van het meerjaren beleidsplan 
moeten plaats vinden. 
 
 
 
 
Willem Lageweg 
 
Directie MVO Nederland 
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ALGEMEEN 
 
Bestuur, Raad en Directie 
Het bestuur van de Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bestaat uit de 
volgende personen: 

 De heer S. van Driel (voorzitter) 

 De heer A.J. Zwart (bestuurslid) 

 De heer A.L.M. Nelissen (bestuurslid) 

 Mevrouw T. Bahlmann (bestuurslid) 

 Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme (bestuurslid) 

 De heer E. Bouwmeester (bestuurslid) 

 De heer J. Doruiter (bestuurslid) 
 
De directeur van de Stichting is de heer L.W. Lageweg.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010 MVO NEDERLAND 
(na resultaatbestemming) 
 

€ € € €

ACTIVA

Vlottende Activa

Debiteuren 126.114 117.778

Vorderingen en overlopende activa 1.053.139 321.309

Liquide middelen 1.653.789 1.643.892

Totaal Vlottende Activa 2.833.042 2.082.979

TOTAAL ACTIVA 2.833.042 2.082.979

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve 890.513 374.664

Continuiteitsreserve 75.000 25.000

Totaal Reserves en Fondsen 965.513 399.664

Kortlopende Schulden

Crediteuren 242.979 134.088

Overlopende passiva en overige schulden 1.624.350 1.549.227

Totaal Kortlopende Schulden 1.867.329 1.683.315

TOTAAL PASSIVA 2.832.842 2.082.979

31 december 2010 31 december 2009
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 MVO NEDERLAND  
 

€ € € €

BATEN

Subsidie basisactiviteiten 1.672.550 1.677.450

Project- en programmasubsidies 1.348.292 895.210

Inkomsten uit overige activiteiten 792.815 198.498

Totaal baten 3.813.657 2.771.158

LASTEN

Programma- en projectkosten 301.444 84.366

Communicatiekosten 449.525 275.774

750.969 360.140

Personeelskosten 2.032.866 1.386.273

Organisatiekosten 479.843 471.057

2.512.709 1.857.330

Totaal lasten 3.263.678 2.217.470

549.979 553.688

Financiele baten en lasten 15.871 23.774

Resultaat 565.850 577.462

31 december 2010 31 december 2009
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ALGEMENE TOELICHTING 
 
Stichting Samenleving & Bedrijf 
In 2009 is door het Ministerie van Economische Zaken goedkeuring gegeven tot een fusie van Stichting 
Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met Stichting Samenleving & Bedrijf. De fusie op 
juridische titel heeft nog niet plaatsgevonden. Vanaf 2009 is over beide stichtingen centrale leiding gevoerd en 
zijn zij organisatorisch met elkaar verbonden. 
 
Terminologie 
De activiteiten met betrekking tot de doelstellingen van de Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (exclusief Initiatief Duurzame Handel en stichting Samenleving en Bedrijf) zullen 
hierna als activiteiten MVO Nederland genoemd worden.  
De volgende afkortingen zijn gebruikt in dit financieel jaarverslag: 

- Ministerie van Economische Zaken, Innovatie & Landbouw – Ministerie van EL&I 
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Ministerie van I&M 
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Ministerie van OCW 
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Ministerie van SZW 
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Ministerie van VWS 

 
BTW 
Vanaf 2009 is de Stichting naast niet-ondernemersactiviteiten ook belaste ondernemersactiviteiten gaan 
verrichten. Per 1 januari 2009 heeft de Belastingdienst de Stichting dan ook als ondernemer aangemerkt in de 
zin van de Wet op de omzetbelasting 1968.  
Naast de verplichting om BTW in rekening te brengen over deze belaste prestaties, heeft de Stichting ook het 
recht op aftrek van voorbelasting van BTW op kosten die aan de belaste prestaties toe te rekenen zijn. BTW op 
kosten die deels toe te rekenen zijn aan belaste prestaties en deels aan niet-ondernemersactiviteiten komen 
deels voor aftrek in aanmerking. Basis voor deze aftrek is de verhouding tussen de belaste prestaties en de 
totale inkomsten.  
 
