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EXECUTIVE SUMMARY

In haar studie van maart 2019 maakte de FSMA een eerste stand van zaken van de niet-financiële
rapportering bij grote beursgenoteerde vennootschappen in België. In voornoemde studie bracht de
FSMA goede praktijken onder de aandacht en formuleerde ze een aantal aanbevelingen om de
kwaliteit van de verklaringen inzake niet-financiële informatie (hierna: ‘NFI-verklaring’) te
verbeteren. Sinds de vorige studie is de duurzaamheidsrapportering echter sterk geëvolueerd.
Om die reden maakt de FSMA twee jaar later opnieuw de balans op van de niet-financiële rapportage
door de genoteerde vennootschappen. De huidige studie gaat na op welke domeinen er vooruitgang
is geboekt. Ook wordt bekeken of de vennootschappen rekening hebben gehouden met de
aanbevelingen uit de vorige studie.
Daarnaast biedt de studie de betrokken vennootschappen houvast bij de opstelling van hun
toekomstige NFI-verklaringen. Aan de hand van de geformuleerde aanbevelingen en aangehaalde
goede praktijken kunnen deze immers nagaan hoe hun niet-financiële rapportage (nog) kan worden
verbeterd. Op die manier poogt de studie bij te dragen tot een algehele kwaliteitsverhoging van de
niet-financiële rapportering door de betrokken beursgenoteerde vennootschappen in België.
Concreet onderzoekt de studie de NFI-verklaringen van de Belgische emittenten van aandelen en van
obligaties die: (i) op 1 november 2020 noteren op een gereglementeerde markt, (ii) onderworpen zijn
aan toezicht door de FSMA, (iii) verplicht zijn een NFI-verklaring in hun jaarlijks financieel verslag
over boekjaar 2019 op te nemen en (iv) hun NFI-verklaring vóór einde november 2020 hebben
gepubliceerd.
Uit de studie blijkt dat veel vennootschappen in twee jaar tijd een groeitraject hebben doorgemaakt.
Zo is de NFI-verklaring er op belangrijke domeinen gevoelig op vooruitgegaan bijvoorbeeld op vlak
van milieurapportering. Er is echter nog ruimte voor verbetering. Zo wordt niet steevast over alle
(onderdelen van) de niet-financiële thema’s even uitvoerig gerapporteerd. Daarnaast wordt op
sommige vlakken een kloof merkbaar inzake kwaliteit van de rapportering. Zo stelt de studie onder
meer vast dat de BEL 20-vennootschappen over het algemeen op een meer volledige en specifieke
manier hun niet-financiële informatie rapporteren dan de overige genoteerde vennootschappen.
Naar de toekomst toe dient dan ook te worden vermeden dat de goede leerlingen steeds beter
worden en de minder sterke leerlingen achterophinken.
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BEGRIPPENLIJST

Actieplan:
duurzame
groei financieren
CDP
Code 2020

Mededeling van de Commissie, Actieplan: duurzame groei
financieren, COM (2018) 97 final
Carbon Disclosure Project
Corporate Governance Code 2020 zoals erkend door het
koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van
de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door
genoteerde vennootschappen, B.S. 17 mei 2019
ECEP
European Common Enforcement Priorities for annual financial
reports de l’ESMA. De ECEP worden jaarlijks gepubliceerd en
hebben betrekking op het lopende boekjaar. Bijvoorbeeld de
ECEP 2019 gelden voor de jaarlijkse financiële verslagen voor
boekjaar 2019. Vennootschappen publiceren deze verslagen
in 2020.
ESG
Environmental, Social and Governance
ESMA
European Securities and Markets Authority
GRI Standards
Het referentiemodel van de Global Reporting Initiative
KPI’s
Key Performance Indicators
NFI-richtlijn
Europese richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn
2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van nietfinanciële informatie en informatie inzake diversiteit door
bepaalde grote ondernemingen en groepen, PB L 330, 15
november 2014
NFI-richtsnoeren
Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren inzake nietfinanciële rapportage, PB C 215, 5 juli 2017
Klimaatrichtsnoeren
Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren inzake nietfinanciële
rapportage:
aanvulling
betreffende
klimaatrapportage, PB C 209, 20 juni 2019
NFI-verklaring
Verklaring van niet-financiële informatie opgesteld zoals
bedoeld in artikel 3:6 en 3:32 WVV
Sustainable
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN,
Development Goals of bestaande uit 17 doelstellingen. Ze zijn verzameld in de
SDGs
Agenda 2030, die door de VN in september 2015 werd
aangenomen
3

TCFD

WVV

Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Deze
werkgroep, opgericht door de Financial Stability Board in
2015, legt zich toe op de publicatie van financiële informatie
inzake klimaat.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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INLEIDING

In haar studie van maart 2019 maakte de FSMA een eerste stand op van de niet-financiële
rapportering bij grote beursgenoteerde vennootschappen in België. In voornoemde studie
formuleerde ze een aantal aanbevelingen om de kwaliteit van de NFI-verklaringen te
verbeteren.
De huidige studie is een opvolgingsstudie. Ze baseert zich op de NFI-verklaringen
opgenomen in de jaarlijkse financiële verslagen 2019 van de Belgische genoteerde
vennootschappen. De huidige studie heeft een dubbel doel.
-

-

Een eerste doelstelling is om, twee jaar na de eerste verplichte publicatie van de NFIverklaring, opnieuw de balans op te maken van de niet-financiële rapportage van de
Belgische genoteerde vennootschappen. Er wordt nagegaan op welke vlakken er
vooruitgang is geboekt dan wel achteruitgang is vastgesteld.
Een tweede doelstelling bestaat erin de betrokken vennootschappen houvast te bieden
bij de opstelling van hun NFI-verklaring voor de komende jaren. Daartoe bevat deze
studie een aantal algemene aanbevelingen en worden concrete goede praktijken voor
kwaliteitsvolle rapportering uitgelicht.

Het opnemen van concrete goede praktijken is nieuw. De goede praktijken bieden
vennootschappen concrete inspiratie bij hun rapportering. Om de lezing van de studie niet
nodeloos te verzwaren is het aantal goede praktijken beperkt. Het feit dat een
rapporteringspraktijk niet in de studie is opgenomen als goede praktijk houdt uiteraard
geen oordeel over de rapporteringskwaliteit van deze vennootschap. 1
De aanbevelingen zijn eerder algemeen van aard. Ze zijn het gevolg van de resultaten van
het onderzoek. In de mate dat aanbevelingen uit de vorige studie pertinent blijven, zijn deze
hernomen.
Tenslotte benadrukt de FSMA dat deze studie en de daarin vervatte aanbevelingen geen
nieuwe juridische verplichtingen doen ontstaan. De door de FSMA verschafte toelichting
doet op geen enkele wijze afbreuk aan de interpretatie van de NFI-richtlijn en de
omzettingswet door de bevoegde rechtbanken en hoven. Deze studie is evenmin een
technische standaard. De opstellers van NFI-verklaringen noch enige partij, mogen beweren
dat hun NFI-verklaringen zijn opgesteld in overeenstemming met deze studie.

1

Om reden van opmaak is het formaat van de overgenomen illustraties, tabellen en tekstfragmenten soms
aangepast in de studie.
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5 ACHTERGROND
EUROPESE LANDSCHAP
De aanname van de NFI-richtlijn op 20 oktober 2014 vormde een belangrijke stap op het
gebied van verplichte niet-financiële rapportering. De daarin vervatte
rapporteringsverplichtingen dienden voor het eerst nageleefd te worden door de betrokken
vennootschappen voor het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2017.
Om vennootschappen te helpen bij het nakomen van hun rapporteringsverplichtingen heeft
de Europese Commissie in juli 2017 richtsnoeren gepubliceerd.2 Deze richtsnoeren moeten
vennootschappen in staat stellen om op een zinvolle manier hun niet-financiële informatie
te publiceren3.
In maart 2018 trad de Commissie naar buiten met een actieplan gericht op de financiering
van duurzame groei. Hierin stelt de Europese Commissie dat “transparantie van het
bedrijfsleven over duurzaamheidskwesties een noodzakelijke voorwaarde is voor
marktdeelnemers in de financiële sector om de waardecreatie op lange termijn van
ondernemingen en hun beheer van duurzaamheidsrisico’s goed te kunnen beoordelen.”4
Op 20 juni 2019 verschafte de Europese Commissie – ditmaal via specifieke
Klimaatrichtsnoeren – bijkomende toelichting op het vlak van klimaatrapportage. Een van
de belangrijkste innovaties in deze Klimaatrichtsnoeren is de invoering van een dubbel
materialiteitsperspectief.
Inzake de herziening van de NFI-richtlijn5, publiceerde de Europese Commissie op 21 april
2021 een voorstel inzake duurzaamheidsrapportering door vennootschappen. 6 De NFI-

2
3
4
5

6

Hierna: NFI-richtsnoeren.
NFI-richtsnoeren, p. 4.
Actieplan: duurzame groei financieren, p. 4.
In haar mededeling van 11 december 2019 over de Europese Green Deal stelt de Europese Commissie zich
als doel de NFI-richtlijn in 2020 te herzien als onderdeel van de strategie om de fundamenten voor
duurzame investeringen te versterken. Overeenkomstig die mededeling hield de Commissie tussen 20
februari 2020 en 11 juni 2020 een openbare raadpleging over de herziening van de NFRD.
Proposal for a directive of the European Parliament and the Council amending Directive 2013/34/EU,
Directieve 2004/109/EUC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) N° 537/2014, as regards corporate
sustainability reporting, COM (2021) 189.
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richtlijn vormt slechts een onderdeel van een veel breder debat inzake
duurzaamheidsrapportering. Naast de initiatieven op het gebied van niet-financiële
rapportering bestaan er ook andere complementaire initiatieven die een impact hebben op
de wijze waarop de vennootschappen rapporteren omtrent niet-financiële thema’s zoals
bijvoorbeeld de Taxonomie-verordening7 en de Disclosure-verordening. 8 9

BELGISCHE LANDSCHAP
De huidige Belgische regelgeving vloeit hoofdzakelijk voort uit de omzetting van de NFIrichtlijn. Zo zijn in België vennootschappen die aan de volgende cumulatieve voorwaarden
voldoen, verplicht om een NFI-verklaring op te stellen. 10
1)
2)

3)

De vennootschap is een organisatie van openbaar belang;11
De vennootschap overschrijdt op de balansdatum van het laatst afgesloten
boekjaar de drempel van het gemiddeld personeelsbestand van 500
werknemers gedurende het boekjaar;12
De vennootschap overschrijdt op balansdatum van het laatste afgesloten
boekjaar, minstens één van de twee volgende criteria:
a. balanstotaal van 17 miljoen euro of
b. jaaromzet van 34 miljoen euro exclusief BTW.13

Daarnaast legt ook de Code 2020 steeds meer nadruk op duurzame waardecreatie,
verantwoord gedrag van alle geledingen van de vennootschap en een permanente

7

8

9

10

11
12

13

Verordening 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de
totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen, PB L 198, 22 juni 2020.
Verordening 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector, PB L 222, 9 december 2019.
Een gedetailleerde bespreking van de Taxonomie- en Disclosureverordening valt buiten het bestek van
deze studie.
Artikel 3:6 WVV. De identieke vereisten voor wat betreft het geconsolideerde jaarverslag zijn terug te
vinden in artikel 3:32 WVV. Omwille van het gemak van de lezer worden de wetsverwijzingen hierna
beperkt tot deze voor het enkelvoudige jaarverslag.
Artikel 1:12 WVV.
Jaargemiddelde in voltijdse equivalenten. Voor de berekening van het jaargemiddelde van het
personeelsbestand is artikel 1:24, § 5 WVV van toepassing.
De laatste twee vermelde criteria (onder 3)) worden berekend op enkelvoudige basis, tenzij de
vennootschap een moedervennootschap is.

9

aandacht voor de stakeholders. Ook worden meer expliciete verwachtingen geformuleerd
voor jaarlijkse rapportering van de vennootschap over niet-financiële thema’s.14
Het is duidelijk dat de niet-financiële rapportering een steeds belangrijkere plaats inneemt
in de rapportering van de vennootschappen. Naast Europese en nationale regelgevende
initiatieven zijn er ook talrijke vrijwillige initiatieven en projecten op het gebied van ESGrapportering.15

14
15

Code 2020, Woord vooraf, p. 10.
Zie bijvoorbeeld de ESG-richtsnoeren van Euronext. https://www.euronext.com/en/news/esg-guidelinesfor-listed-companies , Euronext, januari 2020.
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REIKWIJDTE

De studie onderzoekt de niet-financiële rapportering aan de hand van de NFI-verklaringen.
Dit is immers de plaats bij uitstek waarin vennootschappen hun niet-financiële thema’s
behandelen. Concreet onderzoekt de studie de NFI-verklaringen van de emittenten van
aandelen en van obligaties die:
 op 1 november 2020 noteren op een gereglementeerde markt;16
 onder FSMA-toezicht staan voor wat hun jaarlijks financieel verslag betreft;
 verplicht een NFI-verklaring opnemen in hun jaarlijks financieel verslag over
boekjaar 2019;
 hun NFI-verklaring vóór 30 november 2020 publiceren.
Eén emittent beroept zich op de vrijstelling voor dochterondernemingen om geen NFIverklaring te publiceren aangezien haar moedervennootschap reeds een geconsolideerd
jaarverslag opstelt, met inbegrip van de vereiste niet-financiële informatie. Dat brengt het
aantal onderzochte verklaringen op 53.
4
13

36
BEL 20(*)

Continusegment(**)

Fixingmarkt

Graph 1: Uitsplitsing van de onderzoekspopulatie per marktsegment
(*) De overige zeven vennootschappen die deel uitmaken van de BEL 20 zijn niet opgenomen in de perimeter van de studie
aangezien zij: (i) niet de Belgische nationaliteit hebben (drie emittenten) of (ii) niet verplicht zijn om een NFI-verklaring te
publiceren vermits ze over minder dan 500 werknemers beschikken (vier emittenten).
(**) Waarvan één Belgische vennootschap enkel noteert op Euronext Parijs en één enkel emittent is van genoteerde obligaties.

16

Het gaat om een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 3, 7° van de wet van 21 november 2017
over infrastructuren voor markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn
2014/65/EU, B.S. 7 december 2017.
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De studie houdt geen rekening met NFI-verklaringen die emittenten vrijwillig publiceren.
De NFI-verklaringen zijn slechts in één taal onderzocht. Eventuele verschillen tussen de
taalversies zijn aldus niet gedetecteerd.
Voor zover een NFI-verklaring kruisverwijzingen bevat, houdt de studie eveneens rekening
met de informatie uit: (i) andere delen van het jaarlijks financieel verslag, (ii) de
toelichtingen bij de jaarrekeningen of (iii) andere beschikbare documenten zoals
bijvoorbeeld een ethische code. Dit om een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de
niet-financiële rapportering van de vennootschap in kwestie.
Tenslotte is de analyse van de niet-financiële informatie noodzakelijkerwijs subjectief van
aard. In vergelijking met financiële rapportering bestaat de niet-financiële rapportering
immers vaker uit tekstuele en kwalitatieve informatie eerder dan becijferde, kwantitatieve
informatie.
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7 ANALYSE EN AANBEVELINGEN
AANWEZIGHEID EN OGENBLIK VAN PUBLICATIE
Reglementair kader
Voor de vennootschappen die onder het toepassingsgebied vallen, dient het jaarverslag
minstens de vereiste minimuminformatie te bevatten. 17 18
Vaststellingen
Op één uitzondering na zijn alle NFI-verklaringen gepubliceerd op hetzelfde ogenblik als het
jaarlijks financieel verslag.
Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan hun NFI-verklaring te publiceren op hetzelfde
moment als hun jaarlijks financieel verslag. Indien dit niet mogelijk is, dient de
vennootschap in het jaarverslag te verduidelijken dat de publicatie van de NFI-verklaring op
een later ogenblik – en via een afzonderlijk verslag – zal gebeuren. De NFI-verklaring dient
in elk geval zo kort mogelijk na het jaarlijks financieel verslag te worden gepubliceerd.

NAAMGEVING
Reglementair kader
Het WVV spreekt zowel van een verklaring van niet-financiële informatie19 als een nietfinanciële verklaring.20 Vennootschappen zijn vrij in de naamgeving van hun NFI-verklaring.
Het spreekt voor zich dat de NFI-verklaring steeds duidelijk herkenbaar moet zijn.
Vaststellingen
Vennootschappen benoemen NFI-verklaringen op verschillende wijzen:
 36% van de vennootschappen kiest voor de benaming: verklaring van niet-financiële
informatie of niet-financiële informatie.

17
18
19
20

Infra sectie 7.4.
Artikel 3:6, § 4 WVV.
Artikel 3:6, § 4, lid 4 en lid 9 WVV.
Artikel 3:6, § 4, lid 6, 7 en 11 WVV.
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 32% van de vennootschappen opteert voor de benaming: Duurzaamheid of
Duurzaamheidsverslag .
 Een kwart van de vennootschappen gebruikt de benaming Maatschappelijk
verantwoord ondernemen of environment, social en corporate governance.
Ongeveer 10 % van de vennootschappen hanteert niet de benaming verklaring van nietfinanciële informatie. Zij verwijzen niet naar het wettelijk kader. Dit draagt niet bij aan de
duidelijkheid van de informatie.
Aanbevelingen
De FSMA raadt vennootschappen aan om:
 een duidelijke benaming te kiezen voor hun NFI-verklaring.
 in de titel of in de inleiding steeds een duidelijke verwijzing naar het wettelijk kader op
te nemen.

