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Plaats CSRD in Europees kader 

• CSRD: Corporate Sustainability

Reporting Directive

• SFDR: Sustainable Finance Disclosure

Regulation

• NFRD: Non-Financial Reporting Directive

Parijs akkoord

beperken opwarming aarde tot 
ruim onder 2 graden Celsius 

Sustainable Finance 
Action Plan

SFDR

financiële marktdeelnemers

NFRD → CSRD

grote ondernemingen

European Green Deal

EU Taxonomie



Reikwijdte CSRD - duurzaamheidsverslag

Wie
• Beursgenoteerde ondernemingen

• Grote ondernemingen(NV/BV)

- Voldoen twee achtereenvolgende boekjaren aan tenminste twee criteria: 

(1) balanstotaal > € 20 miljoen, (2) netto-omzet > € 40 miljoen en (3) ≥ 250 werknemers

• Vergelijkbaar met jaarrekeningvereisten / ook groepsvrijstellingen

Wanneer
• Boekjaar 2024: beursgenoteerd
• Boekjaar 2025: overige grote ondernemingen

Wat
• Duurzaamheidsverslag als onderdeel bestuursverslag

• Conform CSRD/ESRS

• Beoordeeld door externe assurance provider/accountant

• Dubbele materialiteit (impact op de onderneming EN impact van de onderneming)



Wie stelt de vereisten op voor duurzaamheidsverslaggeving?

• Europese Commissie:

- publiceert Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

- keurt European Sustainability Reporting Standards (ESRS) goed

• 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.)

- adviseert EC: stelt European Sustainability Reporting Standards op

• 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



Overzicht structuur ESRS

Rapporteren over:

1.Strategie*

2.Implementatie**

3.Prestatiemaatstaven**

*Strategie/bedrijfsmodel, governance, 

impact/risico-analyse

**doelstellingen en kpi’s



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?
› 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
- Bespreek het met een adviseur of controlerend accountant
- Sluit je aan bij IMVO-sectorconvenanten of vergelijkbare multi-stakeholder 

initiatieven



Waar vind ik meer informatie?

• Link naar consultatie ESRS en ‘educational session’

• Website Raad voor de Jaarverslaggeving

• Inschrijven EFRAG/RJ Outreach Event op 15 juni

https://www.efrag.org/lab3
https://www.rjnet.nl/
https://survey.alchemer.eu/s3/90461036/ESRS-The-Netherlands


Link naar de recording van dit webinar

• https://www.youtube.com/watch?v=QJXmbGv0zbM

Like en meld je aan voor ons Youtube kanaal

https://www.youtube.com/watch?v=QJXmbGv0zbM

