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Het bestuursverslag en de
niet-financiële
verklaring

Op 14 maart 2017 is het "Besluit
bekendmaking niet-financiële informatie"
gepubliceerd in het Staatsblad (het
“Besluit”). Het Besluit vloeit voort uit een
Europese richtlijn en stelt aanvullende eisen
voor de jaarrekening van bepaalde
rechtspersonen. Op grond van het Besluit
zullen bestuursverslagen van "grote"
rechtspersonen, voor boekjaren die zijn
aangevangen op of na 1 januari 2017,
tevens een niet-financiële verklaring
moeten bevatten die ziet op onderwerpen
met betrekking tot maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

beleid, alsmede de resultaten van dat beleid, op het
gebied van: (i) milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, (ii) eerbiediging van mensenrechten en
(iii) bestrijding van corruptie en omkoping. Indien de
rechtspersoon geen beleid voor bovengenoemde
onderwerpen heeft, moet dit in de verklaring worden
vermeld en dient de rechtspersoon gemotiveerd toe te
lichten waarom een dergelijk beleid ontbreekt.
De voornoemde mededelingen mogen enkel achterwege
blijven indien zij betrekking hebben op ophanden zijnde
ontwikkelingen of zaken waarover wordt onderhandeld
en deze mededelingen ernstige schade zouden
toebrengen aan de commerciële positie van de
rechtspersoon.

Controle niet-financiële verklaring

Toepasselijkheid
Op Europees niveau is bepaald dat het Besluit alleen van
toepassing is op "grote organisaties van openbaar
belang" gezien de administratieve lasten die uit het
Besluit voortvloeien. Hieronder worden verstaan
beursvennootschappen, banken, verzekeraars en
organisaties die (i) bij algemene maatregel van bestuur
zijn aangewezen, (ii) meer dan 500 werknemers en (iii)
een balanstotaal en/of een netto-omzet van meer dan
EUR 20 miljoen respectievelijk EUR 40 miljoen hebben.
In Nederland zijn er ongeveer 115 organisaties die aan
deze criteria voldoen en derhalve als grote organisaties
van openbaar belang kwalificeren. Wanneer zowel het
moederbedrijf, als de dochter aan voornoemde criteria
voldoet, is de moeder verplicht om in het
geconsolideerde bestuursverslag een geconsolideerde
niet-financiële verklaring op te nemen.

Informatieverplichting
Grote rechtspersonen zijn op dit moment al verplicht om
niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van
milieu- en personeelsaangelegenheden, te betrekken bij
de analyse die zij in het bestuursverslag opnemen. Hier
hoeft echter geen verklaring voor te worden opgesteld.
De niet-financiële verklaring die opgenomen dient te
worden in het bestuursverslag gaat veel verder. De
verklaring dient allereerst een korte beschrijving van het
bedrijfsmodel van de rechtspersoon te bevatten.
Daarnaast zal de rechtspersoon informatie moeten
verschaffen over het door haar gevoerde en te voeren

De accountant die de jaarrekening van de rechtspersoon controleert, zal ook na dienen te gaan of de
niet-financiële verklaring als onderdeel van het
bestuursverslag conform het Besluit is opgesteld,
of de niet-financiële verklaring verenigbaar is met de
jaarrekening en of deze materiële onjuistheden bevat.
Vervolgens wordt de niet-financiële verklaring
overeenkomstig de huidige regels omtrent het openbaar
maken van de jaarstukken openbaar gemaakt.

Ratio van het Besluit
De ratio van het Besluit is dat het belangrijk is dat het
bedrijfsleven informatie over duurzaamheid, zoals
sociale en milieufactoren, verspreidt om (i) de risico’s
met betrekking tot duurzaamheid aan te duiden en (ii)
het vertrouwen van investeerders en consumenten te
vergroten nu zij in deze tijd steeds meer behoefte
hebben aan transparantie van "grote" ondernemingen.
Daarnaast zal de verplichting tot het opnemen van een
niet-financiële verklaring in het bestuursverslag, de
samenhang en vergelijkbaarheid van niet-financiële
informatie binnen de Europese Unie moeten verbeteren,
hetgeen van groot belang is voor ondernemingen,
aandeelhouders en andere belanghebbenden.
Wij zijn erg benieuwd of de nieuwe verplichting voor
grote organisaties van openbaar belang het beoogde
doel zal realiseren en zien dan ook uit naar de
ontwikkelingen in de praktijk en de eerste
bestuursverslagen waarin de niet-financiële verklaring
opgenomen zal zijn.
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