VINDPLAATS
Reglementair kader
De NFI-verklaring is terug te vinden in het jaarverslag of in een afzonderlijk verslag. De
vennootschap die de vereiste informatie in een afzonderlijk verslag opneemt, hoeft deze
informatie niet (nogmaals) in het jaarverslag op te nemen. Het jaarverslag verwijst in dit
geval naar het afzonderlijk verslag.21
Vaststellingen

Totaal

BEL 20

Continumarkt
en fixingmarkt

2019

2017

2019

2017

2019

2017

NFI-verklaring in het jaarlijks financieel
verslag

89%

75%

100%

79%

85%

74%

NFI-verklaring in een afzonderlijk verslag

11%

25%

0%

21%

15%

26%

Table 1: Overzicht vindplaats NFI-verklaringen

21

Artikel 3:6, § 4, lid 11 WVV.

14

Opname van de NFI-verklaring in het jaarverslag
Ongeveer 90% van de vennootschappen neemt de NFI-verklaring in het jaarlijks financieel
verslag op. Ongeveer 10% verwijst in het jaarverslag naar een ander gedeelte van hun
jaarlijks financieel verslag waar de NFI-verklaring zich bevindt. Ongeveer 10% van de
vennootschappen neemt de NFI-verklaring op in een ander gedeelte van het jaarlijks
financieel verslag, zonder in het jaarverslag te verwijzen naar de vindplaats22. In de vorige
studie lag dit percentage op ongeveer 35%.
Opname van de NFI-verklaring in een afzonderlijk verslag
Ongeveer 10% van de onderzochte NFI-verklaringen zijn terug te vinden in een afzonderlijk
verslag. Dit was het geval voor 25% van de verklaringen in de vorige studie. Het gaat om zes
vennootschappen die noteren op de continu- of fixingmarkt. Vijf van deze zes
vennootschappen verwijzen naar de NFI-verklaring in hun jaarverslag of in de inhoudstafel
van hun jaarlijks financieel verslag. Deze afzonderlijke verslagen zijn steeds beschikbaar op
de websites van deze vennootschappen23.
Sommige vennootschappen stellen naast hun NFI-verklaring eveneens een
duurzaamheidsverslag op. Van deze vennootschappen nemen er drie een NFI-verklaring op
in hun jaarverslag of in een ander deel van hun jaarlijks financieel verslag. Ze verwijzen voor
meer informatie naar hun afzonderlijk verslag over duurzame ontwikkeling. Eén
vennootschap verwijst in haar NFI-verklaring wederom niet naar haar aanvullend verslag
over maatschappelijk verantwoord ondernemen hoewel dit nuttige bijkomende informatie
bevat.

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 in hun jaarlijks financieel verslag duidelijk aan te geven welke informatie deel uitmaakt
van het jaarverslag alsook waar de NFI-verklaring is opgenomen.
 bij opname in een afzonderlijk verslag, duidelijk aan te geven dat het gaat om de NFIverklaring opgesteld in overeenstemming met het wettelijk kader.
 een (hyperlink)verwijzing in het jaarverslag op te nemen naar de vindplaats van het
afzonderlijk verslag.

22

23

Er wordt in herinnering gebracht dat de FSMA al jaren aan de emittenten vraagt om in het jaarlijks
financieel verslag duidelijk aan te geven welke informatie deel uitmaakt van het jaarverslag, cf. punt
5.2.1.3.3. van de circulaire FSMA_2012_01.
In deze studie zijn de afzonderlijke verslagen die beschikbaar zijn op de websites van de emittenten maar
die niet bij het jaarlijks financieel verslag zijn gevoegd eveneens in beschouwing genomen.
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MINIMUMINHOUD
Reglementair kader
De inhoud van de NFI-verklaring dient - in de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een
goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de vennootschap alsmede
van het effect van haar activiteiten - minstens betrekking te hebben op: (i) sociale, (ii)
personeels- en (iii) milieuaangelegenheden, (iv) eerbiediging van mensenrechten en (v)
bestrijding van corruptie en omkoping24.
Voor elk van deze vijf thema’s omvat de NFI-verklaring de volgende informatie:







een beschrijving van de activiteiten van de vennootschap;
een beschrijving van het ter zake gevoerde beleid waaronder de toegepaste
zorgvuldigheidsprocedures;
de resultaten van dit beleid;
de voornaamste risico’s die hieraan verbonden zijn, meer bepaald in verband met
de activiteiten van de vennootschap, waaronder, waar relevant en evenredig, de
zakelijke betrekkingen, producten of diensten van de vennootschap die deze
thema’s mogelijk negatief kunnen beïnvloeden, en hoe de vennootschap deze
risico’s beheert; en
de KPI’s die relevant zijn voor de specifieke bedrijfsactiviteiten.25

De structuur van de regelgeving kan schematisch als volgt worden weergegeven. Voor het
vervolg van de studie wordt eveneens deze structuur gehanteerd.

Gevoerde beleid
Gehanteerde
zorgvuldigheidsprocedures
Voornaamste
risico’s

24
25

Milieu

Sociaal

Personeel

7.5.2.1.1

7.5.3.1.1

7.5.4.1.1

7.5.5.1.1

7.5.6.1.1

7.5.2.1.1

7.5.3.1.1

7.5.4.1.1

7.5.5.1.1

7.5.6.1.1

7.5.2.1.2

7.5.3.1.2

7.5.4.1.2

7.5.5.1.2

7.5.6.1.2

Artikel 3:6, § 4, lid 3 WVV.
Artikel 3:6, § 4, lid 3 WVV.
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Mensenrechten Anticorruptie

Resultaten van
het gevoerde
beleid
Gehanteerde
KPI’s

7.5.2.1.3

7.5.3.1.3

7.5.4.1.3

7.5.5.1.3

7.5.6.1.3

7.5.2.1.3

7.5.3.1.3

7.5.4.1.3

7.5.5.1.3

7.5.6.1.3

Beschrijving van de activiteiten
Vaststellingen en goede praktijken
Iets minder dan 35% van de vennootschappen beschrijft hun activiteiten in de NFIverklaring. Dit percentage ligt iets hoger dan tijdens de eerste studie. Toen werd een
percentage van ongeveer 30% waargenomen.
Veel vennootschappen beschrijven hun activiteiten niet in de NFI-verklaring maar in een
ander deel van het jaarverslag of het jaarlijks financieel verslag. In dat geval beschrijft iets
meer dan 40% van de vennootschappen in de NFI-verklaring de vindplaats van de
activiteitenbeschrijving. Dit betekent een verbetering van ongeveer 20% in vergelijking met
de vorige studie.
Vrijwel alle vennootschappen beschrijven hun (groeps)activiteiten. Echter in een beperkt
aantal gevallen is deze beschrijving zeer beknopt of weinig informatief. In een aantal
gevallen bestaat er geen duidelijk verband tussen de vennootschapsactiviteiten en de
verschafte niet-financiële informatie. Toch neemt een groeiend aantal vennootschappen
niet-financiële elementen op in hun bedrijfsmodel en -strategie.26
De FSMA stipt de volgende goede praktijk aan.
 Sommige vennootschappen lichten hun activiteiten of hun zakenmodel toe aan de
hand van een grafische illustratie. 27

26
27

Infra sectie 7.8.5.
Goede praktijk 1.
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Goede praktijk 1: Grafische weergave van het waardecreatiemodel van de vennootschap
CFE, Integrated Annual Report 2019, p.24-25

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 de wijze waarop zij waarde creëren helder uit te leggen.
 duidelijkheid te scheppen over het verband tussen de vennootschapsactiviteiten en de
impact ervan op de niet-financiële thema’s.
 de activiteiten of het bedrijfsmodel grafisch te illustreren.
 te vermelden of hun bedrijfsmodel in het voorbije boekjaar onderworpen was aan
significante wijzigingen, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatveranderingsrisico’s.
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 in het kader van uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals de COVID-19-pandemie,
informatie te verstrekken over de weerbaarheid van hun activiteiten en bedrijfsmodel.28
Beschrijving van het gevoerde beleid
Vaststellingen
Vrijwel alle emittenten beschrijven het gevoerde beleid voor elk van de vereiste nietfinanciële thema’s. Twee jaar geleden was dit ongeveer 90% van de emittenten.29 Echter,
deze beschrijving is in 15 % van de gevallen weinig specifiek noch bijzonder verhelderend
over de impact van de vennootschap op het geheel van de niet-financiële thema’s.
beleid

anticorruptie
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sociaal
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80%
60%
40%
20%
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Graph 2: Beschrijving van het gevoerde beleid

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:

28

29

De activiteiten van de vennootschappen kunnen immers op korte, middellange of zelfs lange termijn
beduidend worden beïnvloed door dit soort gebeurtenissen. De vennootschappen kunnen bijvoorbeeld (i)
hun gebruik van overheidssteun, (ii) de stijging of daling van de vraag naar sommige van hun producten of
diensten of (iii) de verstoringen/onderbrekingen van hun toeleveringsketen beschrijven. Door de link te
leggen met hun geconsolideerde financiële staten kunnen zij informatie verschaffen over
inkomstenverliezen, de beduidende wijzigingen in waarde van activa en eventuele bijzondere
waardeverminderingen. Wat het crisisbeleid betreft, kunnen de vennootschappen bijvoorbeeld hun
noodplannen, de maatregelen voor hun personeel, de impact op hun bedrijfskosten of de
overeenkomstige besparingen beschrijven.
Deze grafiek toont niet of de vennootschappen voldoende specifieke dan wel al te generieke of summiere
informatie verstrekken. Hij maakt evenmin een onderscheid tussen de aangelegenheden in verband met
de klimaatverandering en de milieuaangelegenheden aangezien dit in de eerste studie niet is onderzocht.
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 de niet-financiële trends, risico’s en opportuniteiten te identificeren en te analyseren
alvorens hun specifieke beleid en actieplannen te bepalen.30
 verslag uit te brengen over het specifieke vennootschapsbeleid met betrekking tot de
niet-financiële aangelegenheden.
Beschrijving van de toegepaste zorgvuldigheidsprocedures
Definitie
Vennootschappen dienen hun specifieke beleid inzake niet-financiële aangelegenheden
steeds te koppelen aan zorgvuldigheidsprocedures. Onder een zorgvuldigheidsprocedure
(due diligence) kan worden begrepen: "een proces […] waarmee ondernemingen
daadwerkelijke en potentiële ongunstige effecten kunnen identificeren, voorkomen en
verminderen, en waarmee zij verantwoording kunnen afleggen over hun aanpak van die
effecten als integraal onderdeel van hun besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen.
Due diligence kan opgenomen worden in de bredere risicobeheerssystemen van
ondernemingen, mits het verder reikt dan het enkel in kaart brengen en beheersen van
materiële risico’s voor de onderneming zelf door ook de risico’s op ongunstige effecten op
zaken die in de Richtlijnen aan de orde komen mee te nemen. Potentiële effecten dienen
aangepakt te worden via preventie of vermindering; daadwerkelijke ongunstige effecten via
herstelmaatregelen." 31
Zorgvuldigheidsprocedures kunnen de vorm aannemen van interne beleidsregels, een
gedragscode of een ethisch charter. Ze kunnen eveneens gekoppeld worden aan processen
voor de naleving van ISO-normen of het behalen (en behouden) van erkende labels
bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, productkwaliteit, energiebeheer, …
Vaststellingen en goede praktijken
Vennootschappen beschrijven niet alleen hun beleid. Zij dienen evenzeer de toegepaste
zorgvuldigheidsprocedures te vermelden. Op dit laatste punt zijn de vennootschappen een
stuk minder uitgebreid. Zo worden de zorgvuldigheidsprocedures gemiddeld in iets minder
dan 80% van de gevallen vermeld. Niettemin vormt dit een verbetering tegenover de
situatie van twee jaar geleden. Toen kwamen de zorgvuldigheidsprocedures in ongeveer
twee derde van de NFI-verklaringen aan bod.

30

31

Infra sectie 7.4.5. Voor het voor elke niet-financiële aangelegenheid gevoerde beleid wordt verwezen naar
infra sectie 7.5.
OESO (2011) OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, OECD Publishing.
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Graph 3: Beschrijving van de zorgvuldigheidsprocedures

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen geven een bevattelijke samenvatting van de toegepaste
zorgvuldigheidsprocedures.32
 Sommige vennootschappen beschrijven de auditsystemen die de naleving van de
zorgvuldigheidsprocedures moeten verzekeren. Ze vermelden met name of hun
interne auditdienst deze procedures controleert.33

32
33

Goede praktijk 2.
Goede praktijk 3.
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Goede praktijk 2: Omschrijving van gehanteerde zorgvuldigheidsprocedures
GBL, Annual Report, 2019, p. 68 en 69

22

Goede praktijk 3: Zorgvuldigheidsprocedures en interne audit
Tessenderlo Group, Sustainability Report 2019, p. 21

Hieronder wordt kort ingegaan op twee specifieke aspecten die de FSMA als goede
praktijken beschouwt. Het gaat om (i) de governancebeschrijving op vlak van de nietfinanciële aangelegenheden en (ii) de invoering van een gedragscode.
Beschrijving governance inzake niet-financiële thema’s.
Iets minder dan 60% van de vennootschappen beschrijft hun governance op het vlak van de
vereiste niet-financiële aangelegenheden. Twee jaar geleden was dit het geval voor 40%
van de emittenten. Ook al is de beschrijving soms zeer summier, toch vormt dit een
opmerkelijke verbetering. Bij BEL 20-vennootschappen stijgt dit percentage bovendien naar
meer dan 90%. Dit is eveneens een belangrijke verbetering ten opzichte van de vorige
studie. Toen werd een percentage van 70% geobserveerd.

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen geven uitleg over de rollen en verantwoordelijkheden
van hun bestuur en management bij de beoordeling van de niet-financiële thema’s
en risico’s.
 Sommige vennootschappen zetten specifieke teams in voor het beheer van de nietfinanciële aangelegenheden. Ze verduidelijken hierbij welke diensten in deze teams
vertegenwoordigd zijn en hoe ze verslag uitbrengen aan bestuur en management.34

34

Goede praktijk 4.
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Goede praktijk 4: Corporate governance inzake niet-financiële thema’s
KBC Group, Annual Report 2019, p. 49

Opstelling van een gedragscode
Meer dan 90% van de vennootschappen, onder wie alle BEL 20-vennootschappen, legt hun
grote gedragsprincipes vast. Dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een (ethische)
gedragscode of een ethisch charter. Voor de overige vennootschappen is de twee afgelopen
jaren een lichte verbetering geobserveerd. Iets meer dan 90% van deze emittenten heeft
nu een gedragscode. Twee jaar geleden was dit iets minder dan 90%.
Dergelijke code beschrijft hoofdzakelijk de interne gedragsregels bijvoorbeeld inzake
risicogedrag, corruptiebestrijding, mensenrechtenschendingen, milieu-inbreuken, etc.
Bepaalde vennootschappen zijn selectief in de aspecten die ze uitwerken in hun

24

gedragscode. Een beschrijving van overkoepelende principes, bijvoorbeeld inzake milieu,
veiligheid en gezondheid op het werk, ontbreekt in bepaalde gevallen.
Hoewel vennootschappen ernaar verwijzen, is de eigenlijke code niet steeds publiek
beschikbaar. In ongeveer 60% van de gevallen is de gedragscode publiek beschikbaar op de
website van de vennootschap. Dit is het geval voor een grote meerderheid van de BEL 20emittenten en ongeveer de helft van de overige emittenten.
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen voorzien in hun gedragscode een systeem van
ontvangstmeldingen. Dit systeem waarschuwt voor inbreuken op de gedragscode.35
Vervolgens voorzien deze vennootschappen mechanismen voor de rechtzetting of de
bestraffing van dergelijke inbreuken.
 Sommige emittenten integreren hun gedragscode in hun corporate governance
verklaring. In dergelijk geval nemen ze in hun NFI-verklaring een duidelijke link op
naar de vindplaats van deze gedragscode.
 Sommige vennootschappen stellen een afzonderlijke gedragscode op voor
leveranciers en/of onderaannemers.36

Goede praktijk 5: Schets van ethische gedragscode en controlemaatregelen
Elia Group, Activity Report 2019, p. 141-142

35
36

Goede praktijk 5.
Goede praktijk 6.
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Goede praktijk 6: Ethische code voor toeleveranciers
Telenet, Annual Financial Report 2019, p.32

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om :
 hun governance inzake niet-financiële aangelegenheden te beschrijven. In het bijzonder
de rol van het bestuur en management bij de beoordeling en het beheer van de nietfinanciële risico’s en opportuniteiten dient te worden beschreven.37
 een gedragscode op te stellen die gekoppeld is aan een systeem voor interne meldingen.
 een aangepast sanctiemechanisme te voorzien in het geval van inbreuken.
 een duidelijke (hyperlink)verwijzing op te nemen naar de vindplaats van de gedragscode
of ethische code wanneer deze niet in de NFI-verklaring is opgenomen.
 in voorkomend geval, de gebruikte auditsystemen te beschrijven die instaan voor de
naleving van de gedragscode.

37

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om invoering en opvolging van actieplannen voor de vooropgestelde nietfinanciële doelstellingen.
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Beschrijving van de risico’s
Vaststellingen en goede praktijken
Globale risicobenadering
Het jaarverslag bevat onder meer een getrouw overzicht van de voornaamste risico's en
onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd.38 Het in kaart brengen en
beheersen van de risico’s beperkt zich niet tot de louter niet-financiële risico’s. Vaak
beschrijven vennootschappen de (financiële en niet-financiële) risico’s in een gezamelijke
sectie van het jaarverslag.
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen nemen een tabel op van de belangrijkste
geïdentificeerde risico’s voor hun activiteiten.39
 Sommige vennootschappen verwijzen in hun NFI-verklaring naar de plaats waar alle
risicofactoren – met inbegrip van de niet-financiële risico’s – beschreven staan.