VPB 
Een stichting is slechts vennootschapsbelastingplichtig indien zij een onderneming drijft en dus het oogmerk 
heeft om winst te behalen.  
Door het Ministerie van Financiën is bepaald dat bij een gesubsidieerde instelling geen sprake is van een 
winststreven als volgens de statuten of subsidieregels is bepaald dat behaalde overschotten moeten worden 
aangewend overeenkomstig de subsidie doeleinden of moeten worden terugbetaald aan de subsidie 
verstrekker.  
Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt dan ook niet aangemerkt als 
belastingplichtige voor de Wet op de Vennootschapsbelasting. 
 
Model 
De staat van baten en lasten is opgesteld volgens het functionele model, waarbij enerzijds inzicht wordt 
gegeven in de baten en lasten uit hoofde van de doelstellingen en anderzijds in de kosten van de eigen 
organisatie.  
Indien noodzakelijk geacht, zijn de cijfers over 2009, daar waar nodig, geherrubriceerd. 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvraagde waarderingsgrondslagen. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en  
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde  
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen  
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend  
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.       

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, onder een 
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waar zij betrekking op hebben.  
 

Uitsluitend individuele activa met een aanschafwaarde van meer dan € 2.500 worden geactiveerd.  
 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening  
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de  
inbaarheid van de vorderingen.  
 
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te waarborgen en te kunnen voldoen in 
geval van onvoorziene uitgaven ten behoeve van de bedrijfsuitoefening.  
 
Ontvangen subsidies komen ten gunste van de staat van baten en lasten in het jaar waarin zij zijn ontvangen 
tot het bedrag waarop de subsidies zijn besteed. 
 
Doorbelaste subsidies komen ten laste van de staat van baten en lasten in het jaar waarin de subsidieverlening 
aan derden is toegezegd. 

Ten aanzien van de pensioentoezeggingen wordt de jaarlijkse premiebetaling als last verantwoord.        
Per jaareinde verschuldigde premies zijn als verplichting op de balans opgenomen.       
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS OVER 2010 ACTIVITEITEN MVO NEDERLAND 
 
ACTIVA 
 
Vorderingen en overlopende activa 

2010 2009

€ €

Rekening courant IDH 480.694 58.174

Vooruitbetaalde pensioenpremie *) 222.144 184.878

Nog te factureren inkomsten projecten 249.566 0

Omzetbelasting 35.300 0

Vooruitbetaalde personeelsverzekeringen 0 31.667

Nog te ontvangen rente 16.995 24.024

Overige vorderingen en overlopende activa 48.440 22.566

1.053.139 321.309

 
*) =  Om debetrente te voorkomen is eind december 2010 de pensioenpremie voor 2010, die per 1 januari 

2011 betaalbaar wordt gesteld, vooruitbetaald. 
 
Liquide middelen 
 
Ten behoeve van een aangegane huurverplichting inzake het kantoorpand aan de Nieuwekade 9, te Utrecht, is 
een bankgarantie van € 67.623 afgegeven. Het resterende saldo van de liquide middelen staat geheel ter vrije 
beschikking.  
 

PASSIVA 
 
Reserves en Fondsen 
 
Algemene reserve 

2010 2009

€ €

Stand per 1 januari 374.664 177.119

Resultaatsbestemming 515.849 197.545

Stand per 31 december 890.513 374.664
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Continuïteitsreserve 

2010 2009

€ €

Stand per 1 januari 25.000 0

Mutatie 2010 50.000 25.000

Stand per 31 december 75.000 25.000

 
In 2009 is besloten een continuïteitsreserve op te bouwen. Deze continuïteitsreserve is bestemd voor 
onvoorziene uitgaven ten behoeve van de bedrijfsuitvoering en voor de eventuele uitvoering van een sociaal 
plan na 2012, wanneer de basissubsidie ophoudt.  
 
Overige schulden en overlopende passiva 

2010 2009

€ €

Vooruitontvangen subsidie *) 880.250 778.257

Vooruitontvangen partnerbijdragen **) 90.741 0

Nog te besteden subsidies ***) 296.969 354.915

Rekening-courant Samenleving & Bedrijf 39.523 87.808

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 115.512 67.500

Loonheffingen en sociale lasten 103.675 64.640

Reservering personeelsverzekeringen 17.472 0

Omzetbelasting 0 17.995
Reservering implementatie nieuwe website, CMS en 

projectadministratie systeem 0 92.950

Reservering nieuwjaarsbijeenkomst 58.884 45.000

Overige schulden en overlopende passiva 21.324 40.162

1.624.350 1.549.227

 
*) = De vooruitontvangen subsidie betreft de basissubsidie voor MVO Nederland voor het 1e kwartaal 2011 

