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24 november 2022

Nominaties Kristalprijs bekend
De Kristalprijs 2022 stelt dit jaar mensenrechten centraal. Inmiddels zijn de nominaties voor deze prijs
voor de beste mvo-verslaggeving beoordeeld en is de top 3 bekend.
De Kristalprijs wordt op 29 november uitgereikt tijdens het online Kristalevent 2022. Alle nominaties voor de
Kristalprijs 2022 zijn beoordeeld door een panel van deskundigen en de Kristaljury. Daarmee is de top 3 bekend:
Philips, Unilever en ABN AMRO maken dit jaar kans op de Kristalprijs.
Tijdens het online Kristalevent op 29 november (13:00-14:30 uur) wordt niet alleen de winnaar van de prijs bekend
gemaakt, maar wordt ook ingegaan op de laatste ontwikkelingen rondom de CSRD-richtlijn. Ook het jurythema
'transparantie over impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen' komt aan de orde, onder
meer via bijdragen van Zeeman en Tony's Chocolonely.

Kristalprijs
De Kristalprijs is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NBA. De prijs
is in even jaren een juryprijs, die wordt uitgereikt aan de organisatie met de beste mvo-verslaglegging op een speci ek
thema. In de oneven jaren wordt de prijs uitgereikt op basis van de Transparantiebenchmark van EZK.
Op de informatiepagina van het Kristalevent is meer informatie te vinden over het event en het programma. Ook
kunnen geïnteresseerden zich hier aanmelden.
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'Duurzaamheids-verantwoording wordt een must in
het mkb'
In 2023 gaat elke mkb-ondernemer merken dat het menens is met
duurzaamheid. Maar veel bedrijven weten niet hoe te verduurzamen, meent
Harry Marissen van de Commissie... 
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29 november 2022

ABN Amro winnaar Kristalprijs 2022
ABN Amro is de organisatie met het beste mvo-verslag rondom het thema
mensenrechten. Daarmee is de bank winnaar van de Kristalprijs 2022. 
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Zalf voor een nieuwe verwachtingskloof?
De belangen om duurzaamheidsprestaties zo positief mogelijk te
verantwoorden zijn groot. Kan de accountant een nieuwe verwachtingskloof
voorkomen? 
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28 november 2022

EFRAG publiceert eerste set ESRS-standaarden
Op 23 november heeft EFRAG de concept-European Sustainability Reporting
Standards (ESRS) gepubliceerd. 
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KPMG scherpt accountantscontrole
klimaatverantwoording aan
KPMG gaat de accountantscontrole en accountantsverklaring van
beursgenoteerde ondernemingen en van een aantal bedrijven in industrieën
met veel uitstoot in Nederland... 