38
39

Artikel 3:6, § 1, lid 1, 1° WVV.
Goede praktijk 7.
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Goede praktijk 7: Tabel van de voornaamste risico’s voor de vennootschap
Solvay, Annual Integrated Report 2019, p. 67

Ongeveer twee derde van de vennootschappen beschrijft alle niet-financiële risico’s. Dit is
een lichte verbetering tegenover de eerste studie. In ongeveer drie kwart van de gevallen
zijn de milieu- en personeelsrisico’s het grondigst uitgewerkt. De minst uitgewerkte risico’s
hebben betrekking op de sociale aangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en
de corruptiebestrijding.
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Graph 4: Beschrijving van de risico’s

Identificatie van de risico’s
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen beschrijven hun proces inzake risico-identificatie.40
 Sommige vennootschappen analyseren eerst de belangrijkste sectorrisico’s alvorens
in te gaan op de vennootschapsspecifieke risico’s.41
 Sommige vennootschappen rangschikken de geïdentificeerde risico’s volgens hun
impact en waarschijnlijkheid.42

40
41
42

Goede praktijk 8.
Goede praktijk 9.
Goede praktijk 10.
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Goede praktijk 8: Proces voor de identificatie en evaluatie van de risico’s
GBL, Annual Report 2019, p.70

30

Goede praktijk 9: Risico-inschatting op basis van de belangrijkste trends voor de vennootschap
CFE, Integrated Annual Report 2019, p. 172

31

Goede praktijk 10: Risico-inschatting op basis van de waarschijnlijkheid en potentiële impact

SIPEF, Annual Report 2019, p.128

Het dubbele materialiteitsperspectief
Er bestaat een dubbel materialiteitsperspectief voor de identificatie en het beheer van de
niet-financiële risico’s.43 Dit houdt in dat de emittenten voor elke niet-financiële
aangelegenheid een beschrijving dienen te geven van zowel (i) de risico’s en effecten op
hun activiteiten en prestaties als (ii) de risico’s en de effecten van hun activiteiten voor de
omgeving en de samenleving.44
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen beschrijven voor de eerste risicocategorie bijvoorbeeld:
(i) het financiële risico van een grondstoffenschaarste, (ii) het reputatierisico in het

43
44

Klimaatrichtsnoeren, p. 4 en ECEP, 2019, p. 9.
Infra sectie 7.5.2.
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geval van corruptie, (iii) het potentiële risico voor hun activiteiten door een schaarste
op de arbeidsmarkt, (iv) het risico van het verloop van bekwaam personeel, (v) het
risico van tijdverlies en bijbehorende kosten als gevolg van ongevallen van het
personeel en/of onderaannemers, of (v) het risico van feitelijke of potentiële
inbreuken op steeds strengere regelgeving.
 Sommige vennootschappen beschrijven voor de tweede risicocategorie bijvoorbeeld:
(i) hun impact in termen van uitstoot van broeikasgassen, (ii) de afvalproductie of (iii)
het risico van ongevallen voor de gezondheid en de veiligheid van hun personeel.
Sommige emittenten beschrijven voorts de mogelijke gezondheidsrisico’s van klanten
na het gebruik van hun producten of het gebruik van hun diensten. Anderen
vermelden dan weer dat het risico op corruptie of van schendingen van de
mensenrechten waarschijnlijker is voor sommige van hun buitenlandse activiteiten.

Toeleverings- en onderaannemingsketen
Waar relevant en proportioneel beschrijven de vennootschappen de belangrijkste risico’s
met betrekking tot hun zakelijke relaties.45 Ze gaan hierbij na of zij significante informatie
over hun toeleveringsketens en onderaannemingsrelaties moeten vermelden.46
Bijna twee derde van de emittenten verstrekt informatie over het beheer van de
toeleverings- en onderaannemingsketen. Iets minder dan de helft van de emittenten
verschaft voldoende informatie om toe te laten een algemeen beeld te vormen van het
belang hiervan. Dit aantal ligt hoger dan 75% voor de BEL 20-vennootschappen. Voor de
overige onderzochte vennootschappen gaat het om 40%. Ongeveer 60% van het geheel van
de onderzochte vennootschappen geeft informatie over de risico’s en opportuniteiten in
verband met hun toeleveringsketens en onderaannemingsrelaties. Ongeveer 40% beschrijft
deze risico’s in voldoende mate. Dit percentage ligt hoger voor de BEL 20-emittenten.

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen beschrijven op een heldere wijze hun toeleverings- en
onderaannemingsketen met bijbehorende risico’s en actieplannen. Vervolgens
beschrijven ze het beheer van de toeleverings- en onderaannemingsketen.47 Ze

45
46
47

Artikel 3:6, § 4, lid 3, d) WVV.
NFI-richtsnoeren, paragraaf 4.4.
Goede praktijk 11.
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hebben hierbij oog voor de relevante niet-financiële thema’s zoals bijvoorbeeld de
eerbiediging van de mensenrechten, corruptiebestrijding alsook de veiligheid en
gezondheid van de onderaannemers en leveranciers.
 Sommige vennootschappen geven een woordelijke beschrijving48 en/of een grafische
weergave49 van hun selectie- en beoordelingsprocessen van leveranciers en/of
onderaannemers.

48
49

Goede praktijk 12.
Goede praktijk 13.
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Goede praktijk 11: Toeleveringsketen

D’Ieteren Group, Financial and Directors’ Report 2019, p. 143

35

Goede praktijk 12: Toeleveringsketen (woordelijke beschrijving)

Elia Group, Activity Report 2019, p. 33

Goede praktijk 13: Toeleveringsketen (selectieproces voor leveranciers)

Barco, Annual Financial Report 2019, Section B, p.65
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Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:








een (hyperlink)verwijzing in de NFI-verklaring op te nemen naar de andere delen van
het jaarverslag of het jaarlijks financieel verslag waarin de niet-financiële risico’s reeds
beschreven staan.
het risico-identificatieproces te beschrijven.
te beoordelen of de risico-identificatie en het beheer rekening houden met het dubbele
materialiteitsperspectief.
een algemeen overzicht te geven van de toeleverings- en onderaannemingsketen en de
landen of regio’s waar ze gevestigd zijn te vermelden.
uit te leggen hoe niet-financiële aangelegenheden met betrekking tot de
toeleveringsketen en/of onderaanneming worden behandeld.
de voor hun beleid significante elementen te vermelden alsook de bijhorende
zorgvuldigheidsprocedures (actieplannen).
Beschrijving van de resultaten en de KPI’s
Vaststellingen en goede praktijken

De NFI-verklaringen vertonen leemten op het vlak van de beschrijving van de resultaten van
het gevoerde beleid en de opname van KPI’s. Uit de huidige studie blijkt opnieuw dat
vennootschappen minder rapporteren over de resultaten van het gevoerde beleid dan over
het eigenlijke gevoerde beleid zelf.
De resultaten van het gevoerde beleid bevatten relevante niet-financiële KPI’s. Van de
vennootschappen wordt verwacht dat zij de KPI’s bekendmaken die zij het nuttigst achten
voor de monitoring en beoordeling van de gerealiseerde vooruitgang. Dit moet ook de
onderlinge vergelijkbaarheid tussen ondernemingen en sectoren bevorderen.
De vennootschappen stellen hun resultaten dus zowel kwalitatief als kwantitatief (met
behulp van meetbare KPI’s) voor. Op die manier verschaffen ze een objectieve maatstaf
voor de vooruitgang van hun acties. Ook de beoordeling van hun prestaties in de tijd wordt
hierdoor vergemakkelijkt.
Ongeveer 75% van de vennootschappen beschrijft de resultaten van haar beleid voor de
vereiste niet-financiële thema’s. Dit is een lichte verbetering. Tijdens de eerste studie ging
het om ongeveer 70% van de gevallen. Ongeveer 40% van de verklaringen bevat de
resultaten voor elke niet-financiële aangelegenheid. Een klein aantal emittenten vermeldt
erg weinig resultaten of verschaft heel beperkte informatie over bepaalde thema’s. Dit is
vooral het geval voor wat betreft de eerbiediging van de mensenrechten of de bestrijding
van corruptie. Dit bleek ook al uit de eerste studie.
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Graph 5: Beschrijving van de resultaten

Bij ongeveer een kwart van de emittenten gaan de resultaten gepaard met KPI’s voor elke
niet-financiële aangelegenheid. Dit is een lichte verbetering tegenover de resultaten van de
eerste studie.
In de meeste gevallen worden slechts voor enkele niet-financiële aangelegenheden de KPI’s
gerapporteerd. De vaakst gerapporteerde KPI’s hebben betrekking op milieu- en
personeelsaangelegenheden. De emittenten rapporteren minder vaak over de KPI’s inzake
sociale aangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en corruptiebestrijding.
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Graph 6: Opname van KPI's

Minder dan drie kwart van de vennootschappen verstrekt voor de gerapporteerde KPI's
historische gegevens over de vorige periode(s). Ongeveer de helft van deze
vennootschappen doet dit voor het geheel van de gerapporteerde KPI's. De andere helft
doet dit enkel voor geselecteerde KPI's.
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Ongeveer drie kwart van de vennootschappen koppelt de verstrekte KPI's aan het beleid
dat ze beschrijven en/of aan significante thema's die ze hebben geïdentificeerd.50 Een
meerderheid van deze vennootschappen doet dat voor alle gerapporteerde KPI's. Sommige
KPI’s kunnen op evidente wijze aan een welbepaald beleid worden gekoppeld, bijvoorbeeld
het veiligheidsbeleid of het diversiteitsbeleid.51
Ongeveer 30% van de vennootschappen geeft een definitie en verschaft uitleg over de
berekeningswijze van de KPI's.52 Ongeveer een vijfde van de vennootschappen doet dat
enkel voor bepaalde KPI's. Sommige KPI’s zijn echter eenvoudig en behoeven geen definitie.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor KPI's met betrekking tot de diversiteit van het personeel
(uitsplitsing volgens geslacht, nationaliteit, leeftijd). Ongeveer een derde van de
vennootschappen verschaft erg generieke informatie of verstrekt geen toelichting bij alle
gebruikte KPI’s (hoewel deze uitleg vereisen).

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen geven aan de hand van grafieken of tabellen de evolutie
weer van hun KPI's in de tijd.
 Sommige vennootschappen geven een verhalende commentaar bij de KPI's. De
aanvulling van de KPI's met kwalitatieve beschrijvingen vergemakkelijkt een goed
begrip hiervan.53
 Sommige vennootschappen voorzien een overzichtstabel van de gebruikte KPI's. Een
dergelijke tabel wordt meestal bij het begin of aan het eind van de NFI-verklaring
opgenomen.54
 Sommige vennootschappen gebruiken KPI’s om de resultaten van hun
onderaannemingsbeleid te beschrijven bijvoorbeeld: (i) het nalevingspercentage
door de leveranciers van de gedragscode, (ii) het aantal uitgevoerde
leveranciersaudits en (iii) het aantal klachten of geïdentificeerde incidenten.55
 Sommige vennootschappen geven ook een verhalende beschrijving van de genomen
maatregelen. Dit om tekortkomingen - met betrekking tot hun eigen acties alsook die
van hun leveranciers en onderaannemers - te verhelpen.

50
51

52
53
54
55

Goede praktijk 14.
In dat geval gaat men uit van de hypothese dat er een voldoende duidelijk verband bestaat tussen de KPI's
en het overeenkomstige beleid.
Goede praktijk 15.
NFI-richtsnoeren, paragraaf 4.5.
Goede praktijk 16.
Goede praktijk 17.
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Goede praktijk 14: KPI’s met betrekking tot de gekozen SDGs
Viohalco, Annual Report 2019, p.52

Goede praktijk 15: Definiëring van de KPI’s
Ontex, Integrated Annual Report 2019, p. 154
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Goede praktijk 16: Overzichtstabel met de belangrijkste KPI’s
Recticel, Annual report 2019, p. 128-131
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Goede praktijk 17: KPI’s gelinkt aan leveranciersgedragscode en hun beoordeling
Telenet, Sustainability Report 2019, p. 28

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 KPI's te selecteren die specifiek zijn voor hun activiteiten en sector.
 KPI’s te selecteren die overeenstemmen met de KPI's die gebruikt worden voor interne
managementdoeleinden.
 te motiveren waarom de gekozen KPI’s geschikt zijn om de vooruitgang van de
vennootschap met betrekking tot de niet-financiële thema’s te meten.
 te beoordelen of KPI’s die sectorgenoten hanteren eveneens moeten worden
opgenomen om de vergelijkbaarheid van de verstrekte informatie te verhogen.
 de definitie, de berekeningswijze en scope van de gehanteerde KPI’s te verklaren.56
 commentaar te geven bij elke wijziging van de scope van de KPI's en overeenkomstige
impact.
Samenvattend overzicht
De onderstaande grafiek vat samen in welke mate vennootschappen voor elk niet-financieel
thema melding maken van (i) het gevoerde beleid, (ii) de gehanteerde
zorgvuldigheidsprocedures, (iii) de belangrijkste risico's, (iv) de resultaten van het beleid en
(v) de KPI's.

56

Als de KPI's op basis van verschillende activiteitenperimeters worden berekend, afhankelijk van de nietfinanciële aangelegenheden, moet elke perimeter worden verduidelijkt. Als de vennootschappen
bijvoorbeeld bepaalde entiteiten uit hun balans van broeikasgassen uitsluiten, moeten ze dat aangeven.
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Graph 7: Beschrijving van de niet-financiële elementen

NIET-FINANCIËLE THEMA’S
Reglementair kader
Vennootschappen dienen voor elke niet-financiële aangelegenheid – in de mate dat dit
nodig is voor een goed begrip – een beschrijving te geven van: (i) het gevoerde beleid en de
gehanteerde zorgvuldigheidsprocedures, (ii) de belangrijkste risico's en (iii) de specifieke
resultaten en KPI's.57 In dit onderdeel wordt voor elk niet-financieel thema nagegaan of de
vereiste informatie daadwerkelijk geleverd is.
Milieuaangelegenheden
Vennootschappen brengen verslag uit over de manier waarop de klimaatverandering het
eigen bedrijfsmodel beïnvloedt. Omgekeerd dient ook de manier waarop het eigen
bedrijfsmodel een invloed heeft op het klimaat in kaart te worden gebracht. Deze twee
invalshoeken vormen het dubbele materialiteitsperspectief.58

57
58

Artikel 3:6, § 4, lid 3 WVV.
Supra sectie 7.4.5.1.3.
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Figure 1: Het dubbele materialiteitsperspectief

Europese Commissie, Klimaatrichtsnoeren, p. 5

Vennootschappen nemen, volgens de Klimaatrichtsnoeren, twee soorten risico's in
aanmerking. Het gaat om (i) de risico's van negatieve effecten voor de vennootschap en (ii)
de risico's van negatieve effecten voor het klimaat.
Milieuaangelegenheden, met inbegrip van de klimaatverandering kunnen nadelige
gevolgen hebben voor de vennootschappen. In dit kader worden twee risicocategorieën
geïdentificeerd. Het gaat om transitierisico’s en fysieke risico’s.


Transitierisico's zijn de risico's die gepaard gaan met de transitie naar een
koolstofarme en klimaatbestendige economie. De transitierisico’s omvatten onder
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meer politieke59, juridische60 en technologische risico's61, marktrisico's62 en
reputatierisico's.63
 Fysieke risico's omvatten de risico's die voortvloeien uit de fysieke gevolgen van de
klimaatverandering. Het betreft bijvoorbeeld risico's voor de infrastructuur als
gevolg van extreme weerfenomenen. en haar productievestigingen.64
De impact van de klimaatverandering op de activiteiten van de vennootschap kan tot uiting
komen in termen van risico's maar ook van opportuniteiten, namelijk voor een aanbod van
producten en diensten die bijdragen tot de bestrijding van of de aanpassing aan de
klimaatverandering.

59

60

61

62

63

64

De politieke risico's houden bijvoorbeeld verband met de invoering van eisen op het vlak van de energieefficiëntie, tariefmechanismen voor koolstof die fossiele brandstoffen duurder maken, of een beleid dat
een duurzaam bodemgebruik aanmoedigt.
De juridische risico's hebben betrekking op bijvoorbeeld het risico van processen wanneer men negatieve
effecten op het klimaat niet heeft vermeden of beperkt, of zich niet aan de klimaatverandering heeft
aangepast.
De technologische risico's houden bijvoorbeeld verband met de vervanging van een technologie door een
andere die minder schadelijk is voor het klimaat.
De marktrisico's houden bijvoorbeeld verband met het feit dat de consumenten en de professionele
klanten de voorkeur geven aan producten en diensten die minder schadelijk zijn voor het klimaat.
De reputatierisico's hebben bijvoorbeeld betrekking op de moeilijkheid voor een onderneming die de
reputatie heeft het klimaat te schaden om klanten, werknemers, handelspartners en investeerders aan te
trekken.
Dit als gevolg van extreme of chronische weersfenomenen en trends op lange termijn zoals een stijging
van de zeespiegel of een globale stijging van de temperatuur. Deze risico's zijn vooral afhankelijk van de
scenario's voor klimaatopwarming, bijvoorbeeld een stijging van 1,5°C, 2°C of 4°C.
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Figure 2: Klimaatrisico’s en klimaatkansen

Europese Commissie, Klimaatrichtlijnen, p. 7

De Klimaatrichtsnoeren geven aanbevelingen over de inhoud van de informatie rond
klimaatimpact die moet worden verstrekt voor elk vereist domein.

