
Doelen

Doelgroep

Verwachting

Deadlines en stappenplan*

Creëren van transparantie 
en krijgen van inzicht in de 
prestaties op gebied van 

duurzaamheid, door middel 
van analyse en benchmarking

De reikwijdte van 
duurzaamheidsbeheer 

uitbreiden met 
duurzaamheidsrisico’s

en -kansen

Nieuwe EU-regelgeving 
die duurzaamheidsrapportage 
verplicht voor grote bedrijven

Bedrijven die aan twee van de volgende vereisten voldoen:

250 werknemers €40M omzet €20M totale activa (behalve beursgenoteerde 
micro-ondernemingen)

EU-beursgenoteerde bedrijven

Het ontwikkelen van een 
(verbeterings)strategie op 
gebied van duurzaamheid

Jaarlijks rapporteren over 
materiële duurzaamheids-
onderwerpen, die ten  
minste betrekking hebben 
op milieu-, sociale- en werk-
nemersaangelegenheden, 
diversiteit in de raad van 
bestuur, respect voor  
mensenrechten, anti- 
corruptie en omkoping 

Het transparant maken voor 
materiële onderwerpen van 
strategie, governance, be-
leid, processen, systemen, 
KPI’s, resultaten en doelen

Dubbele materialiteits-
concept: Potentiële 
financiële impact op het 
bedrijf als gevolg van 
duurzaamheidsrisico’s en 
kansen + impact bedrijf op 
mens en planeet

Informatie vrijgeven over
duurzaamheidsrisico’s  
en belangrijke negatieve
effecten (ook in waarde-
keten), en due diligence-
proces met leveranciers  
om deze te beperken

Rapporteren in lijn met
Sustainable Finance
Disclosure Regulation
(SFDR) en de EU Taxonomy
regelgeving

Toekomstgerichte
informatie, inclusief doelen
(in lijn met Parijs  Klimaat- 
akkoord) en voortgang
daarop

Verplichte onafhankelijke 
controle door derden; beperkte 

mate van zekerheid

Digitaal gegevens labellen, 
zodat het computergestuurd 
gelezen kan worden en wordt 
ingevoerd in European Single 

Access Point (ESAP)

Opnemen in het 
managementrapport
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Proces om materiële
onderwerpen voor
stakeholders te bepalen

Corporate
Sustainability
Reporting
Directive
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Gap-analyse 
Neem kennis van CSRD, 
bepaal ambitieniveau van 
rapportage en voer een  
gap-analyse uit tegen CSRD 
vereisten

Juni 2022
Eerste set van 
indicatoren 
(concept)

21 april 2021 
CSRD voorstel 
gepubliceerd

2021 2022 2023 2024

1 december 
2022
CSRD wordt 
opgenomen  
in nationale 
wetgevingen

Te nemen stappen om klaar te zijn voor CSRD in 2023

Deadlines en publicaties van de Europese Commissie

31 oktober 
2023
Tweede set van 
indicatoren 
(concept) voor 
boekjaar 2024

Begin 2024
Deadline voor 
gecontroleerd 
rapport 
inclusief CSRD 
vereisten

1

BA C D E

Materialiteitsanalyse en 
roadmap
Analyseer dubbele 
materialiteit en ontwikkel  
een roadmap om in 2023 
compliant te zijn

2

Rapportage infrastructuur 
en raamwerk ontwikkelen 
Ontwikkelen en opzetten van 
relevant beleid en systemen 
Ontwikkel indicatorenraam-
werk, inclusief KPI’s, bench-
marks, doel en datastrategie

3

Stel een transitierapport op 
voor boekjaar 2022
Verzamel en analyseer 2022 
gegevens om het transitie-
rapport 2022 samen te stellen, 
bespreek dit met uw 
accountant

4

Evalueren en verbeteren
Evalueer het transitierapport 
en voer benodigde 
verbeteringen door in proces 
en rapport

5

CSRD Rapport
Ontwikkel een 2023 rapport  
in lijn met CSRD en laat deze 
auditen

6

*   Let op: 
in maart 2022 werd bekend dat de 
tijdlijn wordt verschoven. De volgende 
tijdlijnen worden nu gebruikt:

NFRD
doelgroep: 
vanaf 2024 

CSRD
doelgroep: 
vanaf 2025

Beursgenoteerd
mkb:  
vanaf 2026


