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Samenvatting

Dit onderzoek tracht bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzaamheidsrappor-
tage bij ondernemingen die een beroep doen op de kapitaalmarkten. Het belan-
grijkste doel is om te onderzoeken of duurzaamheidsrapportage regulering en
beleid kan bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheids-
rapportage van dergelijke ondernemingen. De hoofdonderzoeksvraag wordt beant-
woord in zes hoofdstukken die gebaseerd zijn op de uitkomsten van
literatuuronderzoek en meer dan 100 interviews in 4 landen tussen 2011 en
2016; Brazilië, Nederland, de Verenigde Staten en Zweden. Het onderzoek richt
zich op deze landen vanwege hun verschil in aanpak en internationale positie. Het
onderzoek richt zich specifiek op de ontwikkelingen in deze periode omdat in dat
tijdvak duurzaamheidsrapportage een snelle groei heeft doorgemaakt

Onderzoeksvraag: Kan regulering en beleidsvorming bijdragen aan de ontwikkel-
ing en implementatie van duurzaamheidsrapportage van ondernemingen die een
beroep doen op de kapitaalmarkten?

Deelvragen:

• Wat is de huidige status van duurzaamheidsrapportage?

Het gebruik van duurzaamheidsrapportages wordt steeds meer de standaard. In
2018 publiceerde 86% van de S&P500 bedrijven duurzaamheidsrapportages; 14%
publiceerde geen duurzaamheidsrapportage. In 2015 publiceerde 81% van de
S&P500 bedrijven duurzaamheidsrapportages, tegen 20% in 2011. Dit maakt het
tijdvak 2011-2016 interessant voor onderzoek. Want in deze periode is geen
internationaal unaniem geaccepteerde vrijwillige of verplichte set van principes
voor duurzaamheidsrapportage tot stand gekomen. Er is een scala aan organisaties
die duurzaamheidsstandaarden en principes ontwikkelen zoals het CDP (formerly,
Carbon Disclosure Project), het Global Reporting Initiative (GRI), de International
Integrated Reporting Council (IIRC), de Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD), de Sustainability Accounting and Standards Board
(SASB), de United Nations Global Compact (UNGC) and de United Nations-
supported Principles for Responsible Investment (PRI). Uit de interviews blijkt dat
het een uitdaging is voor ondernemingen aan deze ontwikkelingen te voldoen.



• Wat kan de ontwikkeling van duurzaamheidsrapportage leren van de ontwik-
keling van de internationale accounting standaarden?

Reeds eerder is internationaal een standaard ontwikkeld voor verslaglegging; de
internationale accounting standaarden IFRS. Uit het totstandkomingsproces van
IFRS kunnen we een tiental lessen trekken die bruikbaar kunnen zijn voor de
ontwikkeling van algemeen aanvaarde standaarden voor duurzaamheidsrapportage.

1. Het langzaam ontwikkelen en convergeren van standaarden kan versneld
worden door wetgeving;

2. Vertrouwen groeit door transparantie;
3. De onafhankelijkheid van experts behouden en tegelijkertijd betrokken blijven

bij de politieke, sociale en zakelijke ontwikkelingen;
4. Doorgaan met ontwikkeling kan ook zonder steun van een grote economische

macht;
5. Wat de investeerders willen – transparantie en betrouwbare informatie – is

doorslaggevend;
6. Meer harmonisatie zorgt voor betere vergelijkbaarheid;
7. Standaarden gebaseerd op principes werkt beter dan gebaseerd op regels;
8. Nationale wetgeving heeft internationale sturing nodig;
9. Integratie van financiële en niet financiële informatie werkt beter;
10. Rapportage werkt als het verplicht is.

• Hoe heeft duurzaamheidsrapportage zich in Brazilië, Nederland, de Verenigde
Staten en Zweden ontwikkeld?

In alle vier de landen neemt het gebruik van duurzaamheidsrapportage toe maar de
snelheden verschillen. In het algemeen zie je dat Nederland en Zweden, naast eigen
progressieve nationale initiatieven, beïnvloed worden door de Europese Unie. In de
EU moeten alle beursgenoteerde bedrijven en bedrijven met meer dan 500fte in de
financiële- en verzekeringswereld, Environmental, Social and Governance (ESG)
risico’s publiceren in hun jaarverslagen. In de Verenigde Staten is de verslaglegging
van ESG-risico’s vrijwillig, al moeten bedrijven wel rapporteren over risico’s in den
brede zoals risico’s in relatie tot klimaatverandering en conflictmineralen. Onder
druk van investeerders is de SEC een initiatief gestart om meer niet financiële
informatie verplicht in de rapportages op te nemen. In Brazilië is ook gekozen voor
een vrijwillige aanpak van zelfregulering. Ondanks een snelle groei van rapportage
in 2012 lijken Braziliaanse bedrijven in 2014 en 2015 af te haken omdat ze te
weinig toegevoegde waarde zien in de rapportage.

• Welk raamwerk, verplicht of vrijwillig, geïntegreerd of niet, zal het meest bijdragen
aan de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsrapportage?

