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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over duurzame corporate governance
(2020/2137(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de richtsnoeren van de Verenigde Naties betreffende het bedrijfsleven en de 
mensenrechten (UNGP)1 van 2011,

– gezien de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling2,

– gezien de richtsnoeren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen3,

– gezien de OESO-richtsnoeren inzake zorgvuldigheidsverplichtingen voor verantwoord 
zakelijk gedrag4,

– gezien de “Tripartiete beginselverklaring betreffende multinationale ondernemingen en 
sociaal beleid” van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)5,

– gezien de Overeenkomst van Parijs goedgekeurd op 12 december 20156 (de 
“Overeenkomst van Parijs”), 

– gezien het Actieplan van de EU: Duurzame groei financieren (COM(2018)0097), 

– gezien de Europese Green Deal (COM(2019)0640),

– gezien het aangepast werkprogramma van de Commissie voor 2020 (COM(2020)0440),

– gezien Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 
2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging 
van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van 
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad7, (“de jaarrekeningrichtlijn”), 

– gezien Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 
2014 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen8 (“de richtlijn betreffende de openbaarmaking van niet-

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ 
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm 
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
6 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf 
7 PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19.
8 PB L 330 van 15.11.2014, blz. 1.

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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financiële informatie”)

– gezien Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 
betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en 
openbaar maken daarvan9 (“de richtlijn bedrijfsgeheimen”), 

– gezien Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de 
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft10 (“de richtlijn 
aandeelhoudersrechten”),

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht 
melden11 (“de klokkenluidersrichtlijn”),

– gezien Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de 
financiëledienstensector12 (“de verordening informatieverschaffing”),

– gezien Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 
2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/208813 (“de 
taxonomieverordening”),

– gezien de richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage (methodologie voor het 
rapporteren van niet-financiële informatie) van de Commissie14 en de richtsnoeren niet-
financiële rapportage: aanvulling betreffende klimaatrapportage van de Commissie15,

– gezien het eindverslag van het Forum op hoog niveau over de kapitaalmarktunie: “Een 
nieuwe visie op de Europese kapitaalmarkten”16

– gezien de aanbevelingen van de taskforce voor de openbaarmaking van 
klimaatgerelateerde financiële informatie17,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat in een bedrijfscontext een duurzaamheidsaanpak inhoudt dat er naar 
behoren rekening wordt gehouden met de belangen van de verschillende 
belanghebbenden in de onderneming, onder meer ook met algemene maatschappelijke 

9 PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1.
10 PB L 132 van 20.5.2017, blz. 1.
11 PB L 305 van 26.11.2019, blz. 17.
12 PB L 317 van 9.12.2019, blz. 1.
13 PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13.
14 PB C 215 van 5.7.2017, blz. 1.
15 PB C 209 van 20.6.2019, blz. 1.
16 https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_nl
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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en milieuoverwegingen;

B. overwegende dat de vele internationale initiatieven ter bevordering van duurzame 
corporate governance slechts soft law blijven;

C. overwegende dat de Europese Unie tijdens de vorige zittingsperiode een aantal 
initiatieven heeft genomen om de transparantie en het langetermijndenken in financiële 
en economische activiteiten te bevorderen, zoals de richtlijn aandeelhoudersrechten, het 
actieplan voor de financiering van duurzame groei, de openbaarmakingsverordening en 
de taxonomieverordening;

D. overwegende dat de richtlijn betreffende de openbaarmaking van niet-financiële 
informatie (NFI-richtlijn) tekortkomingen vertoont, die moeten worden aangepakt;

E. overwegende dat de Commissie volgens haar aangepast werkprogramma voor 2020 
voornemens is in het eerste kwartaal van 2021 een voorstel tot herziening van de NFI-
richtlijn in te dienen;

F. overwegende dat de belanghebbenden herhaaldelijk hebben aangegeven dat de niet-
financiële informatie die ondernemingen overeenkomstig de NFI-richtlijn verstrekken, 
ontoereikend, onbetrouwbaar en niet vergelijkbaar is; overwegende dat de informatie 
die openbaar wordt gemaakt vollediger en betrouwbaarder moet zijn, zodat 
ondernemingen verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de mogelijke nadelige 
gevolgen die zij veroorzaken voor het milieu en de samenleving;

