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VERENIGING VAN BELEGGERS VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELING (VBDO) (1/3)

Door: Belangenvereniging voor duurzame investeerders, opgericht door Piet Sprengers

Sinds: 
1995

Gebied:
Overkoepelend

Verplichting:
Nee, vrijwillig voor Nederlandse beleggers.

Gebaseerd op:
x

Informatie:
‘’De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is de enige vereniging in 

Nederland die opkomt voor de belangen van duurzame beleggers.

De vereniging vertegenwoordigt particuliere en institutionele leden die het belangrijk vinden dat de 

bedrijven waarin zij beleggen maatschappelijk verantwoord ondernemen. De VBDO maakt zich 

sterk voor een duurzame kapitaalmarkt, die naast financiële criteria ook rekening houdt met sociale-

en milieucriteria.

Door onderzoek te doen en bijeenkomsten te organiseren, maakt de VBDO beleggers en 

ondernemingen bewust van duurzame kansen. Daarnaast stelt zij vragen over duurzaamheid op 

aandeelhoudersvergaderingen.’’ [Bron]

http://www.vbdo.nl/
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VERENIGING VAN BELEGGERS VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELING (VBDO) (2/3)

Gerelateerd: (1/2)
Partnerships:

‘’De VBDO is aangesloten bij een aantal internationale netwerken, waaronder:

• ERIN (European Responsible Investment Network): 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.

• Eurosif: de Europese organisatie van Sustainable Investment Fora (SIF’s) met als doel de 

duurzaamheid van Europese financiële markten te bevorderen. De VBDO maakt deel uit van 

het Eurosif bestuur.

• GSIA (Global Sustainable Investment Alliance): een wereldwijd samenwerkingsverband 

voor duurzaam beleggen. GSIA brengt regelmatig een rapport uit over trends binnen de 

duurzame beleggingsmarkt: het Global Sustainable Investment Review.’’ Naast VBDO 

vertegenwoordigt het de US SIF, UK SIF, Eurosif, RIA Canada en de Responsible Investment 

Association Australasia (RIAA). [Bron]

• ‘’Institutionele beleggers krijgen een nieuw instrument om 

bedrijven de maat te nemen en impact te maken op het gebied 

van mensenrechten: de ‘Corporate Human Rights

Benchmark’ (CHRB). Een gezamenlijk initiatief van 

mensenrechtenorganisaties en beleggers. De VBDO zit in de 

stuurgroep met onder meer de Nederlandse pensioenbelegger 

APG, de Britse verzekeraar Aviva en het Scandinavische 

Nordea Wealth Management.’’ [Bron]

Sustainable Development Goals (SDG’s): ‘’All companies should proceed to develop a holistic 

view on all three themes, using the SDGs as a guiding framework’’ [Bron]

VBDO rapport ‘Pension Funds and Sustainable Development Goals’ (2018):

https://www.vbdo.nl/wp-content/uploads/2018/11/SDG-A5-E.pdf

https://www.vbdo.nl/over-vbdo/
http://www.vbdo.nl/en/index/index/downloadreport/89
http://www.vbdo.nl/en/index/index/downloadreport/89
https://www.vbdo.nl/wp-content/uploads/2018/11/SDG-A5-E.pdf


102Wettelijk Beleidsmatig Vrijwillig Tools OverigInhoudsopgave

© Pensioenfederatie, 2019

Overzicht verantwoord beleggen

VERENIGING VAN BELEGGERS VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELING (VBDO) (3/3)

Gerelateerd: (2/2)
VBDO Benchmark verantwoord beleggen door pensioenfondsen in Nederland

‘’De VBDO doet jaarlijks onderzoek naar het verantwoord beleggingsbeleid van de 50 grootste 

pensioenfondsen. (…) Pensioenfondsen en asset managers krijgen inzicht in hun prestaties en 

verbeterpunten en kunnen door deze benchmark aansturen op verduurzaming van het beleid en de 

uitvoering. Er is een consultatieronde geweest met de pensioenfondsen met als doelstelling de 

benchmark op een aantal punten te wijzigen. Hogere doelstelling is dat de pensioenfondsen meer 

‘best practices’ gaan delen op het gebied van duurzaam beleggen. Het rapport is mogelijk gemaakt 

door FNV.’’ [Bron]

Benchmarkrapport 2018: https://www.vbdo.nl/2018/10/abp-winnaar-benchmark-verantwoord-

beleggen-pensioenfondsen/

Leden/deelnemers:
Institutionele leden: o.a. pensioenfondsen, banken, vermogensbeheerders, verzekeraars, 

vakbonden en goede doelen. 

Zie: http://www.vbdo.nl/

Wat doen

pensioenfondsen?

x

Links:
http://www.vbdo.nl/

http://www.vbdo.nl/index/index/downloadreport/78
https://www.vbdo.nl/2018/10/abp-winnaar-benchmark-verantwoord-beleggen-pensioenfondsen/
http://www.vbdo.nl/
http://www.vbdo.nl/

