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BEKNOPTE MOTIVERING

De jaarrekeningenrichtlijnen1 (hierna de "richtlijnen") behandelen het opstellen van de 
jaarlijkse en geconsolideerde financiële overzichten en de daarmee samenhangende verslagen. 
Momenteel bepalen artikel 46, lid 1, onder b), van de Vierde Richtlijn en artikel 36, lid 1, van 
de Zevende Richtlijn dat waar passend en in de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een 
goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de vennootschap, het 
jaarverslag ook niet-financiële informatie bevat, met inbegrip van informatie betreffende 
milieu- en personeelsaangelegenheden.

In de Akte voor de interne markt2 heeft de Commissie erkend dat het opportuun is, om gelijke 
concurrentievoorwaarden op de markt te waarborgen, te zorgen voor meer transparantie in de 
informatie betreffende maatschappelijke en milieuaangelegenheden die door vennootschappen 
in alle sectoren moet worden verstrekt. Deze verbintenis is herhaald in de mededeling "Een 
vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen"3. Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan een van de voornaamste 
verbintenissen van de vernieuwde strategie.

In de mededeling wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) omschreven als 
"de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat zij op de samenleving hebben". Er 
wordt erkend dat de ondernemingen zelf het voortouw moeten nemen bij de ontwikkeling van 
MVO en dat zij een proces op gang moeten brengen om sociale en milieukwesties in hun 
ondernemingsactiviteiten en kernstrategie te integreren. Niet-financiële informatie vormt 
daarom een sleutelelement in elk MVO-beleid.

In de verslagen van het Europees Parlement over "Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 
het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief 
herstel" en over "Maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant 
zakelijk gedrag en duurzame groei" werd het belang van een wetgevingsmaatregel betreffende 
de bekendmaking van niet-financiële informatie erkend. Het Europees Parlement vroeg om 
een wetgevingskader dat ondernemingen flexibiliteit biedt en tegelijk consumenten en 
investeerders transparantie, vergelijkbaarheid en makkelijke toegang tot informatie biedt. Dit 
zou verantwoordelijke ondernemingen een sterk concurrentievoordeel en een aanzienlijke 
beloning op de markt geven. Voorts vroeg het Europees Parlement om de toeleverings- en 
onderaannemingsketen in de bekendmaking van niet-financiële informatie op te nemen, en 
erkende het de noodzaak van externe controle van de bekendgemaakte niet-financiële 
informatie.

Het voorstel van de Europese Commissie moet, overeenkomstig het eerdere standpunt van het 
Europees Parlement, worden gewijzigd om naar behoren in de behoefte aan transparantie en 
vergelijkbaarheid te voorzien en ondernemingen tegelijk veel flexibiliteit te bieden.
                                               
1 Vierde Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde 

vennootschapsvormen (78/660/EEG ); Zevende Richtlijn van de Raad van 13 juni 1983 betreffende de 
geconsolideerde jaarrekening (83/349/EEG).

2 "Akte voor de interne markt - Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van 
het vertrouwen", COM(2011) 206, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0206:NL:HTML, blz. 15.

3 COM(2011) 681 definitief van 25 oktober 2011.
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De vereisten inzake niet-financiële informatie dienen alleen op grote bedrijven (zoals reeds 
gedefinieerd in de jaarrekeningenrichtlijnen) van toepassing te zijn. Deze vereisten dienen 
niet te gelden voor kmo's.

Het is van het grootste belang dat ondernemingen rechtszekerheid wordt geboden en dat 
onzekerheid over de uitvoering wordt voorkomen. Daarom wordt voorgesteld dat de 
Commissie uiterlijk eind 2015 richtsnoeren vaststelt voor de toepassing van de maatregelen 
van deze richtlijn met betrekking tot de niet-financiële verklaring.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan 
vennootschappen de verplichting worden 
opgelegd om in hun jaarverslag een niet-
financiële verklaring op te nemen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
naleving van de mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping. Deze 
verklaring moet een beschrijving bevatten 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico's 
die met deze aangelegenheden verbonden 
zijn.