G. overwegende dat de bestuurders van ondernemingen de wettelijke en statutaire plicht 
hebben om te handelen in het belang van de onderneming; overwegende dat een te grote 
nadruk op winstmaximalisatie op korte termijn een negatief effect heeft op de prestaties 
van ondernemingen op lange termijn en op de duurzaamheid, en daarom ten koste kan 
gaan van de belangen van de aandeelhouders;

H. overwegende dat ervoor moet worden gezorgd dat de EU-wetgeving inzake duurzame 
corporate governance samenhangend is door concrete verplichtingen vast te stellen om 
duurzaam te besturen en niet alleen om informatie openbaar te maken; overwegende dat 
er daarom een aanvullend kader nodig is waarin de taken van de bestuursraden van 
ondernemingen op het gebied van duurzaamheid gedefinieerd worden;

Verplichtingen inzake de openbaarmaking van niet-financiële informatie 

1. is verheugd over de toezegging van de Commissie om de NFI-richtlijn te herzien; 
benadrukt dat een dergelijke herziening volledig in overeenstemming moet zijn met de 
vereisten van de verordening informatieverschaffing en de taxonomieverordening; 
vraagt dat de Commissie rekening houdt met de in deze resolutie genoemde 
aanbevelingen;

2. herhaalt zijn oproep om het toepassingsgebied van de NFI-richtlijn uit te breiden tot alle 
beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde grote ondernemingen die op het grondgebied 
van de Unie zijn gevestigd, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 4, van de 
jaarrekeningrichtlijn; vraagt dat de Commissie overgaat tot het aanwijzen van 
risicovolle economische sectoren met een aanzienlijke impact op 
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duurzaamheidskwesties die de opname van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in deze sectoren binnen het toepassingsgebied van de NFI-richtlijn kan 
rechtvaardigen;

3. is van mening dat het begrip milieuaangelegenheden in de NFI-richtlijn moet worden 
geïnterpreteerd in overeenstemming met de taxonomieverordening; acht het evenzeer 
van belang dat er een nauwkeurige omschrijving komt van de andere 
duurzaamheidskwesties waarnaar wordt verwezen in de richtlijn, zoals de begrippen 
sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en 
bestrijding van corruptie en omkoping;

4. is van mening dat de definitie van materialiteit ook de kwesties moet omvatten die van 
invloed zijn op het creëren van waarde op de lange termijn en kwesties die verder gaan 
dan de zuiver financiële prestaties van ondernemingen;

5. merkt op dat de NFI-richtlijn ondernemingen binnen haar toepassingsgebied 
aanzienlijke flexibiliteit biedt om relevante informatie openbaar te maken op de manier 
die zij het nuttigst achten; merkt op dat ondernemingen zich momenteel naar eigen 
goeddunken kunnen baseren op een aantal verschillende kaders; acht het noodzakelijk 
om een breed EU-kader op te zetten voor alle duurzaamheidskwesties die relevant zijn 
voor een volledige openbaarmaking van niet-financiële informatie; benadrukt in dit 
verband dat het EU-kader ervoor moet zorgen dat de informatieverstrekking duidelijk 
is, evenwichtig, begrijpelijk, vergelijkbaar tussen ondernemingen binnen een sector, 
controleerbaar en objectief; benadrukt dat dit kader, waar relevant, verplichte 
sectorspecifieke normen moet omvatten; is in dit verband verheugd over de toezegging 
van de Commissie om steun te verlenen aan een proces voor de ontwikkeling van EU-
normen voor openbaarmaking van niet-financiële informatie18;

6. meent dat de plaats waar de niet-financiële verklaring wordt afgelegd geharmoniseerd 
moet worden; verzoekt de Commissie een gratis, openbaar toegankelijk digitaal 
platform voor de gehele EU op te zetten, waarop ondernemingen hun niet-financiële 
informatie moeten publiceren;

