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Op wie is de CSRD van toepassing?
1. Grote B.V.’s, N.V.’s en organisaties van openbaar belang
Voldoen twee opeenvolgende boekjaren aan tenminste twee van deze drie criteria:
(i) balanstotaal > € 20 miljoen
(ii) netto-omzet > € 40 miljoen
(iii) ≥ 250 werknemers
2. Middelgrote en kleine beursvennootschappen (zie uitleg volgende slide)
3. Bepaalde niet-EU ondernemingen:
(i) twee opeenvolgende boekjaren meer dan 150 miljoen euro netto omzet binnen de
EU; en
(ii) hebben een grote dochter, middelgrote of kleine beursgenoteerde dochter en/of een
bijkantoor met een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro
❑ Dit is vergelijkbaar met de jaarrekeningvereisten
❑ Er is de mogelijkheid tot groepsvrijstellingen
❑ Verplichting tot naleving van CSRD kan uitgebreid worden in Nederlandse wetgeving
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* Zie voor de definities van de termen Slide 13 met de link naar het vragen- en antwoordendocument.
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Juridisch Kader
• Art. 1 CSRD: De CSRD past de EU Richtlijn 2013/34/EU (~EU Richtlijn
Jaarrekening) aan
• Art. 19a EU Richtlijn jaarrekening bevat verwijzing naar Art. 3 EU
Richtlijn Jaarrekening waarin de categorieën van ondernemingen en
groepen staan.
o Deze richtlijn is geïmplementeerd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zie art.
2:395a BW e.v.

Groottecriteria uit de Richtlijn Jaarrekening zoals die zijn
geïmplementeerd in het BW zijn als volgt:
Een “rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder
onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan
aan twee of drie van de volgende vereisten valt in een bepaalde
categorie.”

Wie stelt de vereisten op voor
duurzaamheidsverslaggeving?
Europese Commissie
➢

publiceert Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

➢

stelt European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vast

EFRAG

Publiek-privaat samenwerkingsorgaan:
➢

Europese Stakeholders organisaties (o.a. Business Europe, Accountancy Europe, EFFASS, etc.)

➢

National Standard Setters

➢

ngo’s, vakbonden, academici (specifiek voor sustainability reporting)

➢

waarnemers (EC, ESMA, ECB etc.)

➢

Doet voorstellen aan EC voor European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

NL-participatie in EFRAG o.a.
➢

Raad voor de Jaarverslaggeving – member organisation EFRAG

➢

Simon Braaksma, SR Board Member, namens Raad voor de Jaarverslaggeving

➢

Alexandra van Selm (SER), SR Technical Expert Group

Kenmerken CSRD - ESRS duurzaamheidsverslag
• Gedetailleerde standaarden over impact op mens en milieu
• Sector agnostische (van toepassing op alle bedrijven), sectorspecifieke (alleen per sector) en entiteit specifieke standaarden
(bedrijfsspecifiek)
• Duurzaamheidsverslag als integraal onderdeel van het
bestuursverslag, apart te vinden
• Beoordeeld door accountant en mogelijk door externe assurance
provider (= lidstaatoptie)
• In een digitaal format
• Dubbele materialiteit = de impact op de onderneming EN impact van
de onderneming
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2025
rapportage over 2024
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december:
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binnen 18 maanden implementatie CSRD in nationaal recht
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ESRS architectuur
Sector agnostisch

Rapportagegebieden
cross-cutting
implementatie
prestatie-indicatoren

Sector specifiek

Entiteit specifiek

Onderwerpen
Environmental
Social
Governance

Dubbele materialiteit: financieel en impact

ESRS structuur
Governance

ESRS 1
General
Requirements

cross-cutting

ESRS 2
General
Disclosures

Strategy
Impact / risk management
Metrics & targets

topical ESG

Environmental
1 Climate change
2 Pollution
3 Water & marine resources
4 Biodiversity & ecosystems
5 Resources & circular economy

Social
1 Own workforce
2 Workers in value chain
3 Affected communities
4 Customers & end-users

Governance
1 Business conduct

Hoe kan je je voorbereiden? – 3 tips!
1.

Begin en begin nu!

➢

Wat zijn de vereisten?

➢

Wat betekent dit voor mijn onderneming?

2. Niet alles hoeft in één keer!
Begin bijvoorbeeld met:

➢

Wat is ‘materieel’ voor mijn onderneming? Zorg dat je weet wat, waar en hoe je inkoopt of welke diensten je aanbiedt

➢

Wat zijn de ‘witte vlekken’ qua kennis?

➢

Welke mensen binnen mijn onderneming houden zich bezig met duurzaamheid?

3. Leer van anderen!
➢

Bekijk bestaande ESG-rapportages van anderen uit dezelfde sector

➢

Bespreek het met een adviseur of controlerend accountant

➢

Sluit je aan bij IMVO-sectorconvenanten of vergelijkbare multi-stakeholder initiatieven

Ook als Nederland nog niet de CSRD heeft geïmplementeerd in NL-wetgeving voor 1 januari 2024, dan is het alsnog verplicht om
volgens de ESRS’en te rapporteren over boekjaar 2024.

Handige links:
1. De Corporate Sustainability Reporting Directive

2. Opname Webinar ‘CSRD: gevolgen EU-duurzaamheidsrapportage voor
Nederlandse Ondernemingen’ van 17 november 2022
3. COP27 side event: EU ESG disclosures and the European Sustainability

Reporting Standards (ESRS) 9-11-2022
4. Vraag- en antwoordendocument CSRD en ESRS
5. SER website themapagina internationaal maatschappelijk verantwoord

ondernemen IMVO, vanaf begin 2023 informatie over het IMVOexpertisecentrum
6. Transparantiebenchmark voor inspiratie bij andere bedrijven

7. Website Raad voor de Jaarverslaggeving

Vragen?
Heb je vragen over de CSRD, ESRS, CSDDD of andere vragen op het gebied
van IMVO?
Mail naar SecretariaatIMVO@ser.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact
met je op.

