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Recent publiceerde Harold Koster in dit tijdschrift een 
lezenswaardige bijdrage over het op 21 april 2021 door 
de Europese Commissie gepubliceerde voorstel voor de 
Corporate Sustainability Reporting Directive (de ‘CSRD’).2 
Koster zet uiteen hoe de CSRD onder meer moet voorzien in 
een aanzienlijk breder toepassingsbereik van de tot open-
baarmaking van duurzaamheidsinformatie verplichtende 
Non-Financial Reporting Directive (de ‘NFRD’) alsook de 
externe controle van deze gegevens. Met de CSRD is te-
vens de ambitie uitgesproken per oktober 2022 een eerste 
set specifiek op duurzaamheid geënte Europese (accoun-
tants)controlestandaarden in te voeren (de zogenaamde 
‘EU sustainability reporting standards’). Het initiatief van 
de Europese Commissie is niet onopgemerkt gebleven. Zo 
vroeg het FD zich op de datum van publicatie af of de ac-
countant dan de wereld gaat redden en sprak de voorzitter 
van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 
(de ‘NBA’) in een op 27 juli 2021 gepubliceerd interview 
over een paradigmaverschuiving. Het in een jaarrekening 
moeten rapporteren over milieu- en sociale impact van be-
drijfsactiviteiten en een toets door de accountant, aldus de 
NBA, ‘leidt tot een ander beeld van de werkelijkheid’. Ver-
derop in deze bijdrage sta ik nader stil bij deze groeiende 
rol en verantwoordelijkheid van accountants. Ik leid in 
met enkele opmerkingen over afgelopen juli gepubliceerde 
duurzaamheidsregelgeving.
Ontwikkelingen op het gebied van ‘non-financial reporting’ 
volgen elkaar in een hoog tempo op (‘met lichtsnelheid’, 
aldus datzelfde FD). Als uitwerking van artikel 8 van Ver-
ordening 2020/852 (de ‘Taxonomieverordening’) publi-
ceerde de Europese Commissie op 6 juli jl. een zogenaamde 
delegated act (de ‘Delegated Act’).3 Artikel 8 lid 1 van de 
Taxonomieverordening verplicht alle ondernemingen die 
daartoe onder de NFRD gehouden zijn bij de publicatie van 
hun jaarcijfers kenbaar te maken of hun activiteiten wel of 
niet ecologisch duurzaam (environmentally sustainable) 
zijn. Artikel 8 lid 2 van de Taxonomieverordening specifi-
ceert daarbij de zogenaamde (hierna te bespreken) ‘key 
performance indicators’ (‘KPI’s’) waarover bijzonder moet 
worden gerapporteerd. Met de Delegated Act wordt op een 
uniforme wijze nader invulling gegeven aan deze KPI’s. 
Waar de Taxonomieverordening (artikelen 3 en 9) dus kwa-
lificeert welke activiteiten ecologisch duurzaam zijn (kort 
gezegd: activiteiten die bijdragen aan een of meer van de 
in artikel 9 van de Taxonomieverordening genoemde mili-
eudoelstellingen en die geen ernstige afbreuk doen aan de 
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delegated-act-2021-4987_en.pdf.

overige doelstellingen), kwantificeert de Delegated Act in 
welke mate een onderneming ‘Taxonomie-aligned’ is.4

Daartoe gehouden ondernemingen (niet zijnde financials in 
de zin van artikel 1 sub 8 van de Delegated Act) zijn op basis 
van artikel 8 van de Taxonomieverordening en artikel 2 en 
Annex I van de Delegated Act gehouden kenbaar te maken 
welk percentage van hun netto omzet wordt verkregen uit 
‘Taxanomie-aligned’ producten of diensten. Bij het bepalen 
van de netto omzet, zo bepaalt de Delegated Act, moet door 
de rapporterende entiteit worden voldaan aan algemeen 
geaccepteerde controlestandaarden die zijn neergelegd de 
International Accounting Standards (de ‘IAS’). De Delega-
ted Act verplicht ten tweede te specificeren welk percen-
tage van de gedurende het boekjaar gedane investeringen 
in assets (de zogenaamde ‘capital expenditure’ of ‘CapEx’) 
als Taxonomie-aligned kwalificeert. Ook hier wordt voor 
het kunnen bepalen van de kerngetallen expliciet aanslui-
ting gezocht bij de IAS alsook bij de daarmee vergelijkbare 
International Financial Reporting Standards (de ‘IFRS’) en 
de Generally Accepted Accounting Principles (de ‘GAAP’). 
De derde en laatste KPI waarover in de vorm van een per-
centage moet worden gerapporteerd is de jaarlijkse in-
vestering in Taxonomie-aligned operationele uitgaven (de 
zogenaamde ‘operating expenditure’ of ‘OpEx’). Om een 
uniforme wijze van rapporten te garanderen, bevatten de 
Delegated Act verplicht te hanteren templates. Deze tonen 
in één oogopslag alle te rapporteren informatie en bevatten 
naast de drie KPI’s ook een nadere uitsplitsing daarvan naar 
de in artikel 9 van de Taxonomieverordening genoemde mi-
lieudoelstellingen.
Aangenomen dat de Delegated Act in haar huidige vorm 
wordt gepubliceerd, zijn alle daartoe onder de NFRD ge-
houden ondernemingen op korte termijn verplicht uniforme 
‘harde’ duurzaamheidsinformatie in gestandaardiseerde 
vorm openbaar te maken.5 Daarmee wordt tegemoet ge-
komen aan de veelgehoorde klacht dat dergelijke informatie 
onvoldoende inzichtelijk en vergelijkbaar is. Met de invoe-
ring van de in de eerste alinea genoemde CSRD (en daarmee 
de uitbreiding van de scope van de NFRD) neemt deze trans-
parantie verder toe. Een ‘trickle-down’ effect valt daarbij 
niet uit te sluiten, bijvoorbeeld omdat contractspartijen 
die niet tot rapportages gehouden zijn door rapportage-
plichtige entiteiten of door hun financiers worden aange-
spoord aan de hand van de in de Delegated Act neergelegde 
criteria vrijwillig openheid van zaken te geven. Omdat de 
Delegated Act verplicht te rapporteren wat ten aanzien van 
de KPI’s toekomstige doelstellingen zijn en op welke wijze 
een onderneming deze tracht te verwezenlijken, worden 