Vaststellingen en goede praktijken
Gevoerde beleid en toegepaste zorgvuldigheidsprocedures
Vrijwel alle vennootschappen beschrijven hun milieubeleid. Dit bleek reeds uit de eerste
studie. Eén vennootschap van het continusegment maakt in haar NFI-verklaring slechts kort
gewag van de milieuproblematiek zonder haar beleid ter zake daadwerkelijk te beschrijven.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het gevoerde beleid in verband met
klimaatverandering en het beleid in verband met de overige milieuaspecten: 65

65

Wanneer hierna sprake van milieubeleid of overige milieuaspecten gaat het om het geheel van de
milieuaangelegenheden met uitzindering van de klimaatverandering.
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Een grote meerderheid van de vennootschappen beschrijft het gevoerde beleid inzake
de klimaatverandering. Meer dan 70% doet dat op een voldoende specifieke wijze. Toch
neemt ongeveer een kwart van de vennootschappen geen of onvolledige informatie
over hun klimaatbeleid. Bovendien motiveren die vennootschappen dergelijke
afwezigheid niet.

Description
c. 25%

> 70%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 8 : Beleid inzake klimaatverandering – gehele onderzoekspopulatie


Op één uitzondering na, beschrijven alle vennootschappen hun beleid met betrekking
tot overige milieuaspecten. De grote meerderheid, waaronder alle BEL 20vennootschappen, doet dit bovendien op een voldoende specifieke wijze.

Description
c. 10%

c. 90%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 9 : Overige milieubeleid – gehele onderzoekspopulatie

Bij de vennootschappen die op onvoldoende wijze rapporteren over hun klimaatbeleid gaat
het voornamelijk om zeer generieke of erg beknopte informatie. Aangezien de
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Klimaatrichtsnoeren in juni 2019 werden gepubliceerd, zijn de onderzochte NFIverklaringen de eerste waarvoor vennootschappen er een beroep op konden doen.
Sommige vennootschappen verklaren dat zij nog geen tijd hebben gehad om een beleid of
bepaalde specifieke elementen te ontwikkelen. Andere vennootschappen geven aan dat ze
deze nog aan het ontwikkelen zijn. Veel vennootschappen zijn bijvoorbeeld net gestart met
het verzamelen van gegevens over de impact van de klimaatverandering op hun activiteiten
of vice versa. Sommige BEL 20-vennootschappen staan evenwel verder in dit proces.

De FSMA stipt volgende goede praktijk aan:
 Sommige vennootschappen
dochtervennootschappen.66

beschrijven

ook

het

milieubeleid

Goede praktijk 18: Omschrijving milieubeleid filiaal
AGEAS, Annual Report 2019, p. 27

66

Goede praktijk 18.
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van

hun

Minder dan 90% van de vennootschappen beschrijft de toegepaste
zorgvuldigheidsprocedures. Dit in vergelijking met minder dan 80% twee jaar geleden.
Sommige vennootschappen doen dit evenwel te generiek dan wel te summier.


Meer dan 60% van de vennootschappen beschrijft haar zorgvuldigheidsprocedures in
verband met de klimaatverandering op een voldoende specifieke wijze. Bij de BEL 20vennootschappen gaat het om meer dan 80%. Ongeveer een derde van de
vennootschappen geeft al te generieke of te summiere informatie. Of ontwikkelt deze
procedures helemaal niet.
Description

> 60%
c. 1/3

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 10 : Zorgvuldigheidsprocedures inzake klimaatverandering – gehele onderzoekspopulatie


Alle BEL 20-vennootschappen, en een grote meerderheid van de overige
vennootschappen, beschrijven specifieke procedures voor de overige
milieuaangelegenheden. Ongeveer een vijfde van de overige onderzochte
vennootschappen geeft hier al te generieke dan wel te summiere informatie. In
sommige gevallen wordt de informatie volledig achterwege gelaten.
Description
> 10%

< 90%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 11 : Zorgvuldigheidsprocedures inzake overig milieubeleid – gehele onderzoekspopulatie
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De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen hanteren de volgende zorgvuldigheidsprocedures inzake
milieuaangelegenheden: (i) jaarlijkse energieaudits, (ii) registratie van het
waterverbruik en de afvalproductie, (iii) gebruik van certificeringen voor
milieubeheer.67
 Sommige vennootschappen voeren specifieke systemen in voor de beoordeling van
de milieu-impact van hun activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om het in kaart brengen
van de eventuele verontreiniging van hun sites of hun impact op de biodiversiteit.
 Sommige vennootschappen lichten inzake klimaatverandering de governance toe die
ze hebben ingevoerd voor: (i) de identificatie van klimaatrisico's, (ii) de opvolging en
rapportage van hun klimaatbeleid.68
 Sommige vennootschappen beschrijven hun actieplannen voor het milieu en in het
bijzonder voor de aanpassing aan of de bestrijding van klimaatverandering.69

Goede praktijk 19: Due diligence procedures inzake milieubeleid
Ontex, Integrated Annual Report 2019, p. 150

67
68
69

Goede praktijk 19
Goede praktijk 20.
Goede praktijk 21.
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Goede praktijk 20: Due diligence procedures inzake klimaatverandering
KBC Group, Annual Report 2019, p. 123-124

Goede praktijk 21: Becijferde milieudoelstellingen met inbegrip van klimaatverandering
UCB, Integrated Annual Report 2019, p. 53
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Risico's
Drie kwart van de vennootschappen beschrijft haar milieurisico's. Dit vormt een lichte
verbetering tegenover de resultaten van de vorige studie. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen de klimaatveranderingsrisico’s en de overige milieurisico's.
 Ongeveer twee derde van de vennootschappen beschrijven hun klimaatrisico's. Iets
meer dan een derde doet dat niet. Ongeveer 70% van de BEL 20-vennootschappen
beschrijft deze risico’s op een voldoende specifieke wijze. Voor de overige
vennootschappen gaat het om ongeveer 40%. Eén BEL 20-vennootschap heeft een
voorlopig rapport over de risico's en opportuniteiten van de klimaatverandering
besteld en is gestart met de berekening van haar Scope 3-uitstoot in 2019.70 De
vennootschap in kwestie geeft aan dat het in 2020 deze onderwerpen verder zal
analyseren. Een andere BEL 20-vennootschap verklaart dan weer dat ze in 2020 de
impact en het klimaatrisico voor haar groep zal beoordelen.
Description

< 40%
< 50%

> 15%
sufficient

boilerplate

Not available

Graph 12 : Beschrijving klimaatrisico’s – gehele onderzoekspopulatie

 Ongeveer drie kwart van de vennootschappen beschrijft overige milieurisico's zoals
bijvoorbeeld waterschaarste, de verdwijning van de biodiversiteit,
milieuverontreiniging of geluidshinder. Ongeveer een kwart van de
vennootschappen doet dit niet. Ongeveer drie kwart van de BEL 20
vennootschappen beschrijft deze risico’s op een voldoende specifieke wijze. Voor
de overige vennootschappen gaat het om ongeveer de helft.

70

Infra sectie 7.5.2.1.3.
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Description
> 25%
< 60%

< 20%
sufficient

boilerplate

Not available

Graph 13 : Beschrijving overige milieurisico’s – gehele onderzoekspopulatie

De beschrijving van de risico’s en opportuniteiten is in het algemeen voor verbetering
vatbaar. Zo beschrijft slechts ongeveer drie kwart van de vennootschappen - tot op zekere
hoogte - de gevolgen voor het milieu en/of het klimaat van hun activiteiten. Slechts
ongeveer 40% van de vennootschappen beschrijft de impact van klimaatverandering en/of
andere milieuaangelegenheden op hun activiteiten. 71
Bovendien beschrijft een aantal vennootschappen bestaande of potentiële risico's voor hun
vestigingen of installaties, zonder echter een expliciet verband te leggen tussen deze risico's
en de klimaatverandering die ze veroorzaakt.
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen beschrijven de risico’s van hun activiteiten op het vlak
van lucht-, water- of bodemverontreiniging of op het vlak van geluidshinder.72
 Sommige vennootschappen beschrijven de opportuniteiten op een specifieke wijze.
Bijvoorbeeld wanneer ze producten in de handel brengen die een directe impact
hebben op het milieu en/of het klimaat.73
 Sommige vennootschappen besteden evenveel aandacht aan de niet-financiële
risico’s als aan de niet-financiële opportuniteiten.

71
72
73

Goede praktijk 22.
Goede praktijk 23.
Goede praktijk 24.
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 Sommige vennootschappen anticiperen op een potentiële en aanhoudende
verstrenging van de milieureglementering voor hun activiteitensector.74
 Sommige vennootschappen beschrijven de fysieke risico's van klimaatverandering.
Bijvoorbeeld de locatie van hun vestigingen in plaatsen van de wereld die zwaarder
door extreme weersfenomenen worden getroffen.75 Sommige vennootschappen
nemen klimaatopwarming op in het kader van hun beoordeling van de klimaatrisico's.
Ze gaan hierbij in op het klimaatrisico voor de groepsactiviteiten en realiseren een
scenarioanalyse. 76

Goede praktijk 22: Milieurisico’s voor de vennootschap m.i.v. klimaatverandering

AB InBev, Annual Report 2019, p. 72

Goede praktijk 23: Verontreinigingsrisico’s verbonden aan de activiteiten

Solvay, Annual Integrated Report 2019, p.72

74
75
76

Goede praktijk 25.
Goede praktijk 26.
Goede praktijk 27.
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Goede praktijk 24: Opportuniteiten inzake milieu met inbegrip van klimaatverandering
Umicore, Integrated Annual Report 2019, p. 66
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Goede praktijk 25: Transitierisico’s als gevolg van klimaatverandering
Balta Group, Annual Report 2019, p. 49
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Goede praktijk 26: Fysieke risico’s als gevolg van klimaatverandering
Proximus, Annual Report 2019, p. 85-86
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Goede praktijk 27: Risico-evaluatie gebaseerd op een scenario van klimaatopwarming
Solvay, Annual Integrated Report 2019, p. 71
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Resultaten en KPI's
De rapportering over de resultaten van het klimaat- en overige milieubeleid is vrij divers.
 Inzake klimaatverandering zijn er belangrijke lacunes vastgesteld. Ongeveer een
vijfde van de vennootschappen verschaft geen resultaten op dit vlak. Ongeveer 70%
van de onderzochte vennootschappen rapporteert op een voldoende specifieke
wijze. De vennootschappen die onvoldoende informatie opnemen, geven een
uitsluitend verhalende beschrijving, zonder concrete indicatoren. Soms beperken ze
zich tot een zeer summiere beschrijving.
Description
~ 20%

~ 70%
~ 10%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 14 : Resultaten klimaatbeleid – gehele onderzoekspopulatie

 De grote meerderheid van de vennootschappen verstrekt de resultaten van hun
milieubeleid. Een kleine minderheid van de vennootschappen doet dat echter niet.
De meeste BEL 20-vennootschappen rapporteren op een voldoende specifieke
wijze. Dit geldt ook voor meer dan drie kwart van de overige vennootschappen.
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Description
~ 5%
~ 15%
~ 80%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 15 : Resultaten overig milieubeleid – gehele onderzoekspopulatie

Minder dan 80% van de emittenten rapporteert over de gehanteerde KPI's voor de
milieuaangelegenheden in het algemeen. 77
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige emittenten verstrekken een gekwantificeerde evaluatie samen met een
woordelijke uitleg. Ze vergelijken daarbij de verkregen resultaten doorheen de tijd en
toetsen deze aan de vooropgestelde doelstellingen. Ze beschrijven bijvoorbeeld hun
water- en energieverbruik of hun afvalbeheer. 78
 Sommige emittenten vermelden in een tabel de gebruikte KPI's en de vooropgestelde
milieudoelstellingen. Ze vergelijken de verkregen resultaten met vooropgestelde
doelstellingen en toetsen deze aan marktreferenties.79
 Sommige emittenten beschrijven hun resultaten en KPI’s op verschillende manieren
bijvoorbeeld woordelijk, grafisch of aan de hand van een tabel. Dit bevordert een
goed begrip van de informatie. Bovendien vereenvoudigt dit de vergelijking met
voorgaande jaren.80

77
78
79
80

I.e. met inbegrip van de klimaatverandering.
Goede praktijk 28.
Goede praktijk 29.
Goede praktijk 30.
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Goede praktijk 28: Resultaten van het milieubeleid
Balta Group, Annual Report 2019, p. 55

Goede praktijk 29: KPI’s inzake milieu- en klimaatbeleid
Bpost, Annual Report 2019, p. 38
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Goede praktijk 30: KPI’s inzake milieu- en klimaatbeleid – tabel met grafieken
KBC Group, Annual Report 2019, p. 57

De KPI's over de milieuaangelegenheden die het vaakst worden gerapporteerd hebben
betrekking op: (i) het energieverbruik, (ii) het verbruik en de zuivering van water, (iii) de
uitstoot van broeikasgassen en (iv) de afvalproductie en -behandeling. Sommige KPI's zijn
erg sector- of vennootschapsspecifiek bijvoorbeeld het budget dat een vennootschap aan
bodemsanering uitgeeft, het budget voor maatregelen en installaties om geluidshinder
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tegen te gaan, het aantal ontvangen klachten wegens (potentiële inbreuken) op de
milieuwetgeving. Een aantal emittenten verstrekt geen enkele KPI voor de
milieuaangelegenheden.
Wat de specifieke KPI's met betrekking tot de klimaatverandering betreft, vermeldt
ongeveer drie kwart van de onderzochte emittenten een "koolstofbalans". Het betreft
vrijwel alle BEL 20-vennootschappen en ongeveer twee derde van de overige
vennootschappen. Deze emittenten maken echter geen onderscheid tussen de drie
basisperimeters voor de meting van de uitstoot van broeikasgassen, de scope 1, 2 en 3.

Figure 3: Overzicht van het GHG Protocol en uitstoot doorheen de waardeketen

www.ghgprotocol.org

Dit wordt gedeeltelijk verklaard door het feit dat de berekening van scope 3 ingewikkelder
is dan die van de scopes 1 en 2. Scope 1 verzamelt de directe uitstoot van broeikasgassen
uit de fabricage van de producten of de levering van de diensten van de vennootschappen;
scope 2 die van het energieverbruik dat voor die fabricage of levering nodig is, en scope 3
alle andere indirecte uitstoot in de waardeketen, met inbegrip van de stroomafwaarts
geproduceerde uitstoot, bijvoorbeeld in de toeleveringsketen, en de uitstoot van het
transport, het gebruik en het levenseinde van de producten. Voor sommige sectoren
vertegenwoordigt de uitstoot van scope 3 evenwel de meerderheid van de emissies.
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Voor de berekening van scope 2 bestaan er trouwens twee benaderingen, de ene gebaseerd
op de geografische plaats, "location based" en de andere gebaseerd op de markt, "market
based"81. Deze twee benaderingen kunnen sterk verschillende resultaten opleveren.
De FSMA stipt de volgende goede praktijk aan:
 Sommige vennootschappen geven duidelijk aan welke benadering ze gebruiken in
hun koolstofbalans.82

Goede praktijk 31: CO2–voetafdruk per “scope”
Telenet, Sustainability Report 2019, p. 38

De emittenten gebruiken uiteenlopende indicatoren voor de rapportage van de uitstoot. De
uitstoot wordt bijvoorbeeld gerapporteerd volgens de hierboven beschreven scopes 1, 2 en
3 in termen van CO2-equivalent, of slechts voor een van de scopes, of beperkt tot de uitstoot
van CO2, zonder rekening te houden met de andere broeikasgassen. Sommige emittenten
geven details over hun uitstoot voor elke scope, volgens de bron van de uitstoot.
Daarnaast worden de indicatoren soms uitgedrukt in termen van de totale uitstoot, soms
als totale uitstoot bij constante productie, of als intensiteit van de uitstoot (CO2-emissie per
geproduceerde ton).
Iets minder dan een derde van de vennootschappen die een koolstofbalans opstellen,
beschrijft de gebruikte methodologie voor de berekening van hun KPI's. Dit percentage
stijgt naar ongeveer 80% voor de BEL 20-vennootschappen. Het is evenwel zo dat
verscheidene vennootschappen in 2019 voor eerst rapporteren over hun koolstofbalans.
De FSMA stipt de volgende goede praktijk aan:
 Sommige emittenten leggen duidelijk de gehanteerde methodologie uit voor de
berekening van hun KPI’s. 83

81
82
83

GHG Protocol Scope 2 Guidance, 20 January 2015, beschikbaar op https://ghgprotocol.org .
Goede praktijk 31.
Goede praktijk 32.
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Goede praktijk 32: Toegepaste methodologie inzake CO2-voetafdruk en KPI’s inzake CO2 uitstoot
Euronav, Annual Report 2019, p. 82
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De FSMA stipt de volgende goede praktijk aan:
 Sommige vennootschappen illustreren hun uitstoot van broeikasgassen aan de hand
van een grafiek. Daarnaast geven ze eveneens een woordelijke beschrijving. Dit
vergemakkelijkt de vergelijking van de resultaten in de tijd.84 85
 Sommige vennootschappen rapporteren over de maatregelen die zij hebben
genomen in antwoord op de aanbevelingen van de TCFD.86

84
85

86

Goede praktijk 33 illustreert de uitsplitsing van de totale uitstoot volgens de bron.
Goede praktijk 34 toont de evolutie van de uitstoot op basis van de gegenereerde inkomsten en vergelijkt
deze met de vooropgestelde doelstellingen.
Goede praktijk 35.
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Goede praktijk 33: Grafische weergave van de evolutie van broeikasgassen
Fluxys Belgium, Annual Financial Report 2019, p. 67-68

Goede praktijk 34: Grafische weergave CO2 uitstoot vergeleken met de doelstellingen
Colruyt, Annual Report 2019/20, p. 177
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Goede praktijk 35: Gerealiseerde vooruitgang en actieplan m.b.t. TCFD aanbevelingen
KBC Group, Sustainability Report 2019, p. 29

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 uitleg te geven over het gevoerde milieubeleid.
 hun beleid inzake klimaatverandering te beschrijven hierbij rekening houdend met de
aanbevelingen van de Klimaatrichtsnoeren.
 de toegepaste zorgvuldigheidsprocedures te beschrijven om te vermijden dat de
geïdentificeerde risico's zich voordoen of om hun gevolgen te beperken.87
 een beschrijving te geven, volgens het dubbele materialiteitsperspectief,
 van de gevolgen voor klimaatverandering en het milieu van hun activiteiten of
hun zakelijke relaties en het gebruik van hun producten en diensten door haar
klanten; en
 de manier waarop de klimaatverandering en de andere milieu-uitdagingen de
evolutie van hun zaken, prestaties en situatie beïnvloedt. De vennootschappen

87

In het bijzonder door uitleg te geven over de actieplannen die zij invoeren om negatieve gevolgen te
vermijden en te beperken wat betreft het risico van een stijging van de gemiddelde temperatuur van de
planeet met meer dan 1,5°C of 2°C.
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zullen de werkelijke of potentiële gevolgen van operationele en financiële aard
beschrijven.
de transitie- en de fysieke risico's van de klimaatverandering te beoordelen en te
beschrijven. De vennootschappen geven daarbij aan of deze twee soorten risico's met
elkaar verband houden, en op welke manier.
rekening te houden met verschillende tijdshorizonten in hun beoordeling van deze
risico's en opportuniteiten. 88
de vooropgestelde streefdoelen te beschrijven.
de gebruikte KPI's nauwkeurig te definiëren en uitleg te geven over hun
berekeningsmethode, in het bijzonder voor de meer complexe KPI's zoals de evaluatie
van de uitstoot van broeikasgassen.

