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Beste lezer, 

Met de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”)  

beoogt de Europese Commissie de informatieverplichtingen op het vlak 

van duurzaamheid uit te breiden, zowel qua toepassingsgebied, als 

inhoudelijk. CSRD verplicht om deze informatie op een 

gestandaardiseerde manier te publiceren en aan een onafhankelijke 

audit te onderwerpen. 

We bespreken hierna de nieuwe regels en focussen op wat relevant is 

voor HR-professionals. 

Veel leesplezier! 
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1 Inleiding 

 
Op 16 december 2022 werd de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (‘CSRD’) van 14 

december 2022 gepubliceerd, in het Nederlands Richtlijn 2022/2464 over de 

duurzaamheidsrapportering door ondernemingen. CSRD heef t als doel om de eerder vastgestelde 

rapporteringsverplichting uit de Richtlijn inzake niet-financiële rapportering (‘NFRD’) te wijzigen. NFRD 

verplichtte een aantal grotere ondernemingen, de zogenaamde organisaties van openbaar belang, om 

jaarlijks te rapporteren over onder meer milieu- sociale en personeelsaangelegenheden. In België 

gebeurt d it onder de vorm van een zogenaamde “niet-f inanciële verklaring” opgenomen in het 

jaarverslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders (art. 3:6, §4 WVV). 

Uit evaluaties door de Europese Commissie bleek de gerapporteerde informatie van de verschillende 

bedrijven ontoereikend. De term “niet-financiële rapportering” werd door velen als misleidend ervaren 

omdat deze informatie wel degelijk een financiële impact kan hebben. Daarom wordt nu geopteerd voor 

de nieuwe term “duurzaamheidsinformatie”. 

Met de CSRD beoogt de Europese Commissie de informatieverplichtingen op het vlak van 

duurzaamheid uit te breiden, zowel qua toepassingsgebied, als inhoudelijk. CSRD verplicht om  deze 

informatie op een gestandaardiseerde manier te publiceren en aan een onafhankelijke audit te 

onderwerpen. 

We bespreken hierna de nieuwe regels en focussen op wat relevant is voor HR-professionals. 

2 Welke ondernemingen? 

 

CSRD is net als NFRD van toepassing op de zogenaamde grote organisaties van openbaar belang, dit 

zijn met name de beursgenoteerde vennootschappen, de banken en de verzekeraars met meer dan 

500 werknemers.  

 

CSRD gaat het toepassingsgebied thans verruimen door de rapporteringsverplichting uit te breiden  

naar: 

 

(1) de grote ondernemingen, ook als zij geen organisatie van openbaar belang zijn, en;  

(2) beursgenoteerde kleine of middelgrote ondernemingen. Zogenaamde micro-ondernemingen blijven 

uitgesloten.  

 

De def inities van micro, kleine, middelgrote en grote ondernemingen refereren naar de bestaande 

begrippen in het boekhoudrecht. 

 

De duurzaamheidsrapportering gebeurt in beginsel geconsolideerd op het hoogste niveau binnen de 

Europese Unie. De dochterondernemingen kunnen dan volstaan met een verwijzing naar de 

geconsolideerde informatie van hun moederonderneming. 

 

Ondernemingen gevestigd buiten de EU, maar met activiteiten binnen de EU die qua omvang aan 

dezelfde criteria voldoen, zijn eveneens geviseerd door de nieuwe verplichting.  
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3 Welke informatie? 

 

CSRD wordt gekenmerkt door wat men het “dubbele-materialiteitsperspectief” noemt. Concreet houdt 

dit in dat de onderneming moet rapporteren: 

(1) vanuit het perspectief van het risico en de impact van ESG-factoren op de onderneming, en  

(2) vanuit het perspectief van de impact van de onderneming op het vlak van ESG. 

Elk van deze twee materialiteitsperspectieven moet op zich beschouwd worden en informatie moet 

worden verschaft wanneer zij essentieel is vanuit één of beide perspectieven. 