Uit het onderzoek blijkt dat een co-existentie van verplichte en vrijwillige
instrumenten het beste in de besproken periode heeft gewerkt. Uit de interviews
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blijkt niet overtuigend dat een snelle verandering naar strikte regulering past bij de
capaciteitsopbouw en kennisopbouw die nodig is om duurzaamheidsrapportage uit
te voeren. Ondanks dat de initiatieven nog gefragmenteerd zijn, dragen ze allen bij
aan de verspreiding en ontwikkeling van duurzaamheidsrapportages. Goed ont-
wikkelde vrijwillige duurzaamheidsrapportage heeft in het bijzonder een nuttige rol
in jurisdicties die duurzaamheidrapportage voor het eerst introduceren en waar
bedrijven nog capaciteit op moeten bouwen. De ontwikkeling van geïntegreerde
rapportages lijkt veelbelovend. Duurzaamheidsrapportage maakt dan gebruik van
de bestaande infrastructuur van financiële rapportage en accountants. Het gebruik
van geïntegreerde rapportages neemt wereldwijd toe, waarbij de EU zowel wat
betreft beleid als uitvoering duidelijk vooroploopt. Het is nog speculeren welke
standaarden, GRI of IIRC het mandaat zullen krijgen.

• Hoe kunnen duurzaamheidsratings bijdragen aan de ontwikkeling en imple-
mentatie van duurzaamheidsrapportage?

Een aantal bekende problemen van de credit rating agencies lijken ook te gelden
voor sustainability rating agencies. De onafhankelijkheid van de rating agency en
de integriteit van het proces kan onder druk staan door de opdrachtgeversrelatie
tussen de beoordelaar en het te beoordelen bedrijf. Mochten de investeerders de
kosten dragen voor de beoordeling dan is er een “free riders” dilemma. Daarnaast
moet voorkomen worden dat de rating agencies een monopolie vormen waardoor
de onafhankelijkheid in het geding zou kunnen komen. Ander bekend probleem bij
rating agencies is de nauwkeurigheid van de rapportages en de verificatie van
rapportages; een reden om overheidstoezicht op credit rating agencies te versterken.

• Op welke wijze kunnen pensioenfondsen bijdragen de ontwikkeling en
implementatie van duurzaamheidsrapportages?

In alle vier de onderzochte landen wordt duurzaamheidsrapportage bij onderne-
mingen door pensioenfondsen omarmd als relevant voor hun eigen business model.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn de vraag van klanten, duidelijkheid over het
beleggingsbeleid, regulering en het werk van organisaties als CDP, GRI, IIRC,
OECD, PRI, SASB en UN Global Compact. Als belangrijkste remmende krachten
zijn onduidelijkheid over regelgeving, met name over hoe te rapporteren, alsook
korte termijn denken en beperkt vertrouwen in de relatie tussen ESG risico’s en
winst te noemen. De interesse die pensioenfondsen tonen in verantwoord onderne-
men en duurzaamheid blijken een belangrijk signaal naar de beleidsmakers op
nationaal en internationaal niveau zoals de EU en de VN.

De onderzoeksvraag: Kan regulering en beleidsvorming bijdragen aan de ont-
wikkeling en implementatie van duurzaamheidsrapportage van ondernemingen die
een beroep doen op de kapitaalmarkten?
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De onderzoeksvraag moet op basis van mijn onderzoek in positieve zin worden
beantwoord; regulering en beleidsvorming kan bijdragen aan de ontwikkeling en
implementatie van duurzaamheidsrapportage bij ondernemingen die een beroep
doen op de kapitaalmarkt. Uit onderzoek blijkt dat juist de combinatie van
verplichte regulering en vrijwillige standaarden bijdraagt aan die ontwikkeling.
Het is daarmee geen vraag van het een of het ander, maar het goed combineren van
beide processen waardoor enerzijds capaciteitsopbouw plaatsvindt en anderzijds
druk. Met name de Europese Commissie Non-Financial Reporting Directive was
een belangrijke stap in de ontwikkeling van duurzaamheidsrapportage. Daarnaast
speelt samenwerking tussen de bedrijven, investeerders en rating agencies een
belangrijke rol in de ontwikkeling. De internationale convergentie en implementatie
van standaarden is geen gemakkelijke opgave zoals ook zichtbaar is bij de lange en
moeizame weg die IFRS heeft gekend. Duidelijk is dat we voorbij de awareness
fase van duurzaamheid zijn en – weliswaar in verschillende snelheden – wereldwijd
bedrijven en investeerders meer betrokken raken bij het onderwerp. Zowel
regulering als vrijwillige initiatieven hebben dit veroorzaakt.

Onderzoek en publicatie over duurzaamheidsrapportage en maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen in de academische wereld is cruciaal voor het onderwijzen
van juridische, financiële en management professionals van de toekomst.

Vandaag, net zoals in 2011, zie ik de uitdaging van het verder ontwikkelen van
duurzaamheidsrapportage zowel positief als noodzakelijk. Maar vandaag zie ik het
vooral als onomkeerbaar en onvermijdelijk. Gelukkig wordt daarmee de “black
box” langzaamerhand steeds lichter groen.
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