Sociale aangelegenheden
Vennootschappen beschrijven, naast de personeelsaangelegenheden, ook de significante
elementen met betrekking tot sociale aangelegenheden. Het gaat om aspecten die niet
rechtstreeks verband houden met het eigen personeel. De sociale aangelegenheden zijn
breder dan personeelsaangelegenheden en zijn eerder maatschappelijk van aard.
Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op de gezondheid, de veiligheid, het welzijn, de
ontwikkeling van de klanten, de consumenten, de leveranciers, de actoren in de
toeleveringsketen of de gemeenschappen die in de omgeving van de vestigingen van een
vennootschap wonen of werken.
Een
klein
aantal
emittenten
verwart
sociale
aangelegenheden
met
89
personeelsaangelegenheden. Dit punt werd reeds in de vorige studie aangestipt. Hoewel
zij weliswaar sociale gelegenheden vermelden, beperken deze vennootschappen zich
hoofdzakelijk tot het eigen personeel.

88

89

Dit om een beeld te geven van de onzekerheden op korte en vooral op middellange- en lange termijn,
samen met de mogelijke gevolgen voor de vennootschapsactiviteiten in verschillende omstandigheden.
De NFI-richtsnoeren ontwikkelen de thematische aspecten van deze twee aangelegenheden in eenzelfde
sectie (4.6, b).
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Vaststellingen en goede praktijken
Gevoerd beleid en toegepaste zorgvuldigheidsprocedures
Vrijwel alle emittenten beschrijven het gevoerde sociale beleid. Dit is een verbetering
tegenover ongeveer 90% in de vorige studie. Alle BEL 20-vennootschappen beschrijven dit
bovendien voldoende specifiek. Dit is nog niet het geval voor de overige vennootschappen.
Ongeveer een vijfde van deze vennootschappen geeft een erg generieke dan wel zeer
beknopte beschrijving van hun sociale beleid. Eén vennootschap van het continusegment
bundelt de sociale en de personeelsaangelegenheden in eenzelfde rubriek maar werkt
alleen deze laatste uit. Nog een andere vennootschap van het continusegment vermeldt
een gezondheidsrisico maar ontwikkelt nergens een specifiek sociaal beleid. Andere
vennootschappen wijden in hun NFI-verklaring eveneens een gemeenschappelijke sectie
aan de sociale en de personeelsaangelegenheden. In dergelijk geval is het van belang de
essentiële elementen van de sociale aangelegenheden voldoende te ontwikkelen. Dit
gebeurt echter niet systematisch.
Description
~ 5%
~ 15%
~ 80%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 16 : Sociaal beleid – gehele onderzoekspopulatie

De gehanteerde zorgvuldigheidsprocedures worden minder vaak beschreven dan het
beleid.90 Ongeveer 70% van de vennootschappen rapporteert hierover. Het gaat om vrijwel
alle BEL 20-vennootschappen en ongeveer 60% van de overige vennootschappen. Dit houdt
een verbetering in tegenover de eerste studie. Toen beschreef ongeveer de helft van alle
vennootschappen haar zorgvuldigheidsprocedures. De huidige studie stelt vast dat de

90

Dit geldt voor het geheel van de niet-financiële aangelegenheden.
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zorgvuldigheidsprocedures, indien ze beschikbaar zijn, in de meeste gevallen voldoende
specifiek worden beschreven.
Description
~ 30%

~ 60%

~ 10%
sufficient

boilerplate

Not available

Graph 17 : Zorgvuldigheidsprocedures inzake sociaal beleid – gehele onderzoekspopulatie

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan.
 Sommige vennootschappen behandelen de volgende sociale thema’s: (i) gezondheid,
(ii) veiligheid, (iii) onderwijs, (iv) opleiding en welzijn van de consumenten, van hun
klanten of van specifieke groepen, (v) mecenaats/sponsoringactiviteiten of (vi) de
genomen maatregelen om de bescherming en ontwikkeling van plaatselijke
gemeenschappen te verzekeren.91 92

91
92

Goede praktijk 36 bevat een beschrijving van een gevoerde sociale beleid van een emittent.
Goede praktijk 37 geeft een beknopt overzicht van de gehanteerde zorgvuldigheidsprocedures en hun
resultaten voor het sociaal beleid.
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Goede praktijk 36: Sociaal beleid

SIPEF, Annual Report 2019, p.30

Goede praktijk 37: Zorgvuldigheidsprocedures met betrekking tot sociaal beleid
IBA, Annual Report 2019, p. 180

Risico’s
Ongeveer 60% van de vennootschappen beschrijft hun belangrijkste sociale risico’s. Dit
vormt een lichte stijging tegenover de resultaten van de eerste studie. Meer dan vier vijfde
van de BEL 20-vennootschappen beschrijft deze risico’s op een voldoende specifieke wijze,
terwijl dit voor slechts ongeveer een derde van de overige vennootschappen het geval is.

73

Description

~ 40%
~ 45%

~ 15%
sufficient

boilerplate

Not available

Graph 18 : Sociale risico’s – gehele onderzoekspopulatie

De FSMA stipt de volgende goede praktijk aan:
 Sommige vennootschappen werken sociale risico’s uit die verband houden met (i) de
gezondheid, (ii) de veiligheid en het welzijn van de consumenten, klanten of
specifieke groepen, alsook de reputationele en financiële risico’s die voortvloeien uit
incidenten in deze domeinen. 93

93

Goede praktijk 38 illustreert de verschillende elementen met betrekking tot de sociale aangelegenheden
en start met een beschrijving van de belangrijkste sociale risico's.
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Goede praktijk 38: Sociale risico’s (beleid, zorgvuldigheidsprocedures en resultaten)
Telenet, Annual Report 2019, p. 31

Resultaten en KPI's
Ongeveer 85% van de geanalyseerde NFI-verklaringen geeft de resultaten van ondernomen
sociale acties. Dit is een lichte verbetering in vergelijking met de eerste studie.
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Description
~ 15%

~ 10%

sufficient

~ 75%

boilerplate

Not available

Graph 19 : Resultaten sociaal beleid - gehele onderzoekspopulatie

Deze beschrijving is meestal woordelijk. In ongeveer 45% van de gevallen gaat ze gepaard
met kwantitatieve KPI's. Dit in vergelijking met ongeveer 40% in de eerste studie. De
vennootschappen leggen in het algemeen verhalend uit welke acties ze ondernemen.
Bijvoorbeeld welke evenementen of opleidingen ze organiseren voor de plaatselijke
gemeenschappen.
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen hanteren de volgende sociale KPI's: (i) het aantal
stagiairs, leerjongens/meisjes of personen/jongeren met problemen die in het
afgelopen jaar een opleiding hebben genoten94, (ii) de bedragen die aan plaatselijke
gemeenschappen werden geschonken of (iii) de tevredenheidsgraad van de klanten
ten aanzien van de aangeboden producten of diensten.95
 Sommige emittenten stellen de evolutie van hun KPI’s grafisch voor.96
 Goede praktijk 39 toont alle door de emittent gerapporteerde KPI's over de
geboden opleidingen aan het personeel (personeelsaangelegenheden), aan
jongeren in opleiding, aan zijn klanten en in het kader van zijn
mecenaatsprojecten (sociale aangelegenheden).
 Goede praktijk 40 illustreert de gebruikte KPI’s aan de hand van een tabel. De
verkregen resultaten worden vervolgens vergeleken met de opgelegde
doelstellingen en de marktreferenties.

94
95
96

Goede praktijk 39.
Goede praktijk 40.
Goede praktijk 41.
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Goede praktijk 39: Opleiding KPI’s voor sociale -en personeelsaangelegenheden op jaarbasis
Colruyt, Annual Report 2019/20, p. 149

Goede praktijk 40: Sociale KPI’s vergeleken met eigen doelstellingen en marktreferenties
Bpost, Annual Report 2019, p. 38
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Goede praktijk 41: Grafische voorstelling van de vooruitgang van de KPI’s rond sociaal beleid
KBC Group, Annual Report 2019, p. 36

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 een duidelijk onderscheid te maken tussen de sociale aangelegenheden en de
personeelsaangelegenheden.
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 voldoende informatie te verschaffen over het beleid en de zorgvuldigheidsprocedures
met betrekking tot de sociale aangelegenheden.
 de eventuele risico's van hun activiteiten te identificeren met betrekking tot: (i) de
klanten, (ii) de consumenten, (iii) de werknemers van hun handelspartners en
onderaannemers of (iv) de gemeenschappen die in de omgeving van de
productievestigingen wonen.
 de resultaten van het beleid evenwichtig te beschrijven, zowel verhalend als cijfermatig
aan de hand van KPI's.
 de resultaten te vergelijken met vooropgestelde doelstellingen.
 duidelijk te beschrijven hoe de COVID-19 gezondheidscrisis is aangepakt. 97

Personeelsaangelegenheden
Vaststellingen en goede praktijken
Gevoerd beleid en toegepaste zorgvuldigheidsprocedures
Met uitzondering van één vennootschap van het continusegment beschrijven alle
emittenten hun personeelsbeleid. Dit is een verbetering tegenover de eerste studie. Toen
rapporteerden drie emittenten, onder wie dezelfde als hierboven, geen enkel beleid. Deze
laatste emittent vermeldt een risico voor de aanwerving en het behoud van gekwalificeerd
personeel maar verschaft vrijwel geen nuttige informatie over zijn eigen personeelsbeleid,
afgezien van een zorgvuldigheidsprocedure om dit risico te beheren.
De overgrote meerderheid van de vennootschappen geeft een voldoende specifieke
beschrijving van hun personeelsbeleid. Dit geldt in het bijzonder voor de BEL 20vennootschappen. Ongeveer 15% van de overige onderzochte vennootschappen verschaft
een erg algemene dan wel zeer summiere korte beschrijving van hun personeelsbeleid.

97

In het bijzonder uit te leggen welke programma's ze in voorkomend geval hebben ingevoerd om, in de
context van de pandemie, maatregelen te bevorderen voor de gezondheid en veiligheid van bijvoorbeeld
hun klanten, consumenten, leveranciers en onderaannemers, en wat de resultaten van deze programma's
zijn.
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Description
~ 10 %

~ 90%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 20 : Personeelsbeleid – gehele onderzoekspopulatie

Hoewel de BEL 20-vennootschappen in het algemeen voldoende informatie verschaffen
over hun zorgvuldigheidsprocedures, blijft dit voor een aantal vennootschappen een
verbeteringspunt. Meer dan 60% van de vennootschappen buiten de BEL 20 geeft een
toereikende beschrijving van deze procedures. Ongeveer 15% geeft een zeer algemene dan
wel een zeer summiere beschrijving. Ongeveer een vijfde geeft geen enkele beschrijving.
Toch is dit een verbetering tegenover de resultaten van de vorige studie. Dit zowel voor de
BEL 20-vennootschappen, die nog niet allemaal hun zorgvuldigheidsprocedures
beschreven, als voor de overige vennootschappen, die slechts in ongeveer de helft van de
gevallen een beschrijving gaven.
Description
~ 15%

~ 10%
~ 75%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 21 : Zorgvuldigheidsprocedures inzake personeelsaangelegenheden – gehele onderzoekspopulatie
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De FSMA stipt de volgende goede praktijk aan:
 Sommige vennootschappen rapporteren op een kwaliteitsvolle wijze over het welzijn,
de integratie en de ontwikkeling van de werknemers.98
 Sommige vennootschappen rapporteren over de veiligheid van het eigen personeel.99

Goede praktijk 42: Welzijn, inclusie en ontwikkeling van de werknemers
Sioen, Annual Report 2019, p. 51

98
99

Goede praktijk 42.
Goede praktijk 43.
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Goede praktijk 43: Veiligheid van het personeel
Exmar, Annual Report 2019, p. 31
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Risico’s
Ongeveer drie kwart van de vennootschappen beschrijft de belangrijkste personeelsrisico’s.
Dit ligt in lijn met de resultaten van de vorige studie. Een grote meerderheid van de BEL 20vennootschappen beschrijft deze risico’s op een voldoende specifieke wijze. Ongeveer een
derde van de vennootschappen buiten de BEL 20 beschrijft de personeelsrisico’s eveneens
op een voldoende specifieke wijze. Ongeveer twee derde doet dit op een al te summiere
wijze of geeft helemaal geen beschrijving.
Description

~ 25%
< 50%

< 30%
sufficient

boilerplate

Not available

Graph 22 : Risico’s inzake personeelsaangelegenheden – gehele onderzoekspopulatie

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige emittenten die over personeelsrisico’s rapporteren beschrijven
bijvoorbeeld: (i) de gezondheidsrisico’s, de veiligheid en het welzijn van hun
personeel (bijvoorbeeld risico’s op verwondingen of ongevallen), (ii) de gevolgen in
termen van verloren tijd en bijbehorende kosten, (iii) reputatierisico, (iv) het risico
inzake aanwerving of behoud van personeel als gevolg van een competitieve markt
of een gebrek aan gekwalificeerde profielen, (v) het risico met betrekking tot het
gebrek aan flexibiliteit of een doorlopende opleiding van het personeel.100

100

Goede praktijk 44.
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Goede praktijk 44: Personeelsrisico’s
Elia Group, Activity Report 2019, p. 135 -137

Resultaten en KPI’s
Ongeveer 90% van de vennootschappen beschrijft de resultaten van het gevoerde
personeelsbeleid. Dit in vergelijking met ongeveer 80% in de eerste studie. Alle BEL 20vennootschappen rapporteren over hun resultaten ter zake. Van de overige
vennootschappen doet ongeveer 85% dit. In een beperkt aantal gevallen is deze
beschrijving echter al te generiek of beknopt. Iets meer dan 10% van de vennootschappen
buiten de BEL 20 vermeldt geen enkel resultaat op dit vlak.
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Description
~ 10%
~ 10%

~ 80%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 23 : Resultaten personeelsbeleid – gehele onderzoekspopulatie

Ongeveer drie kwart van de emittenten koppelt KPI’s aan de woordelijke toelichting van
hun resultaten. Dit is een stijging met ongeveer 10% tegenover de eerste studie. Sommige
vennootschappen nemen slechts een beperkt aantal of erg algemene KPI’s op. Zoals
bijvoorbeeld de evolutie van het aantal werknemers of hun geografische verdeling.
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen vermelden de volgende KPI’s: (i) de personeelsveiligheid
gemeten aan de hand van de frequentie en de ernstgraad van ongevallen, (ii) het
aantal wegens verwondingen of ongevallen verloren werkuren, (iii) het welzijn, de
ontwikkeling en de vergoeding van hun personeel in termen van opleidingen,
resultaten van tevredenheidspeilingen, interne mobiliteit, personeelsverloop of
absenteïsme en de loonkloof tussen mannen en vrouwen, (iv) de diversiteit van het
personeel in termen van leeftijd, geslacht en nationaliteit.
 Sommige vennootschappen rapporteren over de gehanteerde KPI’s in een
overzichtelijke tabel.101 De verkregen resultaten worden vergeleken met de
vooropgestelde doelstellingen en getoetst aan marktreferenties.
 Sommige vennootschappen stellen hun resultaten of de evolutie ervan op een
grafische wijze voor.102,103

101
102
103

Goede praktijk 45.
Goede praktijk 46.
Goede praktijk 47.
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Goede praktijk 45: KPI’s inzake personeelsaangelegenheden
Bpost, Annual Report 2019, p. 38

86

Goede praktijk 46: Grafische weergave resultaten personeelsbeleid
AGEAS, Annual Report 2019, p. 21

87

Goede praktijk 47: Resultaat van het beleid inzake personeelsveiligheid
Umicore, Integrated Annual Report 2019, p. 185
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Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 toe te zien op de ontwikkeling van specifieke beleidsregels en
zorgvuldigheidsprocedures voor het personeel.
 de personeelsrisico’s te identificeren die een weerslag kunnen hebben op de eigen
activiteiten en de prestaties.
 heldere doelstellingen te bepalen voor het personeelsbeleid.
 zowel positieve als negatieve resultaten te beschrijven.
 de resultaten van het beleid zowel verhalend als kwantitatief te rapporteren.
 steeds de vergelijking te maken met vooropgestelde doelstellingen.
 te beschrijven hoe zij de gevolgen van de Covid-19 gezondheidscrisis aanpakken en in
het bijzonder uitleg te geven over het ter zake gevoerde beleid alsook de resultaten
hiervan.