dat in 2010 is ontvangen.  
**) =  De vooruitontvangen partnerbijdragen betreft het bedrag aan partnerbijdragen dat in 2010 is 

ontvangen, maar waarvan het bijbehorende lidmaatschap doorloopt tot in 2011. 
***) =  Vooruitontvangen subsidies betreft de in 2010 ontvangen geoormerkte subsidies voor projecten en 

programma’s die nog niet aan de daarvoor aangemerkte doelstelling zijn besteed.  
In tegenstelling tot voorgaande jaren staan deze subsidies nu aangemerkt als een verplichting en zijn 
deze niet aangemerkt als een bestemmingsreserve. De vergelijkende cijfers van 2009 zijn hieraan 
aangepast. 
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
 
Detacheringsovereenkomst 
 
Stichting Kenniscentrum MVO is met Rabobank Nederland een verplichting tot het inlenen van de directeur, de 
heer L.W. Lageweg aangegaan. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2012 en eindigt zonder dat 
opzegging vereist is, tenzij overeen wordt gekomen de overeenkomst voort te zetten. 
De detacheringovereenkomst betreft een bedrag van € 143.044. (inclusief BTW). De heer Lageweg heeft in 
2009 het bestuur van MVO Nederland voorgesteld om zijn Rabobank salaris te verlagen naar het norminkomen 
voor de directeur van MVO Nederland. Dit norminkomen is mede op basis van een extern onderzoek naar de 
arbeidsmarktpositie van de directeur, door het bestuur van MVO Nederland vastgesteld op € 115.000. Als 
gevolg van deze afspraak is de detacheringsovereenkomst met ingang van 1 juli 2010 aangepast en 
teruggebracht naar € 115.000 exclusief BTW (€ 136.850 inclusief BTW). Er is geen vergoeding aan directie of 
andere werknemers die boven de ‘Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens’ 
uitkomt.  
 
Huurverplichting 
 
Stichting Kenniscentrum MVO is met Ogon Nederland B.V.  te Amsterdam een huurverplichting voor het 
kantoorpand aan de Nieuwekade 9 te Utrecht aangegaan. De overeenkomst is aangegaan voor de periode die 
afloopt op 31 december 2015.  
 
Aanvullend op de hierboven vermelde overeenkomst is ook een overeenkomst inzake bijkomende leveringen 
en diensten aangegaan. Dezelfde verplichtingen dienen in acht genomen te worden met betrekking tot 
opzegging als de hierboven vermelde huurovereenkomst.  
 
De verplichting van de huur en de bijkomende leveringen en diensten voor 2010 bedraagt  
€ 270.492, waarbij over het eerste kwartaal van 2010 alleen een bedrag voor de bijkomende leveringen en 
diensten in rekening is gebracht. 
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010 ACTIVITEITEN MVO NEDERLAND 
 
BATEN 
 
Subsidie basisactiviteiten 

2010 2009

€ €

Ministerie van EL&I basissubsidie 1.172.550 1.077.450

Ministerie van VROM basissubsidie 500.000 500.000

Ministerie van EL&I eenmalige extra bijdrage 0 100.000

1.672.550 1.677.450

 
Project- en programmasubsidies 

2010 2009

€ €

Ministerie van EL&I  inzake OESO richtlijnen 93.565 87.500

Ministerie van EL&I - nieuwjaarsbijeenkomst en bijdrage verhuizing 52.323 0

Ministerie van EL&I inzake Opkomende Markten 20.000 80.000

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Ontwikkelingslanden 350.000 350.000

Ministerie van EL&I - Agribusiness 150.000 150.000

Ministerie van EL&I - Arbeidsparticipatie 170.000 0

Ministerie van VWS - Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 180.000 202.500

Ministerie van I&M - Steunpunt bedrijven Duurzaam Inkopen 110.500 0
Ministerie van EL&I - Gebruikersonderzoek en internetapplicatie 