CSRD vereist rapportering over: 

• het bedrijfsmodel en de strategie op duurzaamheidsvlak, 

• de veerkracht ten aanzien van duurzaamheidskwesties, 

• de kansen op dit vlak, 

• de plannen, de doelstellingen en de uitvoeringsmaatregelen, 

• de wijze waarop in de strategie rekening wordt gehouden met de belangen van de stakeholders, 

• de ef fecten van de onderneming op het vlak van duurzaamheid. 

• de rol van bestuur en management op het vlak van duurzaamheid, 

• alle incentives op het vlak van duurzaamheid voor bestuur en management, 

• de zorgvuldigheidsprocedures die worden toegepast ten aanzien van duurzaamheidskwesties, 

• de feitelijke of potentiële negatieve effecten van de onderneming en de wijze waarop die in kaart 

worden gebracht, 

• alle maatregelen die worden genomen om die effecten te voorkomen, te beperken, te verhelpen 

of  te beëindigen en het resultaat daarvan, 

• de indicatoren die de onderneming hierbij hanteert.  

Voor de KMOs is de vereiste informatie beperkter. 

Al deze informatie moet worden verschaft vanuit het oogpunt van de onderneming zelf, maar gradueel 

ook van haar waardeketen, d.i. haar producten en diensten, haar zakelijke betrekkingen en haar 

toeleveringsketen. Wanneer ondernemingen nog niet over deze informatie beschikken, moeten zij 

uitleggen hoe ze die in de toekomst wel zullen verkrijgen. 

Duurzaamheidskwesties worden gedefinieerd als ecologische, sociale en mensenrechtelijke aspecten, 

waaronder de bestrijding van corruptie en omkoping; en de governancefactoren (dus de “ESG”). 

Hiermee gaat de CSRD nog een stap verder dan de NFRD, door ook uitdrukkelijk de 

“governancefactoren” te viseren. 

Lidstaten mogen toelaten dat ondernemingen geen informatie moeten publiceren wanneer de 

openbaarmaking ervan ernstige schade zou toebrengen. 

4 Standardisering 

 

Op 23 november 2022 heef t de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) zijn eerste 

ontwerp van EU-normen voor duurzaamheidsverslaglegging gepubliceerd (zie 

https://www.efrag.org/lab6). De Europese Commissie zal nu de verschillende EU-organen en de 

lidstaten raadplegen over de ontwerpnormen, alvorens de def initieve normen in juni 2023 als 

gedelegeerde handelingen vast te stellen. Opmerkelijk is dat deze ontwerpnormen op sociaal vlak 

http://www.claeysengels.be/
mailto:newsflash@claeysengels.be
https://www.efrag.org/lab6


Pagina 4 
 

     
 www.claeysengels.be - newsflash@claeysengels.be 

Pagina 4 

rapportering vereisen over "werknemers in de waardeketen", waaronder werknemers en zelfstandigen 

van de onderneming zelf  en degene die onder haar upstream- en downstream-waardeketen vallen 

(d.w.z. leveranciers en klanten op wie de onderneming invloed uitoefent). Daarbij wordt gestreefd naar 

begrijpelijke, relevante, verifieerbare en vergelijkbare informatie zonder onevenredige administratieve 

lasten op te leggen aan de onderneming in kwestie. De Commissie kan daarbij bepalen welke 

toekomstgerichte of terugblikkende informatie moet worden verstrekt. Daarnaast kan zij bepalen welke 

kwalitatieve of kwantitatieve informatie moet worden voorzien.   

Bedoeling is ook dat de Commissie zich daarbij inschakelt in de wereldwijde initiatieven, zoals de 

International Sustainability Standards Board.  Informatie zal op termijn in een digitale taxonomie moeten 

worden aangeleverd zodat zij beschikbaar wordt via het ESAP, het European Single Access Point, voor 

openbare bedrijfsinformatie.  