Eerbiediging van de mensenrechten
Vaststellingen en goede praktijken
Gevoerd beleid en toegepaste zorgvuldigheidsprocedures
Meer dan 90% van de vennootschappen beschrijft hun mensenrechtenbeleid. Dit was
ongeveer 80% tijdens de eerste studie. Alle BEL 20-vennootschappen beschrijven hun
mensenrechtenbeleid. Hetzelfde geldt voor de grote meerderheid van de andere
onderzochte vennootschappen. Het mensenrechtenbeleid wordt voldoende specifiek
beschreven door alle BEL 20-vennootschappen. Dit cijfer zakt tot ongeveer de helft bij de
overige vennootschappen. De andere helft beschrijft dit beleid in erg algemene
bewoordingen of zeer beknopt. In enkele gevallen wordt helemaal geen beschrijving
gegeven. Evenmin wordt deze afwezigheid gemotiveerd.
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Description
~ 5%

> 30%
> 60%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 24 : Mensenrechtenbeleid – gehele onderzoekspopulatie

De FSMA stipt de volgende goede praktijk aan:
 Sommige vennootschappen beschrijven het mensenrechtenbeleid op een voldoende
specifieke wijze.104

104

Goede praktijk 48.
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…

Goede praktijk 48: Beschrijving van het mensenrechtenbeleid
Van de Velde, Annual report 2019, p. 86 en p. 88-89

Meer dan 70% van de vennootschappen beschrijft hun toegepaste
zorgvuldigheidsprocedures. Dit is een verbetering. Tijdens de eerste studie ging het om
ongeveer 65%. Alle BEL 20-vennootschappen beschrijven hun zorgvuldigheidsprocedures
op een voldoende specifieke wijze. Van de overige vennootschappen doet ongeveer 40%
dat eveneens. Ongeveer een vijfde geeft een zeer beknopte beschrijving. Ongeveer 40%
rapporteert niets op dit punt.
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Description
~ 30%

< 60%

~ 15%
sufficient

boilerplate

Not available

Graph 25 : Zorgvuldigheidsprocedures inzake mensenrechten – gehele onderzoekspopulatie

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:




105
106
107

Sommige vennootschappen hanteren de volgende zorgvuldigheidsprocedures: (i) de
invoering van één of meer ethische codes voor het personeel, leveranciers en
onderaannemers105, (ii) de controle op de naleving van deze code(s), (iii) de genomen
maatregelen om eventuele tekortkomingen te identificeren en te verhelpen en (iv)
het gebruik van externe certificeringen.106
Sommige vennootschappen gaan uit van een hoger risico op
mensenrechtenschendingen in bepaalde landen. In dat geval vermelden zij de
procedures die zij toepassen voor de selectie van hun leveranciers en
onderaannemers. Voorts beschrijven zij de wijze waarop ze leveranciers en
onderaannemers aanmoedigen (of verplichten) om de mensenrechten te
eerbiedigen. 107

Supra sectie 7.4.5.1.4.
Goede praktijk 49.
Goede praktijk 50.
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Goede praktijk 49: Zorgvuldigheidsprocedures inzake mensenrechtenbeleid
Colruyt, Annual Report 2019/20, p. 140
“DEME respects and protects human rights in general and the fundamental rights and freedoms as defined in the
United Nations Universal Declaration of Human Rights. The group will never tolerate slavery, child labour, forced or
compulsory labour, or trafficking in human beings.
The implementation of the policies ensures that all the partners are aware of the importance of respect for human
rights and know when and where to report any breaches.
DEME operates in several foreign countries with different sets of laws and risk profiles in terms of human rights. The
presence in countries with a higher risk profile in terms of human rights violations constitutes a threat to DEME’s
reputation. It is therefore particularly necessary to be vigilant when hiring temporary staff abroad or with third parties
that employ personnel on our sites such as subcontractors, suppliers, freelancers, etc.
A careful selection of firms, agencies and other third parties is a precondition before doing business with them and
before entering into a partnership. DEME’s policy is always clearly contractually defined in the matter of respect in
general and respect for human rights in particular.
A procedure developed for those firms and agencies in the pre-recruitment and post-recruitment phases clearly
highlights our standards and how they must be observed. Regular audits and inspections of the firms, agencies and
other third parties employing staff on our sites guarantee that our standards are respected and effective”.

Goede praktijk 50: Zorgvuldigheidsprocedures inzake mensenrechtenbeleid (buitenlandse activiteiten)
CFE, Integrated Annual Report 2019, p. 186
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Risico's
Minder dan 60% van de vennootschappen beschrijft hun mensenrechtenrisico’s. Dit is een
(lichte) verbetering. Tijdens de eerste studie lag dit cijfer op ongeveer 50%. Het percentage
stijgt bovendien naar ongeveer drie kwart wanneer alleen de BEL 20-vennootschappen in
beschouwing worden genomen. BEL 20-vennootschappen beschrijven in meer dan 60% van
de gevallen de risico’s op een voldoende specifieke wijze. Ongeveer 30% van de overige
vennootschappen beschrijft hun mensenrechtenrisico’s op een voldoende specifieke wijze.
Van de overige vennootschappen verschaft ongeveer de helft geen beschrijving.
Description
> 40%
< 40%

~ 20%
sufficient

boilerplate

Not available

Graph 26 : Mensenrechtenrisico’s – gehele onderzoekspopulatie

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen vermelden de volgende risico’s: (i) risico’s op het vlak
van de gelijke rechten van de werknemers, (ii) de schending van de mensenrechten
op sites in landen met hoger risico, of (iii) risico’s op het vlak van leveranciers en
onderaannemers in de toeleveringsketen.108
 Sommige vennootschappen wijzen erop dat hun commerciële en
productieactiviteiten hoofdzakelijk of uitsluitend in Europa gevestigd zijn. Het risico
op mensenrechtenschendingen wordt dan ook minder hoog ingeschat. Dat belet hen
echter niet om gedragsregels te ontwikkelen alsook toe te zien op de naleving ervan.

108

Goede praktijk 51.
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Goede praktijk 51: Beschrijving mensenrechtenrisico’s
Telenet, Annual Financial Report 2019, p. 31-32

Resultaten en KPI’s
Meer dan de helft van de vennootschappen beschrijft de resultaten van het gevoerde
mensenrechtenbeleid. Dit ligt in lijn met de resultaten van de vorige studie. Deze resultaten
worden echter in ongeveer een vijfde van de gevallen erg beknopt beschreven. Ze gaan in
dat geval slechts zelden gepaard met KPI’s. Opnieuw wordt geobserveerd dat het
percentage van de BEL 20-vennootschappen, dat meer gedetailleerde resultaten
rapporteert, hoger ligt dan bij de overige vennootschappen. Ongeveer de helft van de
overige vennootschappen vermeldt geen resultaten van hun mensenrechtenbeleid.
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Description
~ 40%
~ 40%

sufficient

boilerplate

~ 20%
Not available

Graph 27 : Resultaten mensenrechtenbeleid – gehele onderzoekspopulatie

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen beschrijven de resultaten van de personeelsopleidingen
waarin de eerbiediging van de mensenrechten aan bod komt. Of ze geven aan in de
loop van het voorbije jaar klachten te hebben ontvangen over onethisch gedrag. Of
ze verduidelijken leveranciers of onderaannemers te hebben verzocht zich in regel te
stellen dan wel een einde te hebben gemaakt aan bepaalde commerciële relaties
wegens ethische tekortkomingen of een mensenrechtenschending.
 Sommige vennootschappen stellen doelstellingen voorop zoals: (i) de uitrol van
opleidingen voor het voltallige personeel in de loop van één of meer jaren, (ii) het
ontvangen van geen enkele klacht of melding voor een ethische tekortkoming of
wetsovertreding, (iii) ervoor te zorgen dat alle leveranciers en onderaannemers zich
verbinden tot de naleving van een gedragscode109 en (iv) de uitvoering van een aantal
leverancier- en onderaannemeraudits gedurende een bepaalde periode.
 Sommige vennootschappen hanteren de volgende KPI’s op dit vlak: (i) het aantal of
het percentage werknemers dat een opleiding over een gedragscode heeft gevolgd
en zich tot de naleving ervan heeft verbonden, (ii) het aantal (risico)leveranciers dat
zich tot de naleving van een gedragscode heeft verbonden, (iii) het percentage
leveranciers dat aan vooraf bepaalde principes van de eerbiediging van
mensenrechten voldoet. Sommige vennootschappen vermelden hierbij de evolutie
van de resultaten en de vooropgestelde doelstellingen.110

109

110

De gedragscode behandelt ook andere aangelegenheden dan de eerbiediging van de mensenrechten.
Supra sectie 7.4.4.2.2.
Goede praktijk 52.
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 Sommige vennootschappen vermelden eveneens (i) het aantal productievestigingen
van de groep, (ii) het percentage risicoleveranciers met goed resultaat in navolging
van een inspectie of audit, (iii) het aantal leveranciers dat door een erkend
onafhankelijk organisme is gecontroleerd, (iv) het aantal gemelde overtredingen en
de daaropvolgende maatregelen.111

Goede praktijk 52: KPI’s inzake mensenrechten, corruptiebestrijding en sociale aangelegenheden
Barco, Annual Financial Report 2019, section B, p. 53

111

Goede praktijk 53.
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Goede praktijk 53: KPI’s inzake mensenrechten (toeleveringsketen)
Colruyt, Annual Report 2019/20, p. 141

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 hun mensenrechtenbeleid op een voldoende wijze te beschrijven.
 hun actieplan en bijhorende zorgvuldigheidsprocedures uit te leggen.
 de risico’s die gepaard gaan met de toeleverings- en onderaannemingsketen helder uit
te leggen.112
 de resultaten van hun mensenrechtenbeleid duidelijk toe te lichten. Dit zowel verhalend
als aan de hand van KPI’s.
 de gerealiseerde resultaten steeds te toetsen aan de vooropgestelde doelstellingen.

Bestrijding van corruptie
Vaststellingen en goede praktijken
Gevoerd beleid en toegepaste zorgvuldigheidsprocedures
De overgrote meerderheid van de vennootschappen, waaronder alle BEL 20vennootschappen, beschrijft haar anticorruptiebeleid. Dit vormt een verbetering tegenover
ongeveer 85% in de vorige studie. Ongeveer 30% van de vennootschappen buiten de BEL
20 beschrijft hun beleid echter zeer beknopt of zelfs helemaal niet. In dat laatste geval
wordt de niet-vermelding evenmin gemotiveerd.

112

Supra sectie 7.4.5.1.4.
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Description
~ 5%
< 20%

~ 80%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 28 : Beleid inzake corruptiebestrijding – gehele onderzoekspopulatie

Ongeveer 75% van de vennootschappen beschrijft haar zorgvuldigheidsprocedures inzake
corruptiebestrijding. Dit is een verbetering tegenover ongeveer 70% van de
vennootschappen in de eerste studie. De overgrote meerderheid van de BEL 20vennootschappen beschrijft deze procedures op een voldoende specifieke wijze. Dit geldt
evenzeer voor ongeveer de helft van de overige vennootschappen. De resterende
emittenten voorzien een al te generieke dan wel te summiere beschrijving. Sommige
voorzien helemaal geen beschrijving.
Description
> 20%

~ 60%

~ 15%

sufficient

boilerplate

Not available

Graph 29 : Zorgvuldigheidsprocedures inzake corruptiebestrijding – gehele onderzoekspopulatie
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De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 De meest gebruikte zorgvuldigheidsprocedures inzake corruptiebestrijding behelzen
de invoering van een ethische code.113 Dit omvat de vermelding of de werknemers
zich ertoe verbinden dergelijke code na te leven alsook de maatregelen om een
eventuele tekortkoming te identificeren en te verhelpen.114
 Sommige vennootschappen schatten het corruptierisico hoger in voor bepaalde
buitenlandse activiteiten of in de betrekkingen met de lokale overheden of met
onderaannemers. Ze voeren in dat geval specifieke zorgvuldigheidsprocedures in.115

113
114
115

Supra sectie 7.4.4.2.2.
Goede praktijk 54.
Goede praktijk 55.
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Goede praktijk 54: Beleid en zorgvuldigheidsprocedures inzake anticorruptie
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Ageas, Annual Report 2019, p. 32-33 116

FIGHT AGAINST FRAUD AND CORRUPTION
“DEME has a clear policy to carry out its activities with integrity and fights against all forms of corruption. In addition
to the corporate Code of Ethics and Integrity, DEME has implemented a fully-fledged corporate compliance
programme which also defines anti- corruption policies. In the context of this compliance programme, those anticorruption policies also form part of the annual employee awareness programme. In addition, this policy is in turn
accompanied by specific procedures to guarantee its day-to-day effectiveness. The third-party due diligence policy, the
policy on the integrity of outgoing payments, the supply-to-payment policy for key third parties, and a training
programme for staff members involved in this kind of procedure constitute an effective instrument in the fight against
fraud and corruption.
The activities are deployed worldwide and therefore also in countries that have a higher score in the perception of
corruption index. Potential situations of corruption are a risk to the group’s reputation. For that reason, DEME has
set up a due diligence procedure, not only for those high-risk countries, but also for all situations where there appears
to be a high risk of fraud and corruption.
First of all, DEME advises against using sponsors or agents. If there is no way to do otherwise, those parties must first
be screened; this screening will be more or less extensive depending on the level of risk. The group also monitors the
third parties it does business with. Specific clauses are included in the contracts, under which the parties agree to
always act in accordance with the standard of conformity required by DEME. Finally, DEME ensures that those
parties effectively comply with the policies and procedures in the area of corruption.
Moreover, DEME reduces those risks as much as possible through policies and procedures that are well known to
everybody and implemented throughout the organization. In this respect, the group offers a special training
programme to instruct management staff and teach them how to manage the risks of corruption with full knowledge of
the facts”.

Goede praktijk 55: Beleid en zorgvuldigheidsprocedures inzake anticorruptie (buitenlandse activiteiten)
CFE, Integrated Annual Report 2019, p. 186-187

Risico’s
Ongeveer 60% van de vennootschappen beschrijft het corruptierisico. Dit vormt een lichte
stijging tegenover de resultaten van de eerste studie. Meer dan twee derde van de BEL 20vennootschappen geeft het corruptierisico bovendien op een voldoende specifieke wijze
weer. Van de overige vennootschappen behandelt ongeveer een derde het corruptierisico
eveneens op een voldoende specifieke wijze. Ongeveer de helft geeft geen enkele
beschrijving van dit risico.

116

Deze emittent beschrijft ook het toegepaste beleid rond integriteit op pagina 31 van het jaarlijks financieel
verslag 2019. Dit werd weggelaten in dit voorbeeld van goede praktijk.
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~ 40%
~ 40%

~ 20%
sufficient
boilerplate
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Graph 30 : Risico’s inzake corruptie – gehele onderzoekspopulatie

De FSMA stipt de volgende goede praktijk aan:
 Sommige vennootschappen wijzen op potentiële corruptierisico’s die inherent zijn
aan hun activiteitensector117 of vaker voorkomen in de zakelijke relaties in bepaalde
risicovolle landen.118

“In the construction business, the financial stakes are often high, competition is sometimes fierce, and many projects
require the conclusion of joint ventures and the placing of orders with a large number of subcontractors and suppliers.
Furthermore, relations with clients may involve offering or receiving gifts, hospitality, invitations to various events, etc.
This may give rise to situations where there is a risk of ‘losing control’ due to corruption. To mitigate those risks, CFE
pursues a strict policy of prevention. An Anti-Corruption Code has been implemented at the subsidiaries, setting out
the basic principles and the specific rules to be applied in the various high-risk situations. This is complemented by
various concrete measures taken by the entities to ensure the application of those rules”.

Goede praktijk 56: Risicobeschrijving inzake corruptie
CFE, Integrated Annual Report 2019, p. 188

Goede praktijk 57: Risicobeschrijving inzake corruptie (buitenlandse activiteiten)
AB InBev, Annual report 2019, p. 73

117
118

Goede praktijk 56.
Goede praktijk 57.
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Resultaten en KPI’s
De meeste geanalyseerde NFI-verklaringen beschrijven de resultaten van het
anticorruptiebeleid. Dit vormt een lichte stijging tegenover de eerste studie. Het percentage
verbetert echter beduidend wanneer alleen de BEL 20-vennootschappen in beschouwing
worden genomen. Over de resultaten wordt in een aantal gevallen weinig specifiek of te
beknopt gerapporteerd. De rapportering gaat in dergelijke gevallen slechts zelden gepaard
met heldere KPI’s. Iets minder dan de helft van de overige vennootschappen rapporteert
helemaal geen resultaten op dit punt.
Description

< 40%
~40%

~ 25%
sufficient

boilerplate

Not available

Graph 31 : Resultaten inzake corruptiebestrijding – gehele onderzoekspopulatie

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen melden in dit verband: (i) of hun werknemers een
vorming in corruptiebestrijding hebben gevolgd; (ii) of zij in het voorbije jaar klachten
wegens fraude hebben ontvangen; (iii) of er anticorruptie onderzoeken werden
uitgevoerd119; (iv) of zij zakelijke relaties wegens corruptie hebben beëindigd.
 Sommige vennootschappen rapporteren specifieke doelstellingen in dit verband.
Zoals bijvoorbeeld het opleiden van werknemers en het feit dat er geen enkel incident
heeft plaats gevonden.

