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1. Het Parijs akkoord, the Green deal en verder

2. Duurzaamheid en het bedrijfsleven

3. Rapporteren over duurzaamheid

4. CSRD

5. EU sustainability reporting standards

6. De CSRD en bedrijven

7. ESRS4: Biodiversity and ecosystem standaard in de 

spotlight

8. Vragen en discussie

9. Hoe kan S&P helpen?

Bijlagen: CSRD-beslisboom, timeline, handhaving





• 2015 Paris agreement: 

Opwarming onder de 2°C houden

• 2019 The EU Green deal

Klimaatneutraal in 2050 

Economische groei zonder uitputting van 

grondstoffen

Inclusief

• 2021 Sustainable finance package

Stimuleren van duurzame bedrijfsvoering









• Noodzaak voor een transitie naar een duurzame

economie

• Bedrijven willen inzicht in risico en impact 

gebruiken als management tool

• Transparantie voor investeerders, reguleerders, 

leveranciers en klanten over de rol van 

duurzaamheid binnen het bedrijf

• Waarde creeeren voor interne en externe

stakeholders

Transparency is the 

new green



• NFRD (Non-Financial Disclosure Regulation)

• Verplicht voor OOB sinds 2014

Nadelen

o Methode: er zijn erg veel private methodes, 

benchmarks en certificeringen

o Kleine scope

o Gap tussen wat gerapporteerd wordt en wat 

stakeholders willen weten

o Bereikt het doel niet; namelijk de duurzame

economische transitie

o Geen audit





De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe 

Europese richtlijn. Deze verplicht bedrijven om, 

volgens EU standaarden, te rapporteren over hun dubbele materialiteit.



Doel: Harmonisatie

o De groep die moet rapporteren vergroten

o Informatie waarover gerapporteerd moet 

worden specificeren

o Vergroten van toegankelijkheid en 

vergelijkbaarheid van rapportages

o Bijdrage van bedrijven aan internationale 

doelstellingen in kaart brengen

o Rapportage van assurance voorzien

Impact: 75% van de omzet van alle 

vennootschappen +/- 49.000 ondernemingen

Hoe: rapportage via European Sustainability

Reporting Standards 





Richtlijn

Standaarden

Dimensies

CSRD

European Sustainability Reporting Standards

Cross-cutting 

standards
Environmental Social Governance
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CSRD

European Sustainability Reporting Standards
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Environmental Social Governance
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materialiteit
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samenleving, 
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Richtlijn

Standaarden

Dimensies

Vb. 

onderwerpen

De GRI-

standaarden 

sluiten aan op de 

CSRD-

standaarden. 

CSRD

European Sustainability Reporting Standards

Cross-cutting 

standards
Environmental Social Governance

Strategie, borging, 

materialiteit

Klimaat, uitstoot, 

water, biodiversiteit, 

circulariteit

Medewerkers (in de 

keten), 

samenleving, 

consumenten

Management, 

risico’s, interne 

controle





Niet-financiële informatie over ESG moet

onderdeel uitmaken van jaarverslag. Een

geïntegreerd jaarverslag is verplicht vanaf 

boekjaar 2024. Moet voldoen aan:

1) Dubbele materialiteit

2) SMART doelstellingen

3) Hele keten

4) Voortgang doelstellingen

5) Externe Audits

6) Rol van management in de voortgang

7) Verhouding t.o.v. Parijs akkoord en andere 

internationale afspraken

8) Digitalisering van duurzaamheidsinformatie
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Uitgesloten:

1) Beursgenoteerde micro-

companies (<10 werknemers)

2) EU dochterondernemingen 

waarvan het moederbedrijf al 

rapporteert

3) Non-listed

SME’s

Alle Europese ondernemingen, ook dochter 

ondernemingen met moederbedrijf buiten EU en third-

country companies met een significant markt aandeel

Voldoet aan 2/3 criteria: 

• Gemiddeld aantal 

werknemers tussen 50 en 

250

•Balanstotaal tussen 

4.000.000 – 20.000.000

•Netto omzet tussen 

8.000.000 – 40.000.000

Middelgrote en kleine 

beursgenoteerde 

ondernemingen

Voldoet aan 2/3 criteria:

• Gemiddeld meer dan 

250 werknemers

• Balanstotaal > 

20.000.000

• Netto omzet > 

40.000.000

Grote, beurs-

genoteerde

ondernemingen 

Voldoet aan 2/3 criteria:

• Gemiddeld meer dan 

250 werknemers

• Balanstotaal > 

20.000.000

• Netto omzet > 

40.000.000

Overige grote 

ondernemingen

2024 2025 2026



2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

December: EU 

Green deal

April: CSRD 

voorstel 

Augustus: EFRAG 

zet werkgroep op

April: eerste concept 

ESRS

Mei: EU besluit voor 

uitstel voor SME’s

November: EU neemt 

standaarden aan 

Januari: OOB 

ondernemingen die 

al rapporteren 

onder de NFRD 

moeten gaan 

rapporteren 

Listed SMEs

moeten gaan 

rapporteren

Oktober: EFRAG 

concept voor sector 

specific standards

Overige 

ondernemingen 

moeten gaan 

rapporteren





• Materiele positieve en negatieve invloed op biodiversiteit

en ecosystemen

• Acties en de resultaten daarvan die zijn ondernomen in 

het voorkomen, mitigeren of verhelpen van potentiele

negatieve effecten op biodiversiteit en ecosystemen

• Beleid voor het beschermen en verbeteren ervan

• Korte en lange termijn doelen, 

• Aanpassing van het businessmodel voor

volledige integratie ESRS 4

• Bijdrage van de onderneming aan: 
- EU Greendeal biodiversiteitsdoelstellingen

- SDG’s 2,6,12,14,15

- Post 2020 Global biodiversity framework









Governance, uitvoering en 

monitoring

• Governance: toegewijd MVO-team, 

top-management is actief betrokken.

• Duidelijke verantwoordelijkheden voor 

elke pijler en ambitie.

• Gerichte actieplannen en dashboard 

voor monitoren van voortgang.

Strategie & concept 

voor stakeholder activatie

• MVO-rapportage als startpunt

• Gerichte communicatiestrategie met duidelijke 

prioriteiten en heldere kernboodschappen

• Creatief concept als rode draad voor alle 

duurzaamheidscommunicatie

Creëer impact met het 

duurzaamheidsbeleid door 

een goede wisselwerking 

tussen strategie, 

implementatie en activatie

Bepalen van inhoudelijke focus

MVO-beleid

• Gebaseerd op materialiteitsanalyse

• SMART doelen en duidelijke KPI’s

• Met betrokkenheid van stakeholders
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o ESMA (De Europese Autoriteit voor

effecten en markten) bevordert de 

toezichtsconvergentie tussen de 

nationale bevoegde autoriteiten

o In Nederland de AFM

o Audit bij accountants

o Controle functie van stakeholders

o Interne controle auditcommissie of RvC