5 Externe audit 

 

Eens de onderneming klaar is met de rapportering, dient deze rapportering gecontroleerd te worden 

door een erkende en onafhankelijke auditor. De wetgever heeft deze externe controleplicht gecreëerd 

om ervoor te zorgen dat ondernemingen de rapporteringsregels consistent naleven. De huidige “niet-

f inanciële verklaring” onder NFRD was niet aan een audit onderworpen.  

De auditor zal dus moeten bevestigen dat het verslag volgens de vereisten en standaarden is opgesteld.  

Het auditproces houdt ook in dat het management in de “management representation letter” moet 

bevestigen dat de duurzaamheidsverslagen voldoen aan de vereisten van de CSRD. 

Aanvankelijk zal een verslag vereist zijn “met beperkte mate van zekerheid”, gewoonlijk door de auditor 

in negatieve vorm geformuleerd.  Op termijn wordt dit een verslag “redelijke mate van zekerheid”, dat 

gewoonlijk positief wordt geformuleerd en dus ook een zwaardere audit vergt.  

De mogelijkheid wordt gecreëerd om deze opdracht niet toe te vertrouwen aan de commissaris, maar 

aan een erkende dienstverlener voor duurzaamheidsrapportering. Deze dienstverleners worden 

onderworpen aan normen die zeer gelijkaardig zijn aan de bestaande normen voor de auditors, o.m. 

qua opleiding, erkenning, beroepsethiek en beroepsgeheim.  Binnen de bestaande auditkantoren zullen 

vennoten zich moeten specialiseren om als “voornaamste duurzaamheidsvennoot” te kunnen optreden.  

Hiervoor zullen ook assurance-standaarden en procedures worden uitgewerkt. 

6 Tijdslijn 

 

CSRD is een richtlijn die in nationale wetgeving moet worden omgezet. Die wetgeving moet in werking 

treden in vier afzonderlijke fases: 

(1) De grote organisaties van openbaar belang die al onder NFRD vielen, dienen tegen 2025 te 

rapporteren over boekjaar 2024; 

(2) Grotere ondernemingen die niet onder NFRD vielen, dienen tegen 2026 te rapporteren over boekjaar 

2025; 

(3) Beursgenoteerde KMO's moeten in 2027 beginnen rapporteren over hun boekjaar 2026;  

(4) De geviseerde niet-EU bedrijven moeten in 2029 beginnen te rapporteren over hun boekjaar 2028. 

http://www.claeysengels.be/
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7 Relevantie vanuit het standpunt van een HR director 

 

Gezien hun positie in het bedrijf zullen HR-managers nauw betrokken zijn bij de voorbereiding van de 

jaarlijkse duurzaamheidsverslagen: 

7.1 De “S” in ESG 

 

Het ligt voor de hand dat de HR-manager de behoeder zal moeten zijn van de “sociale factoren”.  Wat 

de rapportering precies zal moeten inhouden moet nog door de EU Commissie bepaald worden, maar 

het zal in ieder geval volgende punten moeten omvatten: 

• gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen, met inbegrip van gendergelijkheid en gelijk 

loon voor gelijkwaardig werk, opleiding en de ontwikkeling van vaardigheden, werkgelegenheid 

voor en inclusie van mensen met een handicap, maatregelen tegen geweld en intimidatie op de 

werkplek, en diversiteit; 

• arbeidsomstandigheden, met inbegrip van baanzekerheid, arbeidstijden, toereikende lonen, 

sociale dialoog, vrijheid van vereniging, het bestaan van ondernemingsraden, collectieve 

onderhandelingen, met inbegrip van het percentage werknemers dat onder col lectieve 

overeenkomsten valt, de informatie-, raadplegings- en deelnemingsrechten van werknemers, 

het evenwicht tussen werk en privéleven, en gezondheid en veiligheid;  

• eerbiediging van de mensenrechten, fundamentele vrijheden en democratische beginselen  

vastgelegd in de toepasselijke internationale verdragen en de EU--normen; 

Dit zal dus in ieder geval een stap verder gaan dan de voornamelijk kwantitatieve informatie die nu al 

moet worden gepubliceerd in de sociale balans.  Vermits het gaat om een jaarlijkse rapportering zal ook 

nagedacht moeten worden over systemen om de vereiste kwalitatieve data jaarlijks te meten en te 

verzamelen, zodat hier ook een audit kan op gebeuren. 