4 De Delegated Act bevat ook kwantitatieve disclosure-verplichtingen die 
specifiek zien op de financiële sector en verzekeraars. Deze verplichtingen 
blijven hier onbesproken.

5 De Delegated Act gaat uit van een beperkte publicatie per 1 januari 2022 en 
een publicatie conform in dit artikel beschreven per 1 januari 2023.
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rapportage-plichtige ondernemingen nog verder gestimu-
leerd werk te maken van hun duurzaamheidsambities.
Indien ook de CSRD ongeschonden de eindstreep haalt, 
wordt de door een publicatie-plichtige entiteit gepubli-
ceerde duurzaamheidsinformatie op korte termijn ook aan 
een externe audit onderworpen. Hoewel de CSRD daartoe 
ook andere partijen in de gelegenheid stelt, is de breed ge-
deelde verwachting dat de controlerend accountant deze 
verplichting op zich zal nemen. De CSRD gaat daarbij nu nog 
uit van een beperkte mate van zekerheid (een zogenaamde 
‘limited assurance’), maar in de rede ligt (de Europese Com-
missie hint daar al op) dat hoe meer duurzaamheidsrap-
portages integraal onderdeel worden van controlewerk-
zaamheden, hoe meer zekerheid gevraagd zal worden. 
‘Sustainability reporting standards’ moeten verder aan 
die zekerheid bijdragen. In de eerste alinea stipte ik reeds 
aan dat in Europa de ambities groot zijn, en daar houdt het 
niet op. Zo kondigde de Europese Commissie recent aan te 
zullen gaan samenwerken met onder andere International 
Accounting Standards Board (de ‘IASB’) om na te gaan of de 
wereldwijd geaccepteerde IFRS-standaarden duurzaam-
heidsrisico’s in voldoende mate reflecteren. Diezelfde IASB 
heeft concrete plannen om op korte termijn specifieke ‘IFRS 
sustainability standards’ op te stellen. De accountant zal 
daarmee onvermijdelijk een steeds grotere rol gaan spelen 
bij het beteugelen van de huidige klimaatcrisis. Deze ont-
wikkeling wordt mede gedreven door een wens van (in-
stitutionele) investeerder en financiële dienstverleners. Zij 
hebben gevalideerde uniforme duurzaamheidsdata nodig 
om gedegen ecologisch duurzame investeringsbeslissingen 
te kunnen nemen en (conform de Taxonomie-verordening) 
groene investeringen aan te kunnen bieden. Om ‘grijze’ on-
dernemingen sneller tot verduurzaming te bewegen, ver-
wacht ook de maatschappij een actieve betrokkenheid van 
accountants. De bereidheid om die handschoen op te pakken 
is er. Zo presenteerde de wereldwijd vier grootste accoun-
tantskantoren (de big four) in september 2020 een initiatief 
voor globaal toepasbare duurzaamheidsverslaggevings-
standaarden en staat het onderwerp in Nederland bij de 
NBA nadrukkelijk op de agenda. De ruimte in deze bijdrage 
is te beperkt om daar dieper op in te gaan, maar afsluitend 
stip ik nog aan dat een nauwere betrokkenheid ook (aan-
sprakelijkheids)risico’s met zich meebrengt. Illustratief is de 
reactie van Milieudefensie volgend op het op 26 mei 2021 
door de Rechtbank Den Haag aan Shell gegeven bevel om 
in vergelijking met 2019 per 2030 een netto CO2-reductie 
van 45% te bewerkstelligen. Het in onvoldoende mate mee-
nemen van klimaatrisico’s in verslaglegging, zo conclu-
deerde Milieudefensie, zou resulteren in het niet kunnen 
goedkeuren van een jaarverslag. Milieurisico’s worden een 
risico van de markt, van beleggers én van accountants, aldus 
nog altijd Milieudefensie. Tijd voor accountants om zich met 
eenzelfde lichtsnelheid op dit risico voor te bereiden.
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