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan 
vennootschappen de verplichting worden 
opgelegd om in hun jaarverslag een niet-
financiële verklaring op te nemen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale, gender- en
arbeidsaangelegenheden, met inbegrip 
van sociaal overleg en eerbiediging van de 
vakbondsrechten, naleving van de 
mensenrechten en bestrijding van corruptie 
en omkoping. Deze verklaring moet een 
beschrijving bevatten van de 
beleidskeuzen, resultaten, significante 
incidenten tijdens de verslagperiode, en 
risico's die met deze aangelegenheden 
verbonden zijn.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Voor het verstrekken van deze
informatie kunnen ondernemingen zich 
baseren op nationale kaderregelingen, 
EU-kaderregelingen zoals het 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) en internationale 
kaderovereenkomsten zoals het Global 
Compact van de VN, de richtsnoeren 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader "Protect, Respect 
and Remedy" van de Verenigde Naties, de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), de Internationale
Organisatie voor normalisatie (ISO) 
26000, de tripartiete beginselverklaring 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende multinationale 
ondernemingen en sociaal beleid en het 
Global Reporting Initiative.

(7) Voor het verstrekken van niet-
financiële informatie moeten 
vennootschappen zich baseren op de 
richtsnoeren die door middel van 
gedelegeerde handelingen door de 
Europese Commissie worden vastgesteld. 
Zolang deze richtsnoeren nog niet 
beschikbaar zijn, moeten 
vennootschappen zich ten minste baseren 
op de richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het kader
"Protect, Respect and Remedy" van de 
Verenigde Naties en de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Bovendien kunnen vennootschappen zich 
ook baseren op nationale, EU-wijde of
internationale kaderregelingen; in dat 
geval moeten zij vermelden op welke 
kaderregelingen zij zich hebben 
gebaseerd.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, de totale omvang van 
de activa en de omzet. Kmo's moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, de totale omvang van 
de activa en de omzet. Kmo's moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 
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ontheven en de verplichting tot 
bekendmaking van een niet-financiële 
verklaring in het jaarverslag moet alleen 
van toepassing zijn op ondernemingen die 
ofwel een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 500 werknemers, ofwel een 
balanstotaal van meer dan 20 miljoen EUR 
of een netto-omzet van meer dan 40 
miljoen EUR hebben.

ontheven en de verplichting tot 
bekendmaking van een niet-financiële 
verklaring in het jaarverslag moet alleen 
van toepassing zijn op ondernemingen die 
ofwel een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 250 werknemers, ofwel een 
balanstotaal van meer dan 20 miljoen EUR 
of een netto-omzet van meer dan 40 
miljoen EUR hebben.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender,
geografische herkomst en achtergrond 
inzake opleiding en beroepservaring 
bekend te maken, moet alleen van 
toepassing zijn op grote beursgenoteerde 
ondernemingen. Kleine en middelgrote 
ondernemingen die overeenkomstig artikel 
27 van Richtlijn 78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen.
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van gender en andere aspecten 
zoals leeftijd, geografische herkomst en 
achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring bekend te maken, moet 
alleen van toepassing zijn op grote 
beursgenoteerde ondernemingen. Kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 
78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen.
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor vennootschappen die gedurende het 
boekjaar een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 500 hebben en ofwel een 
balanstotaal van meer dan 20 miljoen EUR 
ofwel een netto-omzet van meer dan 40 
miljoen EUR hebben, bevat het overzicht 
ook een niet-financiële verklaring met 
informatie die op zijn minst betrekking 
heeft op milieu-, sociale en
personeelsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, met inbegrip van:

Voor vennootschappen die gedurende het 
boekjaar een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 250 hebben en ofwel een 
balanstotaal van meer dan 20 miljoen EUR 
ofwel een netto-omzet van meer dan 40 
miljoen EUR hebben, bevat het overzicht 
ook een niet-financiële verklaring met 
informatie over het effect van de 
activiteiten van de vennootschap op de 
samenleving die op zijn minst betrekking 
heeft op milieu-, sociale, gender- en
arbeidsaangelegenheden, met inbegrip 
van sociaal overleg en eerbiediging van de 
vakbondsrechten, respect voor 
mensenrechten en bestrijding van corruptie 
en omkoping, met inbegrip van:

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze richtlijn stroken met de 
definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat de drempels dezelfde zijn als 
die in de jaarrekeningenrichtlijnen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een beschrijving van het door de 
vennootschap gevoerde beleid met 

een beschrijving van het door de 
vennootschap gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden, ook 
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betrekking tot deze aangelegenheden; met vermelding van de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures;

Or. en

Motivering

Een vermelding van de zorgvuldigheidsprocedures is noodzakelijk om te verduidelijken dat 
deze procedures een zeer belangrijk onderdeel vormen van het beleid dat de ondernemingen 
voeren.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de significante incidenten die zich tijdens 
de verslagperiode hebben voorgedaan met 
betrekking tot deze aangelegenheden;

Or. en

Motivering

De niet-financiële verklaring moet informatie over eventuele significante incidenten met 
betrekking tot de vermelde aangelegenheden bevatten, omdat die informatie nodig is om 
consumenten en investeerders een duidelijk en bevattelijk beeld te geven van het effect van de 
activiteiten van de vennootschap.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de risico's die met deze aangelegenheden 
verbonden zijn en hoe de vennootschap 
deze risico's beheert.

de risico's voor de vennootschap en voor 
de samenleving die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn en hoe de 
vennootschap deze risico's beheert.



PA\1002371NL.doc 9/21 PE516.976v01-00

NL

Or. en

Motivering

Deze wijziging wordt voorgesteld om de tekst te doen aansluiten bij de nieuwe definitie van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een vennootschap geen beleid 
voert met betrekking tot een of meerdere 
van deze aangelegenheden, motiveert zij 
waarom zij dit niet doet.

Wanneer een vennootschap geen beleid 
voert met betrekking tot een of meerdere 
van deze aangelegenheden, motiveert zij 
waarom zij dit niet doet. De motivering 
omvat een risicobeoordeling van het 
besluit om geen beleid te voeren met 
betrekking tot deze aangelegenheden.
Het effect van de activiteiten van de 
vennootschap op de samenleving omvat 
het effect van de activiteiten van de 
rapporterende vennootschap alsook dat 
van de activiteiten van andere 
vennootschappen die met de 
rapporterende vennootschap verbonden 
zijn door zakelijke betrekkingen, zoals 
joint ventures en de toeleverings- en 
onderaannemingsketen.
De Commissie stelt uiterlijk eind 2015 
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel [49 
van de nieuwe Richtlijn 2013/34] 
richtsnoeren voor de toepassing van de 
maatregelen van deze richtlijn met 
betrekking tot de niet-financiële 
verklaring vast en actualiseert deze 
regelmatig. Deze richtsnoeren worden 
gebaseerd op de richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader "Protect, 
Respect and Remedy" van de Verenigde 
Naties en de richtsnoeren voor 
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multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Deze richtsnoeren omvatten essentiële 
prestatie-indicatoren voor de 
aangelegenheden waarover informatie 
moet worden verstrekt. De essentiële 
prestatie-indicatoren die worden 
ontwikkeld om het effect van de 
activiteiten van de vennootschap met 
betrekking tot milieuaangelegenheden te 
meten, betreffen ten minste bodem- en 
watergebruik, broeikasgasemissies en het 
gebruik van materialen. De richtsnoeren 
bevatten algemene bepalingen alsook 
bepalingen per sector.

Or. en

Motivering

Zoals vermeld in de verslagen van het Europees Parlement over MVO is het belangrijk dat de 
niet-financiële informatie ook de toeleverings- en onderaannemingsketen omvat. Voorts 
moeten investeerders en consumenten in kennis worden gesteld van de risicobeoordeling die 
vennootschappen verrichten als zij geen beleid voeren met betrekking tot de aangelegenheden 
waarover een niet-financieel verslag moet worden uitgebracht. Om vennootschappen 
rechtszekerheid te bieden, wordt voorgesteld dat de Commissie richtsnoeren voor de 
toepassing van deze richtlijn vaststelt.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan de vennootschap zich baseren op 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen en in dat geval vermeldt 
zij op welke kaderregelingen zij zich heeft 
gebaseerd.