Ketenportal 68.206 0

Ministerie van I&M - Bedrijvenhandleiding Duurzaam Inkopen 18.225 0

Ministerie van I&M - Ketensimulatie 23.067 0

Ministerie van I&M - Materiaalketen 30.500 0
Ministerie van Buitenlandse Zaken - MVO Paspoort voor 

ambassades 23.960 25.210

Besteed voorgaande jaren 57.946 0

1.348.292 895.210
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Inkomsten uit overige activiteiten 

2010 2009

€ €

Partnerbijdrage MVO Nederland 435.030 85.528

Bijdragen en deelname Wereldz 236.204 0

Deelname Future Leaders Event 84.737 0

CNV - Plan van aanpak MVO in de Metaal & Techniek 0 35.719

Habitat for Humanity - Bottom of the Pyramid project 8.140 8.850

Trainingen EVD 6.600 0

Senter Novem - regionale praktijkvoorbeelden voor

duurzame ondernemers 0 11.000

Overige inkomsten 22.104 57.401

792.815 198.498

 
In 2010 zijn ruim 1300 organisaties partner van MVO Nederland.  
 
LASTEN 
 
Programma- en projectkosten 

2010 2009

€ €

Advieskosten 83.999 32.952

Evenementen 42.234 42.897

Overige kosten 175.211 8.517

301.444 84.366

 
Communicatiekosten 

2010 2009

€ €

Evenementen partners 69.636 0

Evenement Wereldz 123.422 0

Future Leaders Event 61.357 0

Campagnevoering 40.752 0

Congressen, bijeenkomsten en evenementen 94.144

Kosten voor onderhoud en ontwikkeling websites 39.713 112.332

Diverse communicatiekosten 114.645 69.298

449.525 275.774
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Personeelskosten 

2010 2009

€ €

Lonen en salarissen 1.278.990 906.202

Sociale lasten en pensioenlasten 379.235 322.581

Overige personeelskosten 410.787 258.837

2.069.012 1.487.620

doorbelaste personeelskosten IDH 36.146 94.879

doorbelaste personeelskosten extern 0 6.468

2.032.866 1.386.273

 
Lonen en salarissen 

2010 2009

€ €

Lonen en salarissen 1.311.540 918.269

Kosten vervanging bij ziekte 20.668 47.381

1.332.208 965.650

Ontvangen uitkering bij ziekte 18.768 36.548

Ontvangen uitkering bij zwangerschap 28.269 2.834

Loonsubsidies 6.181 22.500

1.278.990 906.602

 
Sociale lasten en pensioenlasten 

2010 2009

€ €

Premie ZVW, WAO en WW 189.476 134.975

Ziekteverzuimverzekeringen 45.774 57.301

Overige personeelsverzekeringen 13.800 7.364

Pensioenlasten uit hoofde van:

    Middelloonregeling 44.344 112.726

    Beschikbare premie regeling 85.841 10.215

379.235 322.581
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Overige personeelskosten 

€ €

Inhuur personeel partnerprogramma 71.375 0

Inhuur directie Grote Bedrijven Netwerk 44.773 0

Inhuur personeel basisprogramma 63.615 29.359

Wervingskosten 4.068 9.557

Detachering directie 102.604 120.208

Vakopleidingen 20.241 19.780

Vergoedingen personeel 90.031 62.582

Overige personeelskosten 14.080 17.351

410.787 258.837

 
Organisatiekosten 

2010 2009

€ €

Huisvestingskosten 92.625 158.547

Verhuizingskosten 27.324 0

Bestuurskosten 35.000 33.750

Kosten voor software, hardware en service ICT 87.355 148.150

Advies- en accountantskosten 56.372 92.433

Kantoorkosten 56.246 92.086

Niet aftrekbaar gedeelte voorbelasting 103.713 90.996

Reiskosten 21.208 13.375

479.843 629.337

Doorbelaste organisatiekosten IDH 0 158.280

479.843 471.057

 
Aantal medewerkers MVO Nederland 

Basis Partners Projecten Totaal Basis Projecten Totaal

Aantal FTE's 13,55 4,9 12,90 31,35 18,38 6,00 24,38

Aantal medewerkers 16 7 14 37 22 7 29

Extern FTE's 3,60 1,6 0 5,20 2,50 0 2,50

Extern medewerkers 4 2 0 6 3 0 3

totaal aantal FTE's 17,15 6,5 12,90 36,55 20,88 6,00 26,88

totaal aantal medewerkers 20 9 14 43 25 7 32

2010 2009

 
Er zijn twee pensioenreglementen van kracht bij de Stichting. Medewerkers in dienst gekomen voor 1 januari 
2009 nemen deel aan de Pensioenregeling Middelloon. Medewerkers in dienst gekomen vanaf 1 januari 2009 
nemen deel aan Pensioenregeling Beschikbare Premie.  
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Financiële baten en lasten 

2010 2009

€ €

Ontvangen rente banktegoeden 16.995 24.084

Bankkosten -1.124 -310

15.871 23.774

 
 
Honorarium van Bestuur 
In 2010 werden de volgende vergoedingen verstrekt aan het Bestuur van MVO Nederland: 

o Voorzitter van het Bestuur: € 7.500 Bestuursvergoeding en € 1.500 Onkostenvergoeding 
o Leden van het Bestuur: € 5.000 Bestuursvergoeding en € 1.000 Onkostenvergoeding  
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 BIJLAGE 1 
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BIJLAGE 1 
 
OVERZICHT SUBSIDIEBESCHIKKINGEN 
MVO Nederland 

 Ministerie van EL&I 
o Basisbeschikking voor de periode 2009 tot en met 2012 

 Ministerie van EL&I 
Jaarlijkse basissubsidie € 1.000.000 

 Ministerie van EL&I 
Eenmalig, naar voren gehaalde subsidie 2012 € 172.550 

 Ministerie van I&M 
Jaarlijkse basissubsidie € 500.000  

 Ministerie van Buitenlandse Zaken 
o Ontwikkelingslanden/Ontwikkelingssamenwerking; 

 Beschikking voor de periode 2009 tot en met 2012 
 Jaarlijkse programmasubsidie € 350.000; opgenomen in de basisbeschikking van het 

Ministerie van EL&I 

 Ministerie van EL&I 
o Agribusiness 

 Beschikking voor de periode 2009 tot en met 2010; 
 Jaarlijkse programmasubsidie € 150.000; opgenomen in de basisbeschikking van het 

Ministerie van EL&I 

 Ministerie van EL&I 
o Arbeidsparticipatie (onbeperkte kansen bij koploperbedrijven) 

 Beschikking voor 2010 
 Programmasubsidie € 170.000 

 Ministerie van EL&I 
o Project OESO / Nationaal Contact Punt 

 Beschikking voor de periode augustus 2007 tot en met juli 2010 
 Jaarlijkse projectsubsidie € 87.500 
 Jaarlijks vastgesteld budget voor publicaties en voorlichting 

 Ministerie van EL&I 
o Project OESO Richtlijnen 

 Beschikking voor de periode augustus 2010 tot en met juli 2013 
 Jaarlijkse projectsubsidie € 84.000 
 Jaarlijkse vastgesteld budget voor publicaties en voorlichting 

 Ministerie van EL&I 
o (Opkomende Markten) Project Internationaal brancheprogramma  

 Beschikking voor de periode juni 2009 tot en met augustus 2010 
 Totale projectsubsidie € 100.000 
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 Ministerie van EL&I 
o Project Gebruikersonderzoek Ketenportal 

 Beschikking voor de periode oktober 2009 tot en met december 2010 
 Totale projectsubsidie € 56.165 

o Project Bouw internetapplicaties Ketenportal 
 Beschikking voor de periode mei 2010 tot en met december 2011 
 Totale projectsubsidie € 25.000 inclusief BTW = € 21.008 

 Ministerie van EL&I 
o Steunpunt Duurzaam Inkopen 

 Beschikking voor looptijd project 
 Projectsubsidie € 80.000 

 Ministerie van EL&I 
o Verhuis- en huisvestingskosten MVO Nederland  

 Beschikking voor de periode 2010 tot en met 2012 
 Eenmalige subsidie € 180.000 

 Ministerie van Buitenlandse Zaken 
o Ambassades 

 Beschikking voor de periode 2009 en 2010 
 Totale programmasubsidie € 58.512  

 Ministerie van EL&I 
o Nieuwjaarsevent 

 Beschikking voor 2010 
 Eenmalige subsidie € 25.000 

 Ministerie van VWS 
o Project MBO Stimuleringsprogramma 

 Beschikking voor de periode april 2009 tot en met 2012 
 Totale programmasubsidie € 625.000, waarvan programmasubsidie 2010 € 180.000  

 Ministerie van I&M 
o (Opkomende Markten) Project Internationaal brancheprogramma  

 Beschikking voor de periode oktober 2010 tot oktober 2012 
 Totale projectsubsidie € 240.000; waarvan € 30.500 voor 2010;  

 Ministerie van I&M / Agentschap NL 
o Project Ketensimulatie voor het MKB 

 Beschikking voor de periode oktober 2010 tot en met maart 2012 
 Totale programmasubsidie € 115.576,10 inclusief BTW 

 Ministerie van I&M 
o Bedrijvenhandleiding Duurzaam Inkopen 

 Beschikking voor 2010 
 Eenmalige programmasubsidie € 18.225 voor  

 Ministerie van I&M 
o Materiaalketen 

 Beschikking voor 2010 
 Eenmalige programmasubsidie € 51.500 
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BIJLAGE 2 
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BIJLAGE 2 
 
MVO NEDERLAND – OVERZICHT INKOMSTEN EN BESTEDINGEN PROJECT KETENSIMULATIE EN OESO-
RICHTLIJNEN 

Ketensimulatie OESO I OESO II

inkomsten 23.067 55.144 41.250

personeelskosten 1.154 50.542 31.742

overige kosten 5.000 4.602 163

uitgaven 6.154 55.144 31.905

balans 16.913 0 9.345
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BIJLAGE 3 
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Bijlage 3 
 
MVO NEDERLAND – VERANTWOORDING EVENEMENT WERELDZ 2010 
 

inkomsten

Sponsorbijdragen 221.121

Deelname / entree 14.668

Overige inkomsten 540

totale inkomsten 236.329

uitgaven

Van Nelle Ontwerpfabriek 95.430

DotContol Webbased Solutions 6.011

Nieuwe Maan 65.312

Het Financieele Dagblad 4.001

Team van Maanen 21.162

Marieke Mittelmeijer - Teksten 1.233

Accretio Advies 1.018

Bureau van Vliet 1.500

Tigges 6.104

Lapidair - Teksten 1.280

Kumpany 1.820

Overige kosten 5.499

totale uitgaven 210.369

Resultaat 25.959

 
 
Van het positief saldo Wereldz 2010 heeft MVO Nederland geïnvesteerd in een grondige evaluatie onder de 
verschillende doelgroepen van Wereldz, een verdiepend onderzoek naar de doelstellingen en verwachtingen 
van direct betrokkenen t.o.v. Wereldz 2011 en de rol die MVO Nederland daarin zou moeten spelen.  
Tot deze uitgave is besloten toen in het natraject bleek dat Wereldz 2010 niet aan ieders verwachtingen had 
voldaan. Aangezien de opdracht ertoe in januari 2011 is gedaan, maken ze geen deel uit van de jaarrekening 
2010. Het totaalbedrag wordt echter in zijn geheel aan Wereldz – en indirect aan de opvolger ervan in 2011- 
besteed. 



 

Financieel Jaarverslag                                                                                                                                                                  

 
28 

OVERIGE GEGEVENS 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het Bestuur van Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Utrecht 

Verklaring betreffende de jaarrekening  

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen te Utrecht, bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 
december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2010 met de 
bijbehorende toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur  

Het bestuur van Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
voor het opstellen van het jaarverslag. Tevens is het bestuur van Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties.  
Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  

Verantwoordelijkheid van de accountant  

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door 
de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-
inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van 
de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de naleving van de relevante wet- en 
regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 
de interne beheersing van Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van Stichting 
Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gemaakte schattingen, een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van de aanvaardbaarheid van het gehanteerde 
referentiekader voor financiële rechtmatigheid.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.  
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Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen per 31 december 2010 en van het 
resultaat over 2010.  

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 
2010 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming 
zijn met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder het Controleprotocol bij de subsidiebeschikking 
Initiatief Duurzame Handel, opgenomen bepalingen.  

De Meern, 23 mei 2011 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

  

C. in’t Veld RA 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is een 
dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die 

verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. 
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RESULTAATSBESTEMMING MVO Nederland 
 
Voorgesteld wordt het resultaat over 2010 als volgt te bestemmen: 
 

2010 2009

€ €

Algemene reserve 515.849 197.545

Continuïteitsreserve 50.000 25.000

Totaal resultaat 565.849 222.545

 
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.  