119

Goede praktijk 58.
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 Sommige vennootschappen verstrekken de volgende KPI’s: (i) het aantal werknemers
dat een opleiding rond dit thema heeft ontvangen; (ii) het aantal werknemers dat zich
heeft verbonden tot een gedragscode die de aspecten van de bestrijding van
corruptie bevat120; (iii) het aantal ontvangen klachten of geïdentificeerde
incidenten121; (iv) het aantal ontvangen meldingen van klokkenluiders; (v) het aantal
onderzoeken naar schendingen van het beleid of de gedragscode122; (vi) het aantal
leveranciers of onderaannemers dat door een erkend onafhankelijk organisme werd
onderworpen aan een audit.

“On 20 March 2018, a search was conducted at the offices of DEME in Zwijndrecht (Belgium) in connection with the

role that a former employee had played in the award of a dredging contract in Sabetta (Russia) in 2014. The investigation,
in which DEME lends its full cooperation, is still in progress. So far, no one is under suspicion. Since the investigation
is strictly confidential, no details can be given about the case or the trial. This incident was an additional reason to further
refine and formalize the existing procedures”.
Goede praktijk 58: Resultaten anticorruptiebeleid
CFE, Integrated Annual Report 2019, p. 187

Goede praktijk 59: Resultaten anticorruptiebeleid
Melexis, Annual Report 2019, p. 47

Goede praktijk 60: KPI’s corruptiebestrijding
Proximus, Annual Report 2019, p. 106

120

121
122

De gedragscode behandelt ook andere aangelegenheden dan de bestrijding van corruptie. Supra sectie
7.4.4.2.2.
Goede praktijk 59.
Goede praktijk 60.
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Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 hun anticorruptiebeleid op een voldoende specifieke wijze te beschrijven.
 hun actieplan en bijhorende zorgvuldigheidsprocedures uit te leggen.
 uit te leggen of de corruptierisico’s in hun binnenlandse en internationale activiteiten
zijn geanalyseerd.
 de resultaten van hun actieplan te rapporteren, dit kan zowel verhalend als met KPI’s.
 de behaalde resultaten steeds te toetsen aan de vooropgestelde doelstellingen.

COMPLY OR EXPLAIN
Reglementair kader
Wanneer een vennootschap geen beleid voert voor een of meer van de niet-financiële
thema’s, dient de NFI-verklaring een duidelijke en gemotiveerde verklaring te bevatten van
de redenen waarom zij dit niet doet.123 De overige rapporteringsvereisten blijven uiteraard
van toepassing.
Vaststellingen en goede praktijken
De meeste vennootschappen ontwikkelen een beleid voor elke niet-financiële
aangelegenheid. Een klein aantal emittenten beschrijft geen beleid met betrekking tot een
of meer niet-financiële aangelegenheden. Deze emittenten motiveren niet steeds waarom
zij deze aangelegenheden niet behandelen.
De meeste van deze emittenten vermelden louter de niet-financiële aangelegenheid zonder
een concrete beschrijving te geven van het gevoerde beleid, de gehanteerde
zorgvuldigheidsprocedures en de andere vereiste elementen. Indien een emittent een nietfinanciële aangelegenheid alleen maar vermeldt, voldoet hij niet aan de wettelijke
verplichtingen.

De FSMA stipt de volgende goede praktijk aan:

123

Artikel 3:6, § 4, lid 7 WVV.
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 Sommige vennootschappen beschrijven elk vereist element per niet-financiële
aangelegenheid. Ze motiveren hierbij dat zij bepaalde thema's minder uitvoerig
ontwikkelen dan andere. Dit kan het gevolg zijn van hun materialiteitsanalyse.124

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 indien een niet-financiële aangelegenheid als niet materieel is aangemerkt - en de
vennootschappen bijgevolg geen specifiek beleid ter zake uitwerken - dit duidelijk te
vermelden. Uiteraard blijven de andere rapportage-eisen, zoals de beschrijving van de
belangrijkste risico's, voor desbetreffende aangelegenheid van toepassing.
 interne richtsnoeren inzake toepassing van het comply-or-explainprincipe te
ontwikkelen.125

124
125

Infra sectie 7.8.1.
Supra sectie 7.4.4.2.2.
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REFERENTIEMODELLEN
Reglementair kader
Vennootschappen dienen zich voor de opmaak van hun NFI-verklaring op een of meerdere
Europees of internationaal erkende referentiemodellen te baseren. Zij vermelden op
welk(e) model(len) zij zich hebben gebaseerd.126 127 Vennootschappen moeten in principe
alle vereiste niet-financiële thema’s behandelen. Indien zij zich baseren op een
referentiemodel dat niet al deze thema’s dekt, dienen ze ook voor de resterende thema’s
de nodige informatie te verschaffen.
Vaststellingen en goede praktijken
Afwezigheid van een referentiemodel
Bijna 10% van de vennootschappen laat na om het beroep op een erkend referentiemodel
te vermelden. Dit is een verbetering ten aanzien van de vorige studie. Toen lag dit het
percentage op iets minder dan 20%. Alle BEL 20-vennootschappen baseren zich op een
erkend referentiemodel. Twee jaar geleden was er nog één BEL 20-vennootschap voor wie
dit niet het geval was.
Vijf vennootschappen van het continusegment128 129 en één van de fixingmarkt vermelden
geen referentiemodel. Dit in vergelijking met respectievelijk acht en twee emittenten
tijdens de vorige studie.
Aantal vermelde referentiemodellen
Behalve de emittenten die geen referentiemodel
vennootschappen ten minste één referentiemodel.

126

127
128

129

opgeven,

vermelden

alle

Artikel 3:6, § 4, lid 4 WVV. De Koning kan een lijst opmaken met de Europese en internationale
referentiemodellen en zorgvuldigheidsprocedures waarop vennootschappen mogen steunen. Op datum
van deze studie is er nog geen koninklijk besluit gepubliceerd. Wel worden, op niet exhaustieve wijze, een
aantal internationaal erkende referentiemodellen en standaarden opgesomd in de NFI-richtsnoeren
alsook in de memorie van toelichting bij de wet van 3 september 2017.
NFI-richtsnoeren, p. 3-4.
Een emittent verwijst opnieuw naar een referentiemodel dat door de Europese Commissie niet als een
referentiemodel voor de niet-financiële rapportering wordt beschouwd. Deze emittent wordt daarom
gerekend tot de groep die hun NFI-verklaring niet opstellen op basis van een erkend referentiemodel.
De commissaris van een emittent van het continusegment geeft aan dat deze zich gebaseerd heeft op de
GRI Standards, terwijl deze emittent dit nergens vermeldt.
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Graph 32: Aantal vermelde referentiemodellen per NFI-verklaring

Meest gebruikte referentiemodellen
De twee meest gebruikte referentiemodellen zijn de SDGs en de GRI Standards. Ongeveer
70% van emittenten die tenminste één referentiemodel vermelden doet een beroep op
deze referentiemodellen.130
De SDGs worden vaker aangewend in vergelijking met de eerste studie. Zo worden ze in
ongeveer 70% van de verklaringen vermeld. In 2017 was dit nog in ongeveer 40% van de
verklaringen. Ongeveer twee derde van de emittenten kiest voor de GRI Standards als
voornaamste referentiemodel. 131 Ongeveer een kwart van de emittenten merkt de SDGs
aan als voornaamste referentiemodel. Bijna 70% van de BEL 20-vennootschappen hanteert
de GRI Standards. De resterende BEL 20-vennootschappen gebruiken de SDGs.

130

131

In de tekst van dit hoofdstuk slaan de percentages op het aantal verklaringen waarin minstens naar één
referentiemodel wordt verwezen.
Om het voornaamste referentiemodel te identificeren, baseert de studie zich op het oordeel van de
commissarissen. Die geven immers in hun verslag aan op welk referentiemodel een emittent zich baseert.
Zie in dat verband infra sectie 7.9.1.
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Graph 33: Verwijzing GRI Standards per marktsegment

Net als tijdens de vorige studie baseren voornamelijk de BEL 20-vennootschappen zich op
de GRI Standards. Ongeveer 70% van de BEL 20-vennootschappen verwijst ernaar. Dit in
vergelijking met bijna 80% tijdens de eerste studie. Op het continusegment daalt dit
percentage tot ongeveer 60% van de bestudeerde verklaringen. Dit is lijn met het
percentage uit de vorige studie. Op de fixingmarkt worden de GRI Standards in twee
verklaringen vermeld. Tijdens de eerste studie was dit in één verklaring het geval.
Conformeren versus inspireren

De rapportering volgens de GRI Standards kan worden opgesteld op basis van twee opties:
de Core-optie of de Comprehensive-optie. Tijdens de vorige studie gaven emittenten niet
altijd aan of zij de Core- of de Comprehensive-optie naleefden dan wel er zich louter op
hadden geïnspireerd. In het kader van deze opvolgingsstudie is vastgesteld dat het
merendeel van de emittenten aangeven of ze zich louter inspireren op de GRI Standards,
dan wel conformeren aan een van beide opties.
Drie vierde van de emittenten die de GRI Standards vermelden, geven aan dat ze de Coreoptie gebruiken waar dit het geval was voor iets minder dan 40% van de emittenten tijdens
de vorige studie. De overige vennootschappen hebben zich geïnspireerd op de GRI
Standards zonder zich te conformeren aan dit referentiemodel.
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Inhoudsopgave
Zoals reeds vermeld in de vorige studie, moet een emittent, wanneer hij zich baseert op de
GRI Standards, een GRI-inhoudsopgave opnemen.132 Hierin worden alle gebruikte normen
gespecificeerd en alle informatie-elementen uit het verslag opgesomd.
In lijn met de vorige studie nemen niet alle emittenten, die zich op de GRI Standards hebben
gebaseerd, een GRI-inhoudsopgave op in hun NFI-verklaring. Meer dan 80% van de
emittenten hebben dit gedaan in vergelijking met ongeveer 60% twee jaar geleden. Verder
wordt opgemerkt dat in enkele gevallen de GRI-inhoudsopgave apart wordt vermeld op de
website van de emittent in plaats van rechtstreeks in de NFI-verklaring.
Hoewel voor deze studie de GRI-inhoudsopgaven niet in detail zijn gecontroleerd, kan in lijn
met de vorige studie worden afgeleid dat een aantal emittenten niet alle indicatoren, die
van toepassing zijn op de Core-optie, hebben opgenomen in hun inhoudsopgave.
Externe verificatie
Voor de toepassing van de GRI Standards moeten emittenten een beschrijving opnemen
van hun beleid en hoe zij omgaan met externe verificatie (“assurance”) van hun
verslaggeving. Indien een emittent gebruik heeft gemaakt van een dergelijke externe
verificatie om de overeenstemming van zijn NFI-verklaring met de GRI Standards na te gaan
moet hij een verwijzing naar dergelijke externe verificatie opnemen. Er wordt opgemerkt
dat acht vennootschappen, die zich op de GRI Standards hebben gebaseerd, een dergelijke
externe verificatie van een beperkt aantal indicatoren hebben laten uitvoeren.133
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
De SDGs komen voor in ongeveer 70% van de NFI-verklaringen van emittenten die
tenminste één referentiemodel vermelden tegenover meer dan 40% in de NFI-verklaringen
2017.

132
133

GRI 102-55.
Infra sectie 7.8.3.2.
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Graph 34: Verwijzing SDGs per marktsegment

Iets meer dan 90% van de BEL 20-vennootschappen verwijst ernaar. Dit is een hoger
percentage dan in de vorige studie. Voor emittenten van het continusegment is dit het
geval voor ongeveer 65% van de emittenten die ten minste één referentiemodel aangeven.
Dit is een sterke stijging vergeleken met ongeveer 15% tijdens de eerste studie. Twee
vennootschappen van de fixingmarkt verwijzen naar de SDGs. Dit is in lijn met wat twee jaar
geleden werd geobserveerd.
Op één vennootschap na, die verwijst naar de SDGs zonder dit verder in detail te
verduidelijken, selecteren de emittenten tussen de 4 en de 17 doelstellingen. Dit is meer
dan twee jaar geleden. Toen werd een selectie tussen de 4 en 14 doelstellingen
waargenomen.
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Graph 35: Aantal SDGs per marktsegment

Onderstaande tabel vergelijkt het aantal vermeldingen per objectief van de SDGs uit de NFIverklaringen van 2017 met deze uit 2019.
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Aantal NFIverklaringen

Aantal NFIverklaringen

Aantal NFIverklaringen

2019

5

5

28

16
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11

2017

3

2
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10

9

4

2019
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2017
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15
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26

3

9
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19
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0
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Table 2: Selectie van de SDGs in de NFI-verklaringen

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen nemen een verklarende tabel of lijst op met daarin een
korte beschrijving van elke geselecteerde SDG.134
 Sommige vennootschappen lichten elke geselecteerde SDG toe in de tekst waar ze
hun aanpak en acties voor elke niet-financiële aangelegenheid beschrijven.135
 Sommige vennootschappen begeleiden hun woordelijke uitleg met een grafiek
waarin ze visueel tonen tot de verwezenlijking van welke SDGs hun acties
bijdragen.136

134
135
136

Goede praktijk 61.
Goede praktijk 62
Goede praktijk 63.
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Goede praktijk 61: Specifieke bijdrage aan de geselecteerde SDGs (tabel)
Agfa Gevaert, Annual Report 2019, p. 20-21

114

Goede praktijk 62: Specifieke bijdrage aan de geselecteerde SDGs (tekstueel)
AGEAS, Annual Report 2019, p. 15
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Goede praktijk 63: Specifieke bijdrage aan de geselecteerde SDGs
AB Inbev, Annual Report 2019, p. 36

Verandering van referentiemodel
Een vijfde van de vennootschappen baseert zich in 2019 op een ander referentiemodel dan
in 2017. Eén BEL 20-vennootschap en één van het continusegment hebben in 2019 voor de
eerste keer een referentiemodel gekozen.
Zes emittenten baseren zich voortaan op de SDGs in plaats van op de GRI Standards. Twee
van de BEL 20-vennootschappen die zich in 2017 op de GRI Standards inspireerden, hebben
nu voor de SDGs gekozen. Eén van hen licht deze verandering ook toe. Vier emittenten van
het continusegment hebben voor de SDGs gekozen in plaats van de GRI Standards. Slechts
één van hen motiveert deze verandering.
Eén BEL 20-vennootschap baseert zich voortaan op de GRI Standards in plaats van op het
UN Global Compact. Twee emittenten van het continusegment zijn van het UN Global
Compact overgeschakeld naar respectievelijk de SDGs en naar de GRI Standards. Ze
verschaffen hierover echter geen uitleg.
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Combinatie van referentiemodellen
Negenentwintig emittenten vermelden twee of meer referentiemodellen. Twee jaar
geleden lag dit aantal op 26 emittenten.
De meest voorkomende combinatie is deze van de GRI Standards met de SDGs. Deze is terug
te vinden in ongeveer 40% van de NFI-verklaringen. Tijdens de eerste studie ging het om
iets meer dan 25%. Deze combinatie lijkt logisch. De SDGs voorzien immers in algemene
objectieven en gekwantificeerde doelstellingen terwijl de GRI Standards een concrete
rapporteringsmethodologie aanleveren.
Wanneer emittenten zich baseren op verschillende referentiemodellen laten ze vaak na om
aan te geven welk onderdeel van hun NFI-verklaring gebaseerd is op welk referentiemodel.
De grafiek hieronder vergelijkt de meest voorkomende combinaties tussen de huidige
studie en de vorige studie.
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Graph 36: Combinaties van referentiemodellen

De FSMA stipt de volgende goede praktijk aan:
 Sommige vennootschappen vatten de overeenstemming tussen de informatie in de
NFI-verklaring en de gebruikte referentiemodellen samen in een overzichtelijke
tabel.137

137

Goede praktijk 64.