7. merkt op dat volgens de NFI-richtlijn niet-financiële verklaringen uitgesloten zijn van 
de vereiste van inhoudswaarborging, waaraan jaarrekeningen van ondernemingen 
anders onderworpen zijn; is van mening dat niet-financiële verklaringen aan een 
verplichte controle moeten worden onderworpen, afhankelijk van de omvang en het 
werkterrein van de betrokken onderneming; is van mening dat de aanbieder van de 
garantiedienst, met inachtneming van de eisen van objectiviteit en onafhankelijkheid, 
zijn controle moet uitvoeren in overeenstemming met het toekomstige EU-kader;

8. onderstreept dat een verplichting moet worden ingevoerd voor bepaalde EU-
ondernemingen om jaarlijks een verslag per land op te stellen voor elk fiscaal 
rechtsgebied waarin zij actief zijn; dringt bij de Raad aan op een spoedige hervatting 
van de onderhandelingen met het Parlement over het voorstel van de Commissie voor 
een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EG met betrekking tot de 

18 Opmerkingen van uitvoerend vicevoorzitter Dombrovskis tijdens de conferentie over de uitvoering van de 
Europese Green Deal: financiering van de transitie, 28 januari 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/speech_20_139)
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openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen 
en bijkantoren (COM(2016)0198)19;

Zorgplicht van de bestuurders en aanvullende maatregelen om corporate governance 
duurzamer te maken

9. dringt er bij de Raad op aan om onverwijld onderhandelingen met het Parlement te 
starten over het voorstel voor een richtlijn inzake de verbetering van de man-
vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen 
en daarmee samenhangende maatregelen (COM(2012)0614) (het voorstel vrouwen in 
raden van bestuur), dat bedoeld is om een einde te maken aan het wijdverbreide gebrek 
aan evenwicht tussen vrouwen en mannen op het hoogste besluitvormingsniveau in 
ondernemingen;

10. wijst op de belangrijke rol van bestuurders bij het bepalen van de strategie van een 
onderneming en het toezicht op de ondernemingsactiviteiten; is van mening dat 
bestuurders de plicht moeten hebben om de langetermijnbelangen en de risico’s, 
effecten, kansen en afhankelijkheid met betrekking tot duurzaamheid te integreren in de 
algemene strategie van de onderneming;

11. verzoekt de Commissie een wetgevingsvoorstel in te dienen om ervoor te zorgen dat de 
leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen van naamloze 
vennootschappen, handelend binnen de bevoegdheden die hun door de nationale 
wetgeving zijn toegekend, collectief verantwoordelijk zijn voor het definiëren, 
bekendmaken en controleren van een duurzaamheidsstrategie;

12. is van mening dat de duurzaamheidsstrategie, in overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van ondernemingen, een omschrijving en een aanpak 
moet omvatten van de aanzienlijke gevolgen die de onderneming kan hebben voor het 
milieu, het klimaat, sociale en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van de 
mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping in verband met het 
bedrijfsmodel, de activiteiten en de toeleveringsketens van de onderneming, ook buiten 
de Europese Unie; is van mening dat de zorgvuldigheidsplicht die de bestuurders aan de 
onderneming verschuldigd zijn, vereist dat ook rekening wordt gehouden met de 
belangen van de belanghebbenden die door de activiteiten van de onderneming kunnen 
worden geschaad;

13. is voorts van mening dat de duurzaamheidsstrategie meetbare, specifieke, tijdgebonden 
en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen moet omvatten die zijn afgestemd op 
de verbintenissen van de Unie op internationaal niveau inzake het milieu, de 
klimaatverandering, met name de Overeenkomst van Parijs, de biodiversiteit en de 
ontbossing; benadrukt dat de strategie ook maatregelen moet omvatten inzake 
gendergelijkheid, een betere integratie van de rechten van werknemers in de 
ondernemingsactiviteiten en een definitie van een billijk loonbeleid, alsmede 
sectorspecifieke en/of geografische aangelegenheden; is van mening dat het variabele 
deel van de beloning van bestuurders moet worden gekoppeld aan de verwezenlijking 
van de meetbare doelstellingen die in de duurzaamheidsstrategie van de onderneming 
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zijn vastgesteld; 