Voor het verstrekken van deze toelichting
baseert de vennootschap zich op de 
richtsnoeren voor de toepassing van de 
maatregelen van deze richtlijn met 
betrekking tot de niet-financiële 
verklaring, met ingang van een jaar na de 
vaststelling van die richtsnoeren. 
Daarvóór baseert de onderneming zich 
ten minste op de richtsnoeren inzake 
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bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader "Protect, 
Respect and Remedy" van de Verenigde 
Naties en de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Bovendien kan de vennootschap zich ook
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt zij op welke 
kaderregelingen zij zich heeft gebaseerd.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die betrekking hebben 
op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.

In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap en haar effect op de 
samenleving, alsook voor de transparantie 
en de vergelijkbaarheid van het overzicht,
omvat de analyse ook essentiële financiële 
en niet-financiële prestatie-indicatoren die 
betrekking hebben op het specifieke bedrijf 
van de vennootschap. De analyse omvat de 
essentiële prestatie-indicatoren die zijn 
vastgesteld in de richtsnoeren van de 
Europese Commissie, met ingang van een 
jaar na de vaststelling van die 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Essentiële prestatie-indicatoren zijn van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de 
informatie die verschillende vennootschappen verstrekken, voldoende vergelijkbaar is.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een vennootschap op basis van 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen een omstandig verslag 
opstelt dat overeenstemt met hetzelfde 
boekjaar en dat betrekking heeft op de in 
lid 1, onder b), bedoelde informatie, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1, 
onder b), op te stellen, op voorwaarde dat 
dit verslag deel uitmaakt van het 
jaarverslag.

Wanneer een vennootschap op basis van 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen een omstandig verslag 
opstelt dat overeenstemt met hetzelfde 
boekjaar en dat betrekking heeft op de in 
lid 1, onder b), bedoelde informatie,
overeenkomstig de specifieke bepalingen 
van dat lid en van de richtsnoeren voor de 
toepassing van de maatregelen van deze 
richtlijn met betrekking tot de niet-
financiële verklaring, is zij ontheven van 
de verplichting een niet-financiële 
verklaring als bedoeld in lid 1, onder b), op 
te stellen, op voorwaarde dat dit verslag 
deel uitmaakt van het jaarverslag en de 
relevante essentiële prestatie-indicatoren 
overeenkomstig lid 1, onder c), omvat.

Or. en

Motivering

Om vennootschappen de nodige flexibiliteit te bieden en tegelijk voor adequate transparantie 
en vergelijkbaarheid te zorgen, moeten vennootschappen de relevante essentiële prestatie-
indicatoren gebruiken die overeenkomen met de over door het niet-financiële verslag
bestreken gebieden verstrekte informatie, zelfs indien deze vennootschappen een ander 
verslagleggingskader gebruiken.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 bis – lid 1 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.

een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot gender en andere aspecten zoals
leeftijd, geografische diversiteit, 
achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de informatie over genderdiversiteit in de bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen altijd wordt verstrekt.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 53 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Handhaving
De lidstaten dragen er zorg voor dat er 
effectieve en adequate mechanismen 
bestaan om te zorgen voor een correcte 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door vennootschappen
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn.
De lidstaten dragen er zorg voor dat er 
effectieve nationale procedures bestaan 
om de verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn te doen naleven en dat deze 
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procedures ter beschikking staan van alle 
natuurlijke personen en rechtspersonen 
die er overeenkomstig het nationale recht 
een rechtmatig belang bij hebben dat de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
nageleefd.

Or. en

Motivering

Om het risico van "greenwashing" en misleidende informatie te voorkomen, moeten er in de 
lidstaten specifieke mechanismen bestaan om op de correcte omzetting en de naleving van de 
richtlijn toe te zien. Om rekening te houden met zeer uiteenlopende nationale situaties, moet 
de lidstaten flexibiliteit worden geboden met betrekking tot de werking van deze 
mechanismen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan
500 hebben en ofwel een balanstotaal van 
meer dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-
omzet van meer dan 40 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van:

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan
250 hebben en ofwel een balanstotaal van 
meer dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-
omzet van meer dan 40 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie over 
het effect van de activiteiten van de 
vennootschap op de samenleving die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale, gender- en
arbeidsaangelegenheden, met inbegrip 
van sociaal overleg en eerbiediging van de 
vakbondsrechten, respect voor 
mensenrechten en bestrijding van corruptie 
en omkoping, met inbegrip van:

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze richtlijn stroken met de 
definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat de drempels dezelfde zijn als 
die in de jaarrekeningenrichtlijnen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een beschrijving van het door de 
vennootschap gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden;

een beschrijving van het door de 
vennootschap gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden, ook 
met vermelding van de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures;

Or. en

Motivering

Een vermelding van de zorgvuldigheidsprocedures is noodzakelijk om te verduidelijken dat 
deze procedures een zeer belangrijk onderdeel vormen van het beleid dat de ondernemingen 
voeren.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3 – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de significante incidenten die zich tijdens 
de verslagperiode hebben voorgedaan met 
betrekking tot deze aangelegenheden;

Or. en

Motivering

De niet-financiële verklaring moet informatie over eventuele significante incidenten met 
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betrekking tot de vermelde aangelegenheden bevatten, omdat die informatie nodig is om 
consumenten en investeerders een duidelijk en bevattelijk beeld te geven van het effect van de 
activiteiten van de vennootschap.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de risico's die met deze aangelegenheden 
verbonden zijn en hoe de vennootschap 
deze risico's beheert.

de risico's voor de vennootschap en voor 
de samenleving die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn en hoe de 
vennootschap deze risico's beheert.

Or. en

Motivering

Deze wijziging wordt voorgesteld om de tekst te doen aansluiten bij de nieuwe definitie van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen 
geen beleid voeren met betrekking tot een 
of meerdere van deze aangelegenheden, 
motiveren zij waarom zij dit niet doen.

Wanneer de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen 
geen beleid voeren met betrekking tot een 
of meerdere van deze aangelegenheden, 
motiveren zij waarom zij dit niet doen. De 
motivering omvat een risicobeoordeling 
van het besluit om geen beleid te voeren 
met betrekking tot deze aangelegenheden.
Het effect van de activiteiten van de 
vennootschap op de samenleving omvat 
het effect van de activiteiten van de in de 
consolidatie opgenomen vennootschap 
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alsook dat van de activiteiten van andere 
vennootschappen die met de 
rapporterende vennootschap verbonden 
zijn door zakelijke betrekkingen, zoals 
joint ventures en de toeleverings- en 
onderaannemingsketen.
De Commissie stelt uiterlijk eind 2015 
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel [49 
van de nieuwe Richtlijn 2013/34] 
richtsnoeren voor de toepassing van de 
maatregelen van deze richtlijn met 
betrekking tot de niet-financiële 
verklaring vast en actualiseert deze 
regelmatig. Deze richtsnoeren worden 
gebaseerd op de richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader "Protect, 
Respect and Remedy" van de Verenigde 
Naties en de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Deze richtsnoeren omvatten essentiële 
prestatie-indicatoren voor de 
aangelegenheden waarover informatie 
moet worden verstrekt. De essentiële 
prestatie-indicatoren die worden 
ontwikkeld om het effect van de 
activiteiten van de vennootschap op 
milieuaangelegenheden te meten, 
betreffen ten minste bodem- en 
watergebruik, broeikasgasemissies en het 
gebruik van materialen. De richtsnoeren 
bevatten algemene bepalingen alsook 
bepalingen per sector.

Or. en

Motivering

Zoals vermeld in de verslagen van het Europees Parlement over MVO is het belangrijk dat de 
niet-financiële informatie ook de toeleverings- en onderaannemingsketen omvat. Voorts 
moeten investeerders en consumenten in kennis worden gesteld van de risicobeoordeling die 
vennootschappen verrichten als zij geen beleid voeren met betrekking tot de aangelegenheden 
waarover een niet-financieel verslag moet worden uitgebracht. Om vennootschappen 
rechtszekerheid te bieden, wordt voorgesteld dat de Commissie richtsnoeren voor de 
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toepassing van deze richtlijn vaststelt.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan het geconsolideerde jaarverslag zich 
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt het op welke 
kaderregelingen het zich heeft gebaseerd.

