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Afkortingen

Voor wie en wanneer?

2024 2025 2026

Beursgenoteerde bedrijven of bedrijven 
die al aan de NFRD moeten voldoen

Grote organisaties die aan 2 van de 3 vereisten voldoen:

> 250 werknemers
> EUR 40 miljoen inkomsten
> 20 miljoen balanswaarde

Beursgenoteerd MKB

ESG Environmental, Social Governance

CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

NFRD Non-Financial Reporting Directive

Dubbele Materialiteit (Effect van de organisatie op het milieu, maar ook effect van het milieu op de organisatie)

Beleid, Processen, Strategie, Governance, Systemen

Focus en rapportage op ESG aspecten waar de organisatie de meeste invloed op heeft

Forward looking, zoals doelstellingen op gebied van duurzaamheid

Rapporteren in lijn met EU taxonomie

Immateriële zaken zoals sociaal kapitaal

In april 2021 stelde de Europese Commissie voor om de CSRD in te voeren. Deze nieuwe richtlijn gaat bedrijven verplichten om te rapporteren en transparanter om te gaan met duurzaamheid en andere niet financiële 
zaken. De CSRD vervangt de NFRD en zal voor meer bedrijven gaan gelden dan voorheen gebruikelijk onder de NFRD.

In november 2022 ging de Europese Raad akkoord met het voorstel. Momenteel betreft het nog een Europese Richtlijn. Deze richtlijn dient omgezet te worden naar nationale wetgeving. Onderstaand overzicht laat 
alvast de hoofdpunten zien van CSRD. Het advies vanuit TriFinance voor bedrijven is om zo snel mogelijk te beginnen met het opzetten van het proces aangaande de aanlevering van deze nieuw rapportages.

Heeft u vragen aangaande de nieuwe regelgeving, neem dan contact op met TriFinance;

Overige punten

Aanlevering Electronische weg via XHTML formaat

Rapporteren Via Management rapportages / 
bestuursverslag

Assurance Verplicht bij CSRD; Uit te voeren door 
de accountant van de jaarrekening

Contact

Bert Sebus
Business Leader
Bert.Sebus@trifinance.nl

Ivar Gruwel
Expert Manager -
Risk Management
Ivar.gruwel@trifinance.nl

Impact

❑ 50.000 bedrijven in 
Europa

❑ Bredere betekenis aan 
het begrip ‘resultaat’

❑ Extra kosten bedrijven

❑ Biedt grote kansen

❑ Omslag gevraagd van de 
professional
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