14. is van mening dat ondernemingen bij de vaststelling en monitoring van hun 
duurzaamheidsstrategie overleg moeten plegen met alle relevante belanghebbenden, 
waaronder aandeelhouders, werknemersvertegenwoordigers of woordvoerders, en 
belanghebbenden van buitenaf die gevolgen ondervinden van hun activiteiten en 
toeleveringsketens;

15. is van mening dat dit overleg, afhankelijk van de omvang en het werkterrein van de 
betrokken onderneming, moet plaatsvinden door middel van adviescommissies, 
waaraan vertegenwoordigers of woordvoerders van belanghebbenden deelnemen en die 
tot taak hebben te adviseren over de inhoud en de uitvoering van de 
duurzaamheidsstrategie; is van mening dat dergelijke commissies het recht moeten 
hebben om een intern onderzoek te vragen en uit te voeren, indien dit met een grote 
meerderheid wordt goedgekeurd, indien redelijke gronden voor bezorgdheid over de 
correcte uitvoering van de duurzaamheidsstrategie worden aangevoerd.
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TOELICHTING

In een bedrijfscontext houdt een duurzaamheidsaanpak in dat er naar behoren rekening wordt 
gehouden met de belangen van de verschillende belanghebbenden in de onderneming, die ook 
betrekking hebben op algemene maatschappelijke en milieuoverwegingen. Momenteel 
bevorderen verschillende internationale initiatieven duurzame corporate governance, met name 
de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 2011, de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de tripartiete beginselverklaring van de IAO 
betreffende multinationale ondernemingen en sociaal beleid. Deze instrumenten zijn wel 
waardevol voor het stimuleren van verantwoord ondernemen in een geglobaliseerde omgeving, 
maar blijven ze slechts soft law. 

De Europese Unie heeft heel wat stappen ondernomen om de transparantie en het 
langetermijndenken in financiële en economische activiteiten te bevorderen, zoals de 
herziening van de richtlijn aandeelhoudersrechten, het actieplan voor de financiering van 
duurzame groei, de openbaarmakingsverordening en de taxonomieverordening. De vaststelling 
van de richtlijn betreffende de openbaarmaking van niet-financiële informatie in 2014 was ook 
een belangrijke stap voorwaarts bij het bevorderen van de transparantie om de prestaties van 
ondernemingen en hun langetermijneffect op de samenleving en het milieu te meten, te 
monitoren en te beheren. De tekortkomingen die bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn zijn 
vastgesteld, tonen echter aan dat de openbaarmaking van niet-financiële informatie in de Unie 
moet worden verbeterd. De rapporteur is ervan overtuigd dat transparantie van cruciaal belang 
is om de verantwoordingsplicht te waarborgen. Hij is dan ook verheugd over de toezegging van 
de Commissie om de huidige richtlijn te herzien. 

Bovendien moet worden gezorgd voor een samenhangende Europese aanpak inzake duurzame 
corporate governance door het vaststellen van concrete verplichtingen om duurzaam te besturen 
en niet alleen om informatie openbaar te maken. De rapporteur is van mening dat er een nieuw 
kader moet worden vastgesteld waarin de taken van de bestuursraden van ondernemingen op 
het gebied van duurzaamheid worden gedefinieerd. 

Verplichtingen inzake de openbaarmaking van niet-financiële informatie

In zijn resolutie van 29 mei 2018 over duurzame financiering heeft het Europees Parlement 
gevraagd om een uitbreiding van het toepassingsgebied van de NFI-richtlijn te overwegen. De 
rapporteur wil deze oproep herhalen en daarbij aangeven welke ondernemingen moeten 
voldoen aan de verplichting om niet-financiële informatie openbaar te maken. Hij is van mening 
dat het huidige toepassingsgebied te beperkt is en niet in overeenstemming met de definities in 
de jaarrekeningenrichtlijn. 

Ook het begrip materialiteit moet opnieuw worden gedefinieerd: het moet worden afgestemd 
op kwesties die van invloed zijn op het creëren van waarde op de lange termijn en moet kwesties 
omvatten die verder gaan dan de zuiver financiële prestaties van ondernemingen. 

De aanzienlijke flexibiliteit die de NFI-richtlijn biedt, leidt ertoe dat de informatie die openbaar 
wordt gemaakt door ondernemingen vaak ontoereikend, onbetrouwbaar en niet vergelijkbaar 
wordt geacht. De niet-bindende richtsnoeren die de Commissie heeft uitgevaardigd, hebben dit 
probleem niet opgelost. De rapporteur is dan ook van mening dat het noodzakelijk is om een 
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gestandaardiseerd kader in te voeren, dat ervoor zorgt dat informatieverstrekking duidelijk is, 
evenwichtig, begrijpelijk, vergelijkbaar tussen ondernemingen binnen een sector, 
controleerbaar en objectief;

Een ander terugkerend probleem waarmee de belanghebbenden worden geconfronteerd, houdt 
verband met de plaats van de openbaarmaking, waarvoor het huidige kader ook een aanzienlijke 
flexibiliteit biedt. Harmonisatie van dit aspect lijkt dan ook noodzakelijk. De informatie moet 
in ieder geval gemakkelijk toegankelijk zijn, bijvoorbeeld op de website van de onderneming 
of via een openbaar toegankelijk en gratis EU-breed digitaal platform. 

Essentieel in de herziening van de richtlijn moet de vereiste van inhoudswaarborging zijn, die 
geen deel uitmaakt van de momenteel geldende regels voor niet-financiële informatie. De 
rapporteur is van mening dat de verklaringen moeten worden onderworpen aan een verplichte 
controle door een onpartijdige en onafhankelijke aanbieder van garantiediensten. 

Het is uiterst belangrijk om bij de Raad aan te dringen op een spoedige hervatting van de 
onderhandelingen met het Parlement over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn tot 
wijziging van Richtlijn 2013/34/EG met betrekking tot de openbaarmaking van informatie over 
de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren.

Zorgplicht van de bestuurders en aanvullende maatregelen om corporate governance 
duurzamer te maken

Ondernemingen zijn geen abstracte entiteiten die losstaan van de huidige omgeving en sociale 
uitdagingen. Ze zouden actiever moeten bijdragen aan duurzaamheid, aangezien hun prestaties 
op lange termijn, hun veerkracht en zelfs hun overleving kunnen afhangen van hun adequate 
reactie op milieu- en sociale kwesties. In dit verband moet de zorgvuldigheidsplicht van de 
bestuurders ten aanzien van de onderneming niet alleen worden gedefinieerd in relatie tot de 
winstmaximalisatie van aandelen op de korte termijn, maar ook in relatie tot 
duurzaamheidsoverwegingen. Gezien de belangrijke rol die bestuurders vervullen bij het 
bepalen van de strategie van de onderneming en het toezicht op de ondernemingsactiviteiten, 
moeten zij de plicht hebben om de langetermijnbelangen en de risico’s, effecten, kansen en 
afhankelijkheid met betrekking tot duurzaamheid te integreren in de algemene strategie van de 
onderneming. 

De rapporteur ziet de noodzaak in van een nieuw kader dat ervoor zorgt dat de leden van de 
bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen van ondernemingen collectief 
verantwoordelijk zijn voor het definiëren, bekendmaken en controleren van een 
duurzaamheidsstrategie van de onderneming. Deze plicht zou moeten inhouden dat er ook 
rekening wordt gehouden met de belangen van de belanghebbende die door de activiteiten van 
de onderneming kunnen worden geschaad. De rapporteur is van mening dat de 
duurzaamheidsstrategie meetbare, specifieke, tijdgebonden en wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen moet omvatten die zijn afgestemd op de verbintenissen van de Unie op 
internationaal niveau. Deze strategie moet ook maatregelen omvatten inzake gendergelijkheid, 
een betere integratie van de rechten van werknemers in de ondernemingsactiviteiten en een 
definitie van een billijk loonbeleid, alsmede sectorspecifieke en/of geografische 
aangelegenheden. 

Bij de vaststelling en monitoring van de duurzaamheidsstrategie moet overleg worden gepleegd 
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met alle relevante belanghebbenden, onder meer aandeelhouders, 
werknemersvertegenwoordigers en belanghebbenden van buitenaf die gevolgen ondervinden 
van de activiteiten van de onderneming. Afhankelijk van de omvang van de onderneming moet 
worden overwogen de instelling van adviescommissies verplicht te maken.