Voor het verstrekken van deze toelichting
baseert het geconsolideerde jaarverslag 
zich op de richtsnoeren voor de toepassing 
van de maatregelen van deze richtlijn met 
betrekking tot de niet-financiële 
verklaring, met ingang van een jaar na de 
vaststelling van die richtsnoeren. 
Daarvóór baseert het geconsolideerde 
jaarverslag zich ten minste op de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het 
kader "Protect, Respect and Remedy" van 
de Verenigde Naties en de richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van 
de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Bovendien kan het geconsolideerde 
jaarverslag zich ook baseren op nationale, 
EU-wijde of internationale kaderregelingen 
en in dat geval vermeldt het op welke 
kaderregelingen het zich heeft gebaseerd.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de mate waarin zulks noodzakelijk is In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
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voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de
onderneming, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die relevant zijn voor 
het specifieke bedrijf van de vennootschap.

voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de
ondernemingen en hun effect op de 
samenleving, alsook voor de transparantie 
en de vergelijkbaarheid van het overzicht,
omvat de analyse ook essentiële financiële 
en niet-financiële prestatie-indicatoren die 
relevant zijn voor het specifieke bedrijf van 
de vennootschap. De analyse omvat de 
essentiële prestatie-indicatoren die zijn 
vastgesteld in de richtsnoeren van de 
Europese Commissie, met ingang van een 
jaar na de vaststelling van die 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Essentiële prestatie-indicatoren zijn van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de 
informatie die verschillende vennootschappen verstrekken, voldoende vergelijkbaar is.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter b
83/394/EEG
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een moederonderneming op basis 
van nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen en met betrekking tot de in 
lid 1, derde alinea, bedoelde informatie een 
omstandig verslag opstelt dat overeenstemt 
met hetzelfde boekjaar en dat betrekking 
heeft op de gehele groep van 
geconsolideerde ondernemingen, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1, 
derde alinea, op te stellen, op voorwaarde 
dat dit omstandige verslag deel uitmaakt 
van het geconsolideerde jaarverslag.

Wanneer een moederonderneming op basis 
van nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen en met betrekking tot de in 
lid 1, derde alinea, bedoelde informatie, 
overeenkomstig de specifieke bepalingen 
van dat lid en van de richtsnoeren voor de 
toepassing van de maatregelen van deze 
richtlijn met betrekking tot de niet-
financiële verklaring, een omstandig 
verslag opstelt dat overeenstemt met 
hetzelfde boekjaar en dat betrekking heeft 
op de gehele groep van geconsolideerde 
ondernemingen, is zij ontheven van de 
verplichting een niet-financiële verklaring 
als bedoeld in lid 1, derde alinea, op te 
stellen, op voorwaarde dat dit omstandige 
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verslag deel uitmaakt van het 
geconsolideerde jaarverslag en de 
relevante essentiële prestatie-indicatoren 
overeenkomstig lid 1, onder c), omvat.

Or. en

Motivering

Om vennootschappen de nodige flexibiliteit te bieden en tegelijk voor adequate transparantie 
en vergelijkbaarheid te zorgen, moeten vennootschappen de relevante essentiële prestatie-
indicatoren gebruiken die overeenkomen met de over door het niet-financiële verslag 
bestreken gebieden verstrekte informatie, zelfs indien deze vennootschappen een ander 
verslagleggingskader gebruiken.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
83/394/EEG
Artikel 36 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Handhaving
De lidstaten dragen er zorg voor dat er 
effectieve en adequate mechanismen 
bestaan om te zorgen voor een correcte 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door vennootschappen 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn.
De lidstaten dragen er zorg voor dat er 
effectieve nationale procedures bestaan 
om de verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn te doen naleven en dat deze 
procedures ter beschikking staan van alle 
natuurlijke personen en rechtspersonen 
die er overeenkomstig het nationale recht 
een rechtmatig belang bij hebben dat de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
nageleefd.

Or. en
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Motivering

Om het risico van "greenwashing" en misleidende informatie te voorkomen, moeten er in de 
lidstaten specifieke mechanismen bestaan om op de correcte omzetting en de naleving van de 
richtlijn toe te zien. Om rekening te houden met zeer uiteenlopende nationale situaties, moet 
de lidstaten flexibiliteit worden geboden met betrekking tot de werking van deze 
mechanismen.


