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Europese Commissie versterkt regels nietfinanciële rapportage
De Europese Commissie heeft vandaag een uitgebreid pakket maatregelen goedgekeurd dat ervoor moet
zorgen dat geld beter doorstroomt naar duurzame activiteiten in de Europese Unie. Onderdeel daarvan is
een nieuwe taxonomie op het gebied van klimaat en een voorstel voor gestandaardiseerde
duurzaamheidsrapportage.
Het pakket regels bestaat uit de EU-taxonomieverordening Klimaat, een voorstel voor een richtlijn met betrekking tot
duurzaamheidsrapportage voor bedrijven en een aantal besluiten die ervoor moeten zorgen dat nanciële
ondernemingen rekening houden met duurzaamheid bij hun adviserende activiteiten en in hun procedures. De regels
moeten eraan bijdragen dat de EU in 2050 klimaatneutraal is.

Duurzaamheidsrapportage
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe pakket maatregelen is de Corporate Sustainability Reporting Directive
(CSRD), een nieuwe richtlijn op het gebied van duurzaamheidsrapportage.
"Met het voorstel van vandaag worden de bestaande regels, die werden ingevoerd bij de richtlijn niet- nanciële
rapportage (NFRD), herzien en versterkt. Het is de bedoeling een reeks regels in het leven te roepen waarmee - op
termijn - de duurzaamheidsrapportage op hetzelfde niveau wordt gebracht als de nanciële rapportage. De EUvoorschriften inzake duurzaamheidsrapportage worden hiermee uitgebreid tot alle grote ondernemingen en alle
beursgenoteerde ondernemingen", aldus de Commissie.
In de praktijk betekent het dat bijna vijftigduizend bedrijven in de EU zich nu aan gedetailleerde EU-normen voor
duurzaamheidsrapportage zullen moeten houden, een stijging ten opzichte van de elfduizend bedrijven waarvoor de
bestaande voorschriften gelden. De Commissie stelt voor normen voor grote bedrijven te ontwikkelen, en
afzonderlijke, proportionele normen voor kleine en middelgrote ondernemingen, die niet-beursgenoteerde mkbbedrijven op vrijwillige basis kunnen gebruiken.

Klimaattaxonomie
Naast CSRD introduceert de Commissie een nieuwe klimaattaxonomie, de EU Taxonomy Climate Delegated Act. "De
EU-taxonomie is een robuust, wetenschappelijk onderbouwd transparantie-instrument voor bedrijven en beleggers.
Het zorgt voor een gemeenschappelijke taal die beleggers kunnen gebruiken wanneer zij beleggen in projecten en
ondernemingen met een aanzienlijke positieve impact op klimaat en milieu. Er worden ook
openbaarmakingsverplichtingen ingevoerd voor ondernemingen en nanciëlemarktdeelnemers", aldus de Commissie.
De taxonomie, die de nities bevat over wat wel en niet duurzaam is, is volgens de Commissie een levend document dat
op basis van wetenschappelijke inzichten zal worden bijgewerkt.

Green Deal
"De Europese Green Deal is de groeistrategie van Europa die erop gericht is het welzijn en de gezondheid van de
burgers te verbeteren, Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en het natuurlijk kapitaal en de biodiversiteit van
de EU te beschermen en te verbeteren. Als onderdeel van die inspanningen hebben bedrijven een uitgebreid
duurzaamheidskader nodig om hun bedrijfsmodellen dienovereenkomstig aan te passen. Om de transitie in het
geldwezen te verzekeren en greenwashing te voorkomen, zullen alle elementen van het pakket van vandaag de
betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie verbeteren. Het pakket maakt van de Europese
nanciële sector de hoeksteen van een duurzaam en inclusief economisch herstel na de COVID-19-pandemie en de
duurzame economische ontwikkeling van Europa op langere termijn", aldus de Europese Commissie.

Persbericht Europese Commissie: 'Duurzaam geldwezen en EU-taxonomie: Commissie neemt verdere
stappen om geld naar duurzame activiteiten te leiden'
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Hoekstra verwacht extra gunstige economische
cijfers deze maand
Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) denkt dat de Nederlandse
economische cijfers van juni "aanmerkelijk beter" zullen zijn dan verwacht.
Hij bespeurt... 
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EU eens over verdeling miljardenfonds voor
brexitschade
Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens
geworden over de verdeling van een hulpfonds voor vissers en andere
gedupeerden van de brexit.... 

NIEUWS

07 juni 2021

FD: Shell-vonnis dwingt bedrijf en accountant sneller
werk te maken van klimaatdoelen
Bedrijven moeten door het vonnis van de rechtbank over Shell meer
informatie gaan geven over het inperken van klimaatrisico’s en het mogelijk
afwaarderen van bezittingen.... 
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Accountants will save the world
Jan Bouwens

De rapportageplicht van bedrijven dwingt managers om naar de langere
termijn te kijken en drijft de gedachte af van onmiddellijk gewin, meent Jan
Bouwens. 
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Hofsté: 'Auditcommissie moet focus verbreden'
Auditcommissies moeten ook niet- nanciële kpi’s meten en monitoren en
beoordelen of de interne controle wel is toegerust voor nieuwe
risicogebieden, zoals klimaat,... 