Gezien het dubbele materialiteitsperspectief hierboven besproken moet de analyse rekening houden 

met: 

• Het outside-in perspectief: Bijvoorbeeld: Hoe beïnvloedt slechte diversiteit in het management 

de aanwervingen, en hoe kan het als gevolg daarvan het toekomstige bedrijfssucces 

beïnvloeden?  

• Het inside-out perspectief: Bijvoorbeeld: Hoe beïnvloedt de ondernemersactiviteit mensen en 

de samenleving? 

Dit tweede luik gaat dus in ieder geval een stuk verder dan reeds beschikbare HR-data. 

7.2 De “G” in ESG 

De rapportering over de “E”, de milieufactoren zal in andere onderdelen van de organisatie kunnen 

gebeuren, maar HR zal ook bij de “G”, de governancefactoren moeten betrokken worden.  Het gaat dan 

met name om: 

• samenstelling van en diversiteit binnen de raad van bestuur en het management; 

• het loonbeleid, met name de variabele beloning van bestuurders en management, en de mate 

waarin deze aan duurzaamheidsdoelstellingen wordt gekoppeld; 

• de bedrijfsethiek en bedrijfscultuur, met inbegrip van het tegengaan van corruptie en omkoping, 

en de bescherming van klokkenluiders (lees meer in onze nieuwbrief hierover).    

http://www.claeysengels.be/
mailto:newsflash@claeysengels.be
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Ook op dit vlak moeten de rapporteringsstandaarden nog concreet worden uitgewerkt door de EU 

Commissie. 

7.3 De werknemersconsultatie over de duurzaamheidsrapportering  

CSRD bepaalt dat het management van de onderneming de werknemersvertegenwoordiging moet 

informeren en met hen moet bespreken welke duurzaamheidsinformatie wordt verzameld en op welke 

wijze deze is geverifieerd.  Een van de doelstellingen van de Richtlijn is dus om een sociale dialoog op 

gang te brengen over duurzaamheidskwesties. 

Verwacht kan worden dat België dit zal omzetten door een verplichting in te vo eren om de 

duurzaamheidsrapportering te bespreken op de jaarlijkse sessie met de ondernemingsraad over de 

f inanciële rapportering. 

Vanzelfsprekend zal een correcte uitvoering van CSRD ten goede kunnen komen van de reputatie van 

de onderneming. Daarnaast zal een transparante en positieve rapportering mogelijks een 

concurrentievoordeel opleveren bij het aantrekken en behouden van talent.  

8 Conclusie - what’s next? 

In vele bedrijven bestaat in 2023 al een grote focus op ESG.  De komst van CSRD zal wellicht vooral 

resulteren in meer doorgedreven datamanagement rond de ESG-topics en in een nieuwe ESG-audit-

industrie. De HR-managers zullen hierin binnen de ondernemingen een belangrijke functie te vervullen 

hebben. Bedrijven zullen hun analyse, processen en tools hiervoor niet enkel mogen beperken tot hun 

eigen onderneming, maar zullen ook de sociale impact van hun leveranciers moeten beoordelen en de 

impact van de eigen activiteiten op andere stakeholders. 

De EU Commissie wil nog een stap verder gaan in de focus van bedrijven op de duurzaamheid in hun 

supply chain. Om te antwoorden op de bezorgdheden omtrent aankopen van bedrijven bij leveranciers 

die het niet zo nauw nemen met de ESG-normen ligt een voorstel van Richtlijn op tafel dat 

ondernemingen ertoe wil verplichten om “due diligence” te gaan uitvoeren bij hun leveranciers en om 

de naleving van de ESG-normen in hun supply chain te monitoren.  Dit voorstel wordt nu besproken in 

de Raad van Ministers en het Europees Parlement.   

Wij blijven deze en andere ESG-thema’s die van belang zijn voor HR verder opvolgen. 
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