118

Goede praktijk 64: Overeenstemming NFI-verklaring met het aangewende referentiemodel
AKKA Technologies, Integrated Report 2019, p. 80-83

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de emittenten aan om:
 aan te geven op welk(e) referentiemodel(len) zij zich baseren.
 uitleg te geven bij de keuze voor dit (deze) referentiemodel(len).
 aan te geven in hoeverre er inspanningen zijn geleverd om de referentiemodellen na te
leven. 138

138

Ze geven hierbij aan of de aangehaalde modellen een bron van inspiratie vormen dan wel integraal zijn
nageleefd. In het eerste geval, welke onderdelen zijn niet gevolgd en wat was de reden hiervoor?
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 indien meerdere referentiemodellen worden vermeld, uit te leggen of, en in welke
mate, zij zich voor (specifieke gedeeltes van) hun verklaring op elk van deze
referentiemodellen hebben gebaseerd.
 elk jaar consequent dezelfde referentiemodellen te gebruiken met het oog op een
goede vergelijkbaarheid van de informatie.
 uit te leggen op basis waarvan de keuze voor een ander referentiemodel werd gemaakt
en waarom van het vorige referentiemodel werd afgestapt. Dit zowel wanneer wordt
beslist van referentiemodel te veranderen als wanneer wordt beslist om een bijkomend
referentiemodel te gebruiken.
 indien beroep wordt gedaan op een referentiemodel dat specifieke
duurzaamheidsobjectieven vermeldt, uit te leggen op welke wijze de
vennootschapsactiviteiten bijdragen tot de verwezenlijking van deze objectieven alsook
de vooruitgang die werd geboekt in dit verband.
Specifiek wanneer de GRI Standards worden gekozen:
 aan te geven voor welke optie is gekozen,139 of aan te geven dat dit referentiemodel
enkel als bron van inspiratie wordt gebruikt;
 een GRI-inhoudsopgave op te nemen die in lijn is met de gekozen optie, Core of
Comprehensive.
 een duidelijke link te maken naar de GRI-inhoudsopgave wanneer deze niet in de NFIverklaring is opgenomen.
 aan te geven of de informatie extern is geverifieerd.
Specifiek wanneer de SDGs als referentiemodel worden gekozen:
 te beschrijven hoe de vennootschappen hun prestaties ten opzichte van de SDGdoelstellingen meten, hoe ze hun doelstellingen definiëren, zowel tekstueel als
kwantitatief en welke vooruitgang er jaar na jaar is geboekt.
 te illustreren, aan de hand van een tabel of lijst, hoe hun acties de SDGs in rekening
nemen en de resultaten daarvan.
 uit te leggen waarom ze niet voor de andere objectieven van de SDGs hebben gekozen,
bijvoorbeeld aan de hand van de resultaten van een materialiteitsanalyse. 140
 te beschrijven wanneer een emittent beslist om een bepaald objectief van de SDGs niet
langer te onderschrijven alsook de reden(en) te geven wanneer een nieuw objectief
wordt onderschreven door de emittent.

139
140

Namelijk Core of Comprehensive.
Infra sectie 7.8.1.
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OVEREENSTEMMING MET SLEUTELBEGINSELEN
Vennootschappen doen er bij het verstrekken van niet-financiële informatie goed aan
bepaalde overkoepelende sleutelbeginselen in acht te nemen. Zo is kwaliteitsvolle
rapportering: (i) relevant en stakeholdergericht, (ii) veelomvattend maar bondig, (iii) eerlijk,
evenwichtig en begrijpelijk, (iv) strategisch en prospectief alsook (v) logisch en coherent.
Deze sectie gaat na in welke mate de vennootschappen deze sleutelbeginselen toepassen.
Relevant en op stakeholders gericht
Beginsel
Vennootschappen hoeven geen gedetailleerd verslag uit te brengen over elk niet-financieel
thema. Enkel informatie noodzakelijk om de evolutie, prestatie en het effect van
vennootschapsactiviteiten op de niet-financiële aangelegenheden te begrijpen dient te
worden verschaft.141
De emittenten beschrijven de eigen impact op hun omgeving. Omgekeerd geven ze
eveneens aan hoe zij zelf door de niet-financiële thema’s worden beïnvloed. Dit is in lijn met
het dubbele materialiteitsperspectief.
Vennootschappen doen er goed aan om de informatiebehoeften van alle relevante
stakeholders in acht te nemen.142 Gelet op het uiteenlopend karakter van de niet-financiële
thema’s dienen ze steeds goed de materialiteit van gerapporteerde informatie voor ogen
te houden.
Een goede materialiteitsanalyse houdt rekening met de specifieke context van de emittent
en de bijzonderheden van de sector waarin deze actief is.143 Het laat toe om de risico's en
opportuniteiten die eruit voortvloeien beter te identificeren alsook de manier waarop de
vennootschap daarmee omgaat.
Vaststellingen en goede praktijken
Ongeveer drie kwart van de emittenten geeft aan de materialiteit van de niet-financiële
aangelegenheden te hebben onderzocht. Dit is het geval voor alle BEL 20-vennootschappen
en voor meer dan de helft van de overige vennootschappen. Dit vormt een verbetering.

141
142
143

NFI-richtsnoeren, p. 2.
NFI-richtsnoeren, p. 9.
NFI-richtsnoeren, paragraaf 3.1.
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Tijdens de vorige studie was dit het geval voor ongeveer 70% van de BEL 20vennootschappen en iets minder dan de helft van de overige vennootschappen.
Totstandkoming van de materialiteitsanalyse
Emittenten doen er goed aan te verduidelijken hoe hun materialiteitsanalyse is
gerealiseerd. Het betreft de vraag of de vennootschappen kwaliteitsvol rapporteren over
de ondernomen stappen om de voor hen - en voor hun stakeholders - materiële thema’s in
kaart te brengen. Meer dan de helft van de onderzochte emittenten doet dit. Het gaat om
ongeveer 90% van de BEL 20-vennootschappen en ongeveer 40% van de overige
vennootschappen.
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen beschrijven de totstandkoming van hun
materialiteitsanalyse tekstueel.144 Andere emittenten doen dit aan de hand van een
grafiek.145
 Sommige vennootschappen identificeren de voor hen belangrijkste stakeholders en
thema's. Ze stellen de manier waarop zij de belangen van hun stakeholders
identificeren voor aan de hand van een tabel 146dan wel op een grafische wijze. 147
 Sommige emittenten geven aan dat zij bij hun stakeholderinteractie verschillende
tijdshorizonten in acht nemen. De impact van de behandelde thema’s kan immers
variëren op korte, middellange en lange termijn. 148
 Sommige vennootschappen verfijnen regelmatig hun materialiteitsanalyse. Zo blijven
de materiële thema’s steeds in lijn met de evolutie van de vennootschap en de
verwachtingen van hun stakeholders. Enkele vennootschappen geven zelfs aan met
welke frequentie zij hun materialiteitsanalyse actualiseren.149

144
145
146
147
148
149

Goede praktijk 65.
Goede praktijk 66.
Goede praktijk 67.
Goede praktijk 68.
Goede praktijk 69.
Goede praktijk 70.
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Goede praktijk 65: Tekstuele voorstelling van het proces rond de materialiteitsanalyse
Proximus, Annual Report, p. 116

Goede praktijk 66: Grafische voorstelling van het proces rond de materialiteitsanalyse
Umicore, Integrated Annual Report 2019, p. 21
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Goede praktijk 67: Voorstelling van de stakeholderinteractie in tabelvorm
Balta Group, Annual Report 2019, p. 40

Goede praktijk 68: Grafische voorstelling van de stakeholderinteractie
Titan Cement Group, Integrated Annual Report 2019, p. 17

Goede praktijk 69: Weergave tijdshorizonten in de stakeholderinteractie
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KBC Group, Sustainability Report 2019, p. 41 150

Goede praktijk 70: Frequentie van actualisering van de materialiteitsanalyse
Barco, Annual Financial Report 2019, section B, p. 12

Resultaten van de materialiteitsanalyse
Emittenten kunnen het resultaat van hun materialiteitsanalyse woordelijk beschrijven dan
wel visueel illustreren aan de hand van een tabel of een materialiteitsmatrix. Deze toont op

150

Uit dit uittreksel is een deel weggelaten. Enkel het deel inzake de langetermijnbeoordeling, specifiek 2050,
is behouden.
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de ene as de relevante onderwerpen waarop een vennootschap een significante invloed
uitoefent en op de andere as het belang van deze thema's voor de stakeholders. Een
materialiteitsmatrix stelt de emittenten eveneens in staat om de waarschijnlijkheid van de
(niet-)financiële impact op een overzichtelijke manier weer te geven.
Ongeveer de helft van de emittenten - waaronder de grote meerderheid van de BEL 20vennootschappen - beschrijft het resultaat van hun materialiteitsanalyse. Dit betekent een
lichte verbetering tegenover de resultaten van de eerste studie.
De onderstaande tabel vergelijkt het percentage van de emittenten die een
materialiteitsmatrix gebruiken, per marktsegment, tijdens de eerste en de tweede studie.

Totaal

Aanwezigheid
van
materialiteitsmatrix

een

BEL 20

Continumarkt en
fixingmarkt

2019

2017

2019

2017

2019

2017

~ 45%

~ 25%

~45%

~ 35%

~ 40%

~ 20%

Table 3: Vergelijking – materialiteitsmatrix

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige emittenten illustreren de resultaten van hun materialiteitsanalyse aan de
hand van een materialiteitsmatrix.151
 Sommige emittenten lichten de materialiteitsmatrix ook nog woordelijk toe. Ze
verduidelijken waarom ze bepaalde thema’s wel of niet als materieel beschouwen. 152

151
152

Goede praktijk 71.
Goede praktijk 72.
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Goede praktijk 71: Materialiteitsmatrix
UCB, Integrated Annual Report 2019, p. 33
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Goede praktijk 72: Materialiteitsmatrix met bijhorende tekstuele omschrijving
AvH, Annual Report 2019, p. 41
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Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 de processen voor de identificatie van materiële onderwerpen te beschrijven.
 de analyse van materiële onderwerpen steeds in haar context te plaatsen en hierbij oog
te hebben voor het dubbele materialiteitsperspectief.153
 de perspectieven en de impact van de niet-financiële thema's op korte, middellange en
lange termijn te beschouwen.
 uit te leggen welke tijdshorizonten de materialiteitsanalyse omvat.
 de belangrijkste stakeholders(interactie) te vermelden.
 de resultaten van de materialiteitsanalyse op een duidelijke en beknopte manier te
illustreren, bij voorkeur aan de hand van een materialiteitsmatrix.
 op regelmatige tijdstippen de materialiteit opnieuw te evalueren.
Veelomvattend maar bondig
Beginsel
De emittenten nemen voor elk niet-financieel thema de vereiste informatie op. Ze dienen
hierbij bondig te zijn en herhalingen te vermijden.
Vaststellingen en goede praktijken
De overgrote meerderheid van de emittenten beschrijft het beleid voor de niet-financiële
aangelegenheden.154 Bij enkele vennootschappen ontbreken evenwel de
risicobeschrijvingen, de zorgvuldigheidsprocedures, de resultaten en de relevante KPI's.
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen bespreken systematisch elk vereist onderdeel per nietfinanciële aangelegenheid. Op die manier worden er geen elementen over het hoofd
gezien en krijgt de rapportering een duidelijke structuur.155
 Sommige emittenten nemen een inhoudsopgave op.156 Dit geeft een duidelijk
overzicht van alle behandelde thema's en hun vindplaats.
 Sommige emittenten nemen een tabel op met kruisverwijzingen naar hun jaarverslag
of jaarlijks financieel verslag.157 Andere nemen deze verwijzingen rechtstreeks op in

153
154
155
156
157

Supra sectie 7.4.5.1.3.
Supra sectie 7.4.3.
Goede praktijk 73.
Goede praktijk 74.
Goede praktijk 75.
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de NFI-verklaring wanneer de verschillende aangelegenheden of hun specifieke
elementen worden behandeld. Beide benaderingen stellen de gebruikers in staat om
te identificeren of en waar alle vereiste elementen zijn terug te vinden.
 Sommige emittenten verwijzen naar informatie op hun website of naar specifieke
documenten.158 Op die manier kunnen gebruikers die dit wensen meer details te
verkrijgen terwijl de NFI-verklaring haar bondigheid bewaart.

158

Goede praktijk 76.
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132

Goede praktijk 73: Gestructureerde omschrijving
D’Ieteren Group, Financial and Directors’ Report 2019, p. 133-134

133

Goede praktijk 74: beknopte inhoudstafel van de NFI-verklaring
Galapagos, Annual Report 2019, p. 72

134

Goede praktijk 75: Kruisverwijzingen
Proximus, Annual Report 2019, p. 109-111

135

Goede praktijk 76: Verwijzing naar afzonderlijk duurzaamheidsverslag
Telenet, Annual Report 2019, p. 28 en p. 34

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 de inhoud van de NFI-verklaring zo overzichtelijk mogelijk weer te geven.
 de verschillende niet-financiële thema’s op een gestructureerde manier te behandelen
zodat geen enkel element wordt vergeten.
 de bondigheid te bewaren door enkel voor de vennootschap materiële elementen te
vermelden.
 kruisverwijzingen op te nemen naar de website of het jaarverslag waar meer details zijn
terug te vinden.
Eerlijk, evenwichtig en begrijpelijk
Beginsel
De verschafte informatie is eerlijk, evenwichtig en begrijpelijk.159 De vennootschappen
dienen een objectief beeld te geven van de beschikbare en betrouwbare gegevens. Ze
lichten ook de rapporteringsperimeter toe.160 De vennootschappen houden rekening met
de informatie op groepsniveau.161
Vaststellingen en goede praktijken
Ongeveer de helft van de emittenten beschrijft de rapporteringsperimeter. 162 Dit is het
geval bij meer dan 60% van de BEL 20-vennootschappen. Bij de overige vennootschappen
doet minder dan de helft dit.

159
160

161
162

NFI-richtsnoeren, p. 7.
VBO, IBR, Belgische vereniging van beursgenoteerde vennootschappen en Eubelius,
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/niet-financiele-informatie-en-informatie-inzakediversiteit/brochure-nfi-nl-final-2-3-2018-print-.pdf , 2018, p. 15.
Artikel 3:32, § 2 WVV.
Goede praktijk 77.
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In het geval dochtervennootschappen zelf een NFI-verklaring opstellen, neemt de
moedervennootschap soms een samenvatting van die informatie op. Ze verwijst vervolgens
naar de NFI-verklaring van de dochtervennootschap voor meer gedetailleerde informatie.
In het geval dochtervennootschappen niet zelf verplicht zijn om een NFI-verklaring op te
stellen, verstrekken moedervennootschappen in veel gevallen geen significante informatie
over de dochtervennootschappen.

Goede praktijk 77: Scope van de NFI-verklaring
Greenyard, Sustainability Report 2019-2020, back cover

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen breiden de reikwijdte van hun rapportering uit met
entiteiten die ze niet consolideren maar die ze wel als significant voor de groep
beschouwen.163
 Sommige vennootschappen motiveren de redenen voor de uitbreiding van de
reikwijdte van hun NFI-verklaring.164
 Sommige vennootschappen beschrijven in een methodologische nota welke
reikwijdte van de activiteiten hun NFI-verklaring bestrijkt. Ze geven onder meer aan
of er uitsluitingen zijn en, desgevallend, motiveren ze deze. Ze lichten toe op welke
periode de niet-financiële gegevens - in het bijzonder de KPI's - betrekking hebben,
op welk referentiemodel ze zich baseren en of de gegevens zijn gecertificeerd.165

163
164
165

Goede praktijk 78.
Goede praktijk 79.
Goede praktijk 80.
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Goede praktijk 78: Beschrijving van een ruimere scope van de NFI-verklaring
GBL, Annual Report 2019, p. 69
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Goede praktijk 79: Beschrijving van de gekozen scope van de NFI-verklaring
AvH, Annual Report 2019, p. 43
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Goede praktijk 80: Methodologische nota over de NFI-verklaring
AB InBev, Annual Report 2019, p. 54-55

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan inzake KPI’s:
 Sommige vennootschappen vermelden uitdrukkelijk dat ze er voor bepaalde nietfinanciële KPI’s een andere scope op nahouden. Dit komt bijvoorbeeld omdat
bepaalde gegevens niet over elke entiteit voorhanden zijn. Of omdat de
vennootschap in bepaalde entiteiten nog de nodige instrumenten moet invoeren
voor de meting, de verzameling en de verwerking van deze gegevens. Voormelde
emittenten verklaren dan de verschillen in reikwijdte van de activiteiten die de KPI’s
bestrijken.166

166

Zie de tekst onder de tabel in Goede praktijk 81 over het afvalbeheer. Alsook de tekst onder "Assured
Metric" in Goede praktijk 82 over het verbruik van water en energie en de uitstoot van broeikasgassen.
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 Het toepassingsgebied van bepaalde KPI’s kan van jaar tot jaar variëren. Dit in het
bijzonder wanneer nieuw verworven vennootschappen in de groep worden
geïntegreerd. Sommige vennootschappen lichten deze variaties van de reikwijdte toe.
Andere herwerken dan weer de in het verleden meegedeelde resultaten om rekening
te houden met de nieuwe reikwijdte.167

Goede praktijk 81: Specifieke scope voor de KPI’s
Colruyt, Annual report 2019/20, p. 169

167

Goede praktijk 83.
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Goede praktijk 82: Specifieke scope voor de KPI’s
AB Inbev, Annual Report 2019, p. 37

143

Goede praktijk 83: Wijziging in de scope van de KPI’s en herziening
Bpost, Annual Report 2019, p. 50

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan inzake meetbaarheid en
betrouwbaarheid van de niet-financiële gegevens:
 sommige vennootschappen zien toe op de betrouwbaarheid van hun niet-financiële
gegevens door deze te onderwerpen aan hun interne controlesystemen.168
 Sommige vennootschappen leggen cruciale niet-financiële informatie voor ter
validatie aan bestuur of management.
 Sommige vennootschappen laten (bepaalde) niet-financiële informatie vrijwillig
certificeren door een onafhankelijke expert. Er bestaan verschillende
zekerheidsniveaus voor een dergelijke attestering.

168

Goede praktijk 84.
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Goede praktijk 84: Controle van de procedures en gegevens door de interne audit
Solvay, Annual Integrated Report 2019, p. 109

Het evenwichtige karakter van de rapportering komt in het gedrang indien ze zich louter
concentreert op gunstige elementen.
Ongeveer 40% van de emittenten geeft een voldoende evenwichtige beschrