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Voorwoord van het bestuur 2018 
Klimaatverandering is ‘hot’. Op vele vlakken is klimaat een belangrijk thema en voer voor discussie. Wie had 
ooit gedacht dat klimaat hét thema voor de verkiezingen zouden zijn? In de provinciale verkiezingen leverde 
dat veel aandacht en boeiende debatten op. Vanuit het kantoor van DGBC zagen we tienduizenden 
jongeren op het Malieveld demonstreren voor een beter klimaat. Wereldwijd gingen honderdduizenden 
jongeren de straat op. De groeiende aandacht voor klimaat leidt ook tot grotere tegenstanders. De gele 
hesjes zijn ook een uiting van weerstand tegen de klimaatmaatregelen en de benodigde investeringen. Het 
bedrijfsleven maakt grote sprongen voorwaarts en kan veel impact maken op de energietransitie. Grote 
bedrijven hebben impactvolle ambities aangekondigd, mede omdat de consument steeds meer om 
duurzame producten vraagt. 
 
De gebouwde omgeving is nog steeds verantwoordelijk voor 40% van de CO2 uitstoot. Dutch Green Building 
Council (DGBC) is een voorloper en partner in de duurzame transitie van de gebouwde omgeving. DGBC 
speelt met haar participanten op diverse vlakken een rol, zoals met de BREEAM-certificering, als 
kennispartner en als verbinder in de gehele keten. DGBC verbindt de vele schakels in de vastgoedketen, 
zoals installateurs, energiemaatschappijen, beleggers, makelaars, banken en aannemers, om een duurzame 
gebouwde omgeving mogelijk te maken.  
 
Het jaar 2018 stond in het teken van de vijf klimaattafels, die opgericht zijn om de klimaatdoelen van Parijs te 
halen. De klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’ wordt voorgezeten door Diederik Samson. DGBC heeft in 
brede zin een belangrijke rol gespeeld aan deze klimaattafel. Enerzijds door direct aan tafel te particperen 
en anderzijds doordat vele bestuursleden actief waren aan de diverse (sub)tafels. Diverse voorstellen van 
DGBC zijn ingebracht, zoals het oplossen van de split-incentive en het transparant maken van 
energieverbruik.  
 
Certificering blijft onverminderd een kernactiviteit van DGBC. Wij geloven erin dat certificering een belangrijk 
middel is om het doel, een duurzame gebouwde omgeving, te realiseren. In 2018 zijn er weer meer 
certificaten uitgereikt. De introductie van het woonlabel kent wat vertraging, maar zal in 2019 verder uitgerold 
worden. Voor het interieur is er met Inside/Inside een nieuwe certificering ontwikkeld. 
 
Organisatorisch en financieel gezien staat er na ruim 10 jaar een volwassen en solide organisatie. Qua 
funding zijn er nieuwe financieringsbronnen middels de themapartners en de subsidiering van de overheid 
ten behoeve van het Deltaplan. De strategie ligt goed op koers. Voor thema’s als circulariteit en 
klimaatadaptatie worden dit jaar programma’s uitgewerkt. Voor het Deltaplan Duurzame Renovatie zijn door 
de werkgroepen routekaarten uitgerold. Hieruit komt bijvoorbeeld de ‘Paris Proof’-ambitie, die moet leiden tot 
het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Het DGBC-team is onverminderd 
bevlogen om voorop te gaan bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 
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Den Haag, 22 mei 2019 
 
Namens het Algemeen Bestuur, 
 
 
 
 
Rutger Schuur 
Voorzitter 
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Jaarverslag van de directie 
10 jaar DGBC. Een mijlpaal. We zijn verhuisd naar Den Haag en kwamen ook aan tafel in Den Haag, aan de 
klimaattafel voor de Gebouwde Omgeving. 10 jaar investeren in kennis, het gedachtengoed verspreiden, de 
markt meenemen, de ontwikkeling en updates van (nieuwe) beoordelingsrichtlijnen inmiddels ook breder dan 
BREEAM. Dit alles heeft ons opgeleverd dat we zowel voor de markt als voor de overheid een waardevolle 
partner zijn.  
Duurzaamheid is niet meer weg te denken. Iedere partij actief in de bouw- en vastgoedsector heeft het 
onderwerp inmiddels op de agenda staan. We kennen koplopers en volgers. DGBC wil beiden faciliteren. En 
dat doen we ook. Om echt impact te maken hebben we alle partijen nodig.  
 
Dit jaar hebben we 4 thema’s omarmd, waar we de komende jaren aan zullen werken. CO2 en energie, 
Circulariteit, Gezondheid en Klimaatadaptatie. De thema’s van deze tijd. CO2 en energie zijn de 
onderwerpen binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie dat als doelstelling heeft de gebouwde omgeving 
Paris Proof te maken. De werk- en expertgroepen geven doelstellingen af voor kantoren, logistiek, retail, 
woningen, scholen en zorg. Paris Proof voor kantoren betekent een verbruik van 50KW/m2, een ambitie die 
al snel breed omarmd werd maar ook vragen oproept. Hoe bereiken we een gemiddelde reductie van 2/3 in 
het energieverbruik, wat zijn de mogelijkheden en producten die wij toe moeten passen. We vertalen alles in 
zogeheten routekaarten, samen met inmiddels zo’n 100 partijen die vraag- en aanbodzijde 
vertegenwoordigen. Waarmee we bereiken dat de ambitie breed gedragen wordt.  
 
Ook voor Circulariteit, Gezondheid en Klimaatadaptatie worden in 2019 programma’s ontwikkeld. De opzet is 
vergelijkbaar. Onze visie is dat de thema’s concreet en meetbaar moeten worden gemaakt om daadwerkelijk 
van waarde te zijn voor onze sector.  
 
Het aantal participanten van DGBC is licht gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. We hebben 
vertegenwoordigers uit de hele sector, wat maakt dat we een goed beeld hebben van de mogelijkheden en 
ook van de uitdagingen waar de markt mee te maken heeft. We zijn veelvuldig in gesprek met onze 
participanten, die wij eigenlijk liever partners zouden noemen. Onze ambitie is nog veel meer in contact te 
zijn met onze achterban en hen te faciliteren met kennis, zichtbaarheid en mogelijkheden tot samenwerking 
met (keten) partners. Onze achterban geeft aan dat het feit dat we nu ook een speler zijn in politiek Den 
Haag voor hen van groot belang is. DGBC is geen brancheorganisatie maar vertegenwoordigt, omwille van 
het klimaat, feitelijk alle branches waarbij onze insteek niet de lobby is richting Den Haag maar de 
samenwerking met Den Haag.  
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Registraties  
 

 2018 2017 

Certificering   

Registraties Nieuwbouw 110 139 

Registraties In-Use 255 149 

Certificering Nieuwbouw 102 91 

Geldige In-Use certificaten 481 280 

   

Academy   

Experttrainingen Nieuwbouw 74 114 

Experttrainingen In-Use 40 46 

BREEAM trainingen Algemeen 122 159 

Deelnemers  studiedagen 552 517 

Deelnemers BREEAM Congres 315 288 

   

Events   

Deelnemers Green Leadership Summit 0 66 

Deelnemers Future Leader Program 29 28 

 
Voor 2018-2020 hebben wij een meerjarenplan geschreven. We zijn goed op weg. Inside Inside (een 
onhankelijke tool voor een duurzaam interieur) is een feit, we hebben een Woonmerk ontwikkeld dat 
inmiddels door een aantal partijen met succes is toegepast en in 2019 verder voet aan de grond zal krijgen.  
We gaan verder met het aanbieden van In company trainingen en doelgroepgerichte trainingen op het 
gebied van duurzaamheid en BREEAM.  
We werken aan meer diversiteit van inkomstenbronnen: naast participanten kennen wij ook 
programmapartners. Voor 2019 hebben we een breder aanbod aan ‘sponsor’ mogelijkheden.  
 
Door de groei en verbreding van onze aandachtsgebieden zijn we ook in 2018 licht gegroeid qua personeel. 
Zoals ieder jaar zijn we zeer kritisch op ons uitgavenpatroon zonder te verschralen.  
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Samenstelling bestuur en directie 
In 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
1 voorzitter en 12 leden die diverse disciplines vertegenwoordigen zodat het bestuur over voldoende kennis 
beschikt om de kwaliteit van de verschillende activiteiten van de stichting te kunnen waarborgen. 
 
De directie wordt gevoerd door Annemarie van Doorn. 
 
Vermogen  
Het vrij besteedbare vermogen bedraagt € 650.000,-. Het bedrag dient ter voldoening van reeds aangegane 
verplichtingen in geval van het (gedeeltelijk) wegvallen van de inkomsten. 
Dit bedrag wordt door het bestuur voor 2018 als minimum voor bovengenoemde functie beschouwd. 
 
Beleggingen  
 Liquide middelen worden ter spreiding van het risico bij de ABN AMRO Bank en SNS Bank aangehouden 
op deposito (direct opeisbaar). Andere vormen van beleggingen worden niet toegepast. 
 
 
 
 
Begroting 2019 
Onze plannen zijn verwerkt in onderstaande begroting. 
 

 

  

Begroting 2019 

€ 

Omzet Participanten  1.000.000 
Omzet Thema's   1.090.000  
Omzet overige projecten   -    
Omzet Certificering & Beheer  745.000 
Omzet Academy  740.000 
Omzet Events  - 
Omzet Green Business Clubs   -    

    

Subtotaal   3.575.000 
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Personeelskosten   1.850.000 
Huisvestingskosten   100.000 
Overige organisatiekosten   192.000 
Marketing & Communicatiekosten  95.000 
Afschrijvingen   30.000 
Kosten Thema's  615.000 
Kosten overige projecten    -    
Kosten Certificering & Beheer  438.000 
Kosten Academy   245.000 
Kosten Events   - 
Kosten Green Business Clubs    -    
Dotatie voorziening DD   10.000 
Financiële baten en Lasten    -    

     

Subtotaal   3.575.000 

Totaal   - 

 
Ik ben enorm blij met wat wij zowel inhoudelijk als financieel met het team en onze participanten hebben 
bereikt.  We gaan door, vol overtuiging en motivatie. En blijvend in de hoogste versnelling.   
 
We hopen ook in 2019 op uw betrokkenheid te kunnen rekenen, en met u samen te mogen werken aan een 
duurzame gebouwde omgeving.  
 
Den Haag, 22 mei 2019 
 
 
 
 
 
Annemarie van Doorn 
Directeur  
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Jaarrekening 2018 

A – Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming) 
 

    
31-12-2018    31-12-2017 

    €    € 
ACTIVA         
         
VASTE ACTIVA         
         
Immateriële vaste activa  1 158.680     64.528    
Materiële vaste activa 2 54.330     22.200    

    213.010     86.728  
         
VLOTTENDE ACTIVA         
         
Debiteuren 3 254.799     248.693    
Overige vorderingen en overlopende 
activa 

 
4 

 
138.191  

    
133.998  

  

 
 

   392.990  
 

   382.691  
 

Liquide middelen 5   1.101.612     1.106.219  

         
    1.707.612     1.575.638  
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PASSIVA 
         
EIGEN VERMOGEN         
         
Overige reserves 6 650.000     650.000    
Bestemmingsreserves 7 163.294     163.376    

    813.294     813.376  
         
KORTLOPENDE SCHULDEN         
         
Crediteuren  74.234     130.716    
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

  8 
   

 
97.957  

    
49.166  

  

Onderhanden projecten in opdracht van 
derden 

  9 
   

 
1.063  

    
6.114  

  

Overige schulden en overlopende 
passiva 

  
10 
   

 
721.064  

    
576.266  

  

    894.318     762.262  

         
    1.707.612     1.575.638  
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B – Staat van baten en lasten over 2018 
 

 
 

Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

  €  €  € 
Baten       
       
Bijdragen participanten 11 936.796   1.050.000   971.941  
Thema’s 12 289.000   450.000   -  
Certificeren 13 701.996   476.000   491.436  
Trainingen / bijeenkomsten 14 573.069   800.000   627.907  
Projecten 15 106.166   254.000   45.532  
Communicatie 16 104.177   150.000   112.190  
Overige baten 17 -   -   11.128  

       
  2.711.204   3.180.000   2.260.134  

 
Lasten       
       
Personeelskosten 18 1.710.751   1.730.000   1.444.019  
Organisatiekosten 19 241.441   265.000   232.156  
Afschrijvingen 20 52.296   78.000   59.728  
Beheer 21 134.106   129.500   129.346  
Trainingen / bijeenkomsten 22 157.489   235.000   144.016  
Projecten 23 278.595   547.500  142.559  
Communicatie 24 136.021   185.000  122.313  
Onvoorzien 25 -   10.000  3.500  

  
 

2.710.699  
 

3.180.000  
  

2.279.617  

Resultaat operationele bedrijfsvoering  

  

                               - 

 

 505   

    

-  

  
-115  Financiële baten en – lasten 26 -587    

  

-82  

    

Resultaat   -   -19.598  
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Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

  
 

    
Resultaatbestemming      
Toevoeging / onttrekking aan  
bestemmingsreserves 

 
-82  

 
-  

 
-119.598  

Toevoeging aan overige reserves  -   -   100.000  
        

Resultaat  -82   -   -19.598  
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C - Grondslagen voor de jaarrekening 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C.1 “Kleine Organisaties-
zonder-winststreven”. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten, tenzij anders vermeld. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
 
Activiteiten 
De stichting is opgericht op 29 mei 2008 en is statutair gevestigd in Rotterdam. Het adres van de stichting is 
Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag. Het KvK-nummer is 24437504. De volgende doelstellingen worden 
door de Dutch Green Building Council nagestreefd: 
 

• DGBC is een laagdrempelig kennisplatform waar actuele kennis en best practices op het 
gebied van het verduurzamen van de bebouwde omgeving kan worden verkregen; 

• DGBC stimuleert en organiseert kennisontwikkeling in de branche, onder andere door het 
organiseren en faciliteren van trainingen, onderzoek en bijeenkomsten over specifieke 
thema’s; 

• DGBC is een onafhankelijke netwerkorganisatie met een brede achterban die kennisdeling 
tussen participanten stimuleert en participanten verbindt en faciliteert; 

• DGBC maakt de duurzaamheid van de bebouwde omgeving meetbaar door 
duurzaamheidskeurmerken voor gebouwen en gebieden te beheren, te ontwikkelen en te 
onderhouden. Gebouwen en gebieden kunnen met deze keurmerken worden beoordeeld en 
gecertificeerd en het meetinstrument kan worden ingezet als gemeenschappelijke taal om 
duurzaamheidsambities te formuleren. 

   
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Stichting Dutch Green Building Council zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
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Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 
 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR ACTIVA EN PASSIVA 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Bijdragen van 
derden aan de geïnvesteerde bedragen worden in mindering gebracht op de geactiveerde bestede kosten. 
De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de 
toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden 
aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikneming.  
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 
de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-
en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet 
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het 
actief zou zijn verantwoord. 
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Onderhanden projecten 
Onderhanden opdrachten in opdracht van derden worden gewaardeerd op basis van toerekenbare directe 
kosten, indien van toepassing onder aftrek van een voorziening voor verwachte verliezen en 
vooruitgefactureerde bedragen. Onderhanden projecten waarvan de geactiveerde kosten hoger zijn dan het 
saldo van de voorziening voor verwachte verliezen en de vooruitgefactureerde bedragen worden aan de 
actiefzijde van de balans gepresenteerd; onderhanden projecten waarvan het saldo van de voorziening voor 
verwachte verliezen en de vooruitgefactureerde bedragen hoger is dan de geactiveerde kosten worden aan 
de creditzijde van de balans onder kortlopende schulden gepresenteerd. De winst wordt verantwoord bij 
afronding van het project omdat de voortgang tussentijds niet betrouwbaar kan worden bepaald. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen worden de overige reserves en de bestemmingsreserves opgenomen. De 
overige reserves staan ter beschikking van het bestuur van de stichting. De bestemmingsreserves worden 
opgenomen op basis van door het bestuur genomen besluiten.  
 
Kortlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Onder de kortlopende schulden worden 
schulden opgenomen met een resterende looptijd korter dan één jaar.  
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 
gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de 
geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan 
dezelfde periode toegerekend. 
 
Baten in natura 
In het verslagjaar ontvangen baten in natura worden niet opgenomen in de staat van baten en lasten. 
Leveringen in natura die de stichting in het boekjaar heeft ontvangen worden in de toelichting vermeld. Voor 
zover dat belang is voor het inzicht in de jaarrekening wordt daarbij een indicatie gegeven van de reële 
waarde van deze baten. 
 
Baten 
De baten betreffen op basis van toezeggingen verkregen/te verkrijgen bijdragen van participanten en 
subsidies, alsmede baten voor aan afnemers (derden) geleverde diensten (certificaten, trainingen, 
bijeenkomsten), onder aftrek van kortingen en over de baten geheven belastingen. De baten uit hoofde van 
certificeringsprojecten worden naar rato van de verrichte prestaties verantwoord. 
 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen. Vooruit ontvangen subsidies waarvoor nog een prestatie moet worden verricht zijn 
opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
Lasten 
De lasten worden opgenomen voor zover zij toerekenbaar zijn aan het verslagjaar. 
 
Personeelskosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 
 
Stichting Dutch Green Building Council heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de benadering van 
verplichtingen voor de werkgever. De stichting heeft een toegezegde bijdrage regeling. De over het 
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
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overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen aan derden betaalde (te betalen) en van derden ontvangen (te 
ontvangen) interest. 
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D - Toelichting op de balans per 31 december 2018 
 
ACTIVA 
 
VASTE ACTIVA 
 
1. Immateriële vaste activa 
Betreft investeringen in (assessment) tools, website, Inside Inside en het Woonmerk.  Afschrijving vindt 
plaats in 4 jaar. 
 
 

2018   2017 

 €   € 
Stand per 1 januari 64.528    95.461  
Investeringen boekjaar 131.716    13.090  
Desinvesteringen boekjaar -    -  
Afschrijving boekjaar (37.564)   (44.023) 

Stand per 31 december 158.680    64.528  

 
2. Materiële vaste activa 
Betreft investeringen in hardware en kantoorinventaris. Afschrijving vindt plaats in 5 jaar. 
 
 

2018   2017 

 €   € 
Stand per 1 januari 22.200    33.513  
Investeringen boekjaar 46.862    4.393  
Desinvesteringen boekjaar 
Afschrijving boekjaar 

-  
(14.732) 

  -  
(15.706) 

Stand per 31 december 54.330    22.200  
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VORDERINGEN 
 
3. Debiteuren 
 

31-12-2018   31-12-2017 

 €   € 
Nominale waarde 254.799    248.693  
Af: voorziening voor oninbaarheid (-)    (-)  

 254.799    248.693  

 
4. Overige vorderingen en overlopende activa     
 

31-12-2018   31-12-2017 

 €   € 
Te vorderen BTW oninbare vorderingen -    3.888  
Vooruitbetaalde kosten 9.732    58.090  
Loonheffing -    38.593  
Nog te vorderen/factureren omzet 40.583    17.928  
Waarborg huur Spaces 27.876    15.499  
Nog te ontvangen subsidie Deltaplan 60.000    -  

 138.191    133.998  

 
Eind 2017 is een projectsubsidie toegekend door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Dit betreft een projectsubsidie voor het Deltaplan Duurzame Renovatie dat in 2018 
grotendeels is uitgevoerd, waarvoor per ultimo 2018 nog €60.000 dient te worden ontvangen. Deze subsidie 
heeft een incidenteel karakter. Na afloop van het project zal een subsidieverantwoording moeten worden 
ingediend, op basis waarvan de subsidieverstrekker zal bepalen wat de omvang van de uiteindelijke subsidie 
zal zijn. Besteding van de subsidie dient plaats te vinden aan de hand van de ingediende begroting in de 
offerte d.d. 11 november 2017. In deze offerte worden de activiteiten en uitgangpunten van het project 
benoemd. 
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5. Liquide middelen     
 

31-12-2018   31-12-2017 

 €   € 
Kas 50    157  
SNS spaarrekening 450.338    450.001  
ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 26.227    68.168  
ABN AMRO Bank N.V., deposito 224.997    169.997  
ABN AMRO Bank N.V., kwartaaldeposito 400.000    400.000  
ABN AMRO Bank N.V., huurgarantie -    17.896  

 1.101.612    1.106.219  

 
De liquide middelen staan ten vrije beschikking van de stichting, met uitzondering van de  
huurgarantie. 
 
PASSIVA 
 
EIGEN VERMOGEN 
     
6. Overige reserves     
Het verloop van de overige reserves is als volgt weer te geven:    
 

2018   2017 

 €   € 
Stand per 1 januari 650.000    550.000  
Resultaatbestemming -    100.000  

Stand per 31 december 650.000    650.000  

 
7. Bestemmingsreserves     
 

31-12-2018   31-12-2017 

 €   € 
Groei 163.294    163.376  

 163.294    163.376  

     
De bestemmingsreserve groei is na toestemming van het bestuur gevormd voor het investeren in de 
organisatie  teneinde de doelstellingen uit het Meerjarenplan 2018-2020 te realiseren alsmede verdere groei 
in de jaren daarna. 
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Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt weer te geven:    
Totaal 

2018   2017 

 €   € 
Stand per 1 januari 163.376    282.974  
Toevoeging / onttrekking vanuit resultaatbestemming -82    -119.598  

Stand per 31 december 163.294    163.376  

 
De bestemmingsreserves bestaan uit: 
Groei 

2018   2017 

 €   € 
Stand per 1 januari 163.376    282.974  
Toevoeging / onttrekking vanuit resultaatbestemming -82    -119.598  

Stand per 31 december 163.294    163.376  

 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
8. Belastingen en premies sociale verzekeringen 

31-12-2018   31-12-2017 

 €   € 
Omzetbelasting 97.957    49.166  

 97.957    49.166  
 

9. Onderhanden projecten in opdracht van derden 
 
 

31-12-2018   31-12-2017 

 €   € 
 Geactiveerde kosten 6.114   12.766  
 Af: voorziening verwachte verliezen -   -  
 Af: gefactureerde termijnen 5.051   6.552  

 1.063   6.114  

    
 Geactiveerde kosten > gefactureerde termijnen -   -  
 Gefactureerde termijnen < geactiveerde kosten 1.063   6.114  

 1.063   6.114  



 

 22 

De directie heeft een zo goed mogelijke schatting gemaakt van de te activeren toerekenbare kosten aan 
onderhanden zijnde projecten op basis van de met de opdrachtgevers overeengekomen vaste prijzen,  de 
voortgang van de projecten per jaareinde op basis van een vast aantal onderscheiden projectstappen en het 
in de loop van 2015 ingevoerd systeem van urenregistratie. 
 
10. Overige schulden en overlopende passiva    
 

31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 
Nog te betalen kosten 113.761   37.194  
Verplichtingen uit hoofd van ontvangen subsidie 30.000   120.000  
Vooruit gefactureerde omzet certificering 271.210   218.099  
Vooruit ontvangen bedragen interieurplatform 146.028   65.661  
Reservering vakantiegeld 57.790   49.845  
Reservering vakantiedagen 18.555   27.729  
Overige vooruit gefactureerde omzet 83.720   57.738  

 721.064   576.266  
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E - Niet uit de balans blijkende verplichtingen en financiering derden  
 
Licentie en service level overeenkomst BRE Global 
In 2010 is met de BRE een Memorandum of Understanding overeengekomen waarin de samenwerking 
wordt benoemd om minimaal voor 10 jaar exclusief het merk BREEAM te voeren in Nederland. De jaarlijkse 
kosten (schema’s en auditfee) voor de BRE bedragen in 2018 ca. € 65.000,-. In 2019 ligt dit op hetzelfde 
niveau. Daarnaast betaalt DGBC 5% van de BREEAM gerelateerde omzet. Begin 2019 vinden de 
onderhandelingen plaats met de BRE over de voorwaarden van verlenging van het contract in 2020. 
 
Kantoorpand 
 
Per december 2017 is een huurovereenkomst aangegaan met Spaces met een looptijd van 1 jaar. Deze is 
gedurende 2018 uitgebreid met 2 allonges en per 1 december 2018 verlengd met één jaar. De jaarlijkse huur 
bedraagt € 86.730. De resterende verplichting op 31 december 2018 bedraagt € 79.502. 
 
Vennootschapsbelasting 
 
De belastingdienst heeft op 11 november 2016 bevestigd dat de Stichting niet in de belastingheffing voor de 
vennootschapsbelasting wordt betrokken. Dit standpunt geldt tot een wijziging van de omstandigheden of in 
de wet optreedt. De jaarrekening is opgesteld op basis van het standpunt van er geen belastingplicht is voor 
de vennootschapsbelasting. 
 
Resultaatbestemming 
De voorgenomen resultaatbestemming is om € 82 in mindering te brengen op de bestemmingsreserves. Dit 
voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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F - Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 
 
BATEN 
 
11. Bijdragen participanten 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Eenmalige bijdragen 20.500   100.000   31.361  
Jaarlijkse bijdragen 916.296   950.000   940.580  

 936.796   1.050.000   971.941  

      
De inkomsten uit participantenbijdrage zijn licht gedaald t.o.v. 2017 en lager dan begroot. Over 2017 hebben 
zich 35 nieuwe participanten aangemeld. 45 participanten hebben opgezegd.  
DGBC heeft gedurende het jaar vrijstelling voor participantenbijdrage gegeven aan leveranciers voor een 
bedrag van € 9.000 (2017: € 17.000). Dit bedrag is niet in de hierboven vermelde opbrengsten opgenomen. 
De stichting heeft als tegenprestatie geen gelden ontvangen, maar diensten van de leveranciers, welke een 
vergelijkbare waarde vertegenwoordigen. 
 
12. Thema’s  

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Deltaplan 270.000  400.000  -  
Klimaatadaptatie -  30.000  -  
Circulatie 19.000  20.000  - 

 289.000   450.000  -  

      
De begrote inkomsten voor het Deltaplan bestaan uit: 

• een BZK-subsidie voor € 300.000, die grotendeels is gerealiseerd in 2018 
• bijdragen themapartners voor € 100.000, waarvan realisatie plaatsvindt in 2019  

De inkomsten voor Klimaatadaptatie (Congres Building Smart, Green en Healthy) zijn in 2019 i.p.v. 2018 
gerealiseerd.  
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13. Certificeren 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
BREEAM NL Nieuwbouw 200.798   150.000   155.344  
BREEAM NL In-Use 246.503   135.000   162.595  
BREAAM NL Sloop 2.250   -   2.000  
BREAAM NL Gebied 7.000   15.000   7.000  
Licenties assessoren 27.720   28.000   30.600  
Registraties 104.000   95.000   92.000  
Verkoop assessmenttool 98.750   50.000   27.500  
Re-submits 4.875   2.000   6.375  
Innovatiecredits 750   1.000   2.500   
Overige 9.350   -   5.522  

 701.996   476.000   491.436  

      
 
BREEAM NL Nieuwbouw ligt hoger dan in 2017 en begroot in 2018 met name door stijging van het aantal 
gecertificeerde distributiecentra. 
De groei van BREEAM NL In-Use zet fors door in 2018, met name door de portfolio-aanpak. 
De assessmenttool is voor 4 jaar in licentie gegeven aan WBCSD/CSI. De opbrengst in 2018 bedraagt 
€27.500. Het recht van gebruik is eveneens verkocht aan DIFNI. De inkomsten daarvan zijn voorwerp van 
discussie. De verwachte opbrengsten bedragen € 71.250.  
 
14. Training / bijeenkomsten 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
BREEAM trainingen 289.216   415.000   318.535  
BREEAM studiedagen 104.225    90.000   93.968  
BREEAM congress 73.300   80.000   50.666  
Incompany BREEAM trainingen 25.689   120.000   132.182  
Future Leadership Program 55.701   45.000   31.279  
Overige 24.938   50.000   1.277  

 573.069   800.000  627.907  

 



 

 26 

De BREEAM trainingen blijven achter op begroting met name door lagere aanmeldingen voor de BREEAM 
experttrainingen, zowel Nieuwbouw als In-Use.  Acquisitie op het gebied van de In-company BREEAM is 
lastiger gebleken dan gedacht.  
 
15. Projecten 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
BREEAM Bespoke 62.001   30.000   28.032  
BREEAM Refurbishment 3.360   10.000   -   
Woonmerk   110.000  10.000  
Inside Inside 31.933        90.000   -   
BREEAM Badge of Recognition 7.500   9.000   -   
Overige opbrengsten 1.372   5.000   7.500  

 106.166   254.000   45.532  

Het Woonmerk is ontwikkeld en er hebben pilots plaatsgevonden. Omzet is er nog niet gerealiseerd. Deze 
wordt verwacht in 2019. Inside Inside is gelanceerd in oktober 2018. Het verwachte aantal (founding) 
partners is gerealiseerd.  Deze partners mogen drie jaar gebruik maken van de ontwikkelde tool. De 
ontvangen gelden van de partners zullen naar rato over de looptijd als omzet worden verantwoord 
 
16. Communicatie 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Sponsorbijdrage DGBW 95.000   100.000   91.000  
Inkomen Green Leadership Summit -   50.000   17.490  
Overige opbrengsten 9.177   -   3.700  

 104.177   150.000   112.190  

 
De sponsorbijdrage DGBW is lager dan begroot, doordat een deel van de bijdrage (€ 23.000; vorig jaar 
€53.000) in natura is verstrekt in de vorm van het beschikbaar stellen van de locatie en het verzorgen van de 
catering en promotie / mediapartners. 
De Green Leadership Summit heeft in 2018 geen doorgang gevonden. 
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17. Overige baten  
 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Overige inkomsten -   -   11.128  

 
LASTEN 
 
18. Personeelskosten  

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Inhuur overig  34.791   20.000   43.115  
Bruto lonen en salarissen 1.320.430   1.355.000   974.013  
Sociale premies 195.242   165.000   226.739  
Pensioenkosten 76.312   70.000   102.883  
Reis en onkostenvergoedingen 56.935   55.000   68.077  
Overige personeelskosten 27.041   65.000   29.192  

 1.710.751   1.730.000   1.444.019  

 
De personeelskosten in 2018 zijn hoger dan in 2017 door verdere groei van de organisatie. 
Sinds de oprichting wordt er geen beloning aan de bestuurders toegekend conform de statuten. 
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 23 werknemers in dienst op basis van een 
volledig dienstverband (2017: 21). Daarvan waren evenals in 2017 geen werknemers werkzaam in het 
buitenland. 
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19. Organisatiekosten 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Huisvestingskosten 86.310   95.000   73.860  
Accountants- en advieskosten 39.572   42.000   30.448  
Automatisering 38.176   46.000   43.710  
Lidmaatschappen 24.387   30.000   29.199  
Reiskosten internationaal 4.518    6.000   1.467  
Kantoorkosten 26.229   25.000   21.535  
Verzekeringen 4.330    10.000   7.521  
Algemene kosten 17.920   11.000   24.417  

 241.441   265.000   232.156  

      
De huisvestingskosten zijn hoger dan in 2017 door de verhuizing naar Den Haag. 
De accountantskosten zijn hoger dan in 2017 door een naverrekening over 2017, toegenomen 
werkzaamheden door nieuwe activiteiten/geldstromen in 2018 en verplichte controle van de BZK-subsidie. 
      
20. Afschrijvingen      

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Afschrijvingen op immateriële vaste 
activa 37.564   58.000   44.023  
Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 14.732   20.000   15.705  

 52.296   78.000   59.728  

      
De afschrijvingen op immateriële vaste activa zijn lager dan begroot door minder investeringen en door later 
dan geplande oplevering van diverse softwaretools. Tevens is er minder dan begroot geïnvesteerd in 
materiële vaste activa. 
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21. Beheer 
 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Inhuur extern beheer -   -  1.889  
Royalties en licenties BRE 94.909   86.250   87.398  
Automatisering 32.907   34.000   30.989  
Overige kosten beheer 6.290   9.250   9.070  

 134.106   129.500   129.346  

      
De Royalties en licenties BRE zijn hoger dan begroot door de forse groei van de portfolio-aanpak IN-Use. 
 
22. Trainingen / bijeenkomsten 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Inhuur externe trainers 45.604   45.000   35.447  
BREEAM Congres 30.486   40.000   35.618  
Royalties BRE 12.866   24.000   17.976  
Externe locaties 32.255   50.000   35.371  
Future Leadership Program 26.406   35.000   15.589  
Overige kosten 9.872   41.000   4.015  

 157.489   235.000   144.016  

 
De Royalties BRE en externe locaties zijn lager dan begroot doordat er minder trainingen zijn gegeven. De 
overige kosten zijn lager dan begroot doordat een geplande investering in een online-platform niet is 
uitgevoerd. 
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23. Projecten 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
BREAAM Nieuwbouw 6.080   25.000   -  
BREEAM In-Use -   -   845   
BREEAM Gebied 13.857   7.500   2.200  
BREEAM Bespoke 5.457   10.000   8.932  
BREEAM Refurbishment 2.000   35.000   4.140  
Woonmerk 687   110.000   -  
Inside Inside 67.148   100.000   212  
Deltaplan 158.413   200.000   116.562  
Circulair 23.793   20.000  500 
Gezondheid -  10.000  210 
Klimaatadaptatie -  30.000  - 

Overige kosten 1.160   -  10.938  

 278.595   547.500   144.539  

      
De kosten in 2018 liggen aanzienlijk lager dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de investeringen 
in het woninglabel en het schema Refurbishment & Fit-Out zijn opgeschoven naar 2019. De out-of-
pocketkosten voor het Deltaplan zijn lager dan begroot doordat we een deel van de werkzaamheden meer 
met eigen medewerkers i.p.v. externe inhuur hebben uitgevoerd. De invulling van thema’s Gezondheid en 
Klimaatadaptatie zal in 2019 gestalte krijgen. 
 
24. Marketing en Communicatie 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Communicatie 18.441   25.000   15.398  
DGBW  62.585   60.000   54.447  
Bijeenkomsten en congressen -   50.000   19.625  
Positionering 7.043   10.000   4.545  
Marketing 11.102   10.000   4.250  
Events 36.851   30.000   24.048  

 136.022  185.000   122.313  
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Er is minder uitgegeven aan marketing en communicatie dan begroot als gevolg van een 
kostenbesparingsmaatregelen. Het Green Leadership Summit heeft geen doorgang gevonden in 2018, 
derhalve zijn er geen kosten geboekt op bijeenkomsten en congressen. 
De kosten van DGBW zijn lager dan begroot doordat een sponsor heeft zorggedragen voor het beschikbaar 
stellen van de locatie en het verzorgen van de catering ter waarde van ca. € 21.500 (vorig jaar: € 40.000).  
 
25. Onvoorzien      

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Afboeking oninbare 
debiteuren/onvoorzien -   10.000   3.500  

 -   10.000   3.500  

 
In 2018 hebben er geen afboekingen plaatsgevonden.  
 
26. Financiële baten en - lasten 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

 €  €  € 
Rentebaten 392   -   161  
Koersverschillen -979   -   -276  

 -587   -   -115  
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Overige gegevens 
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
 
 
 
 
           
 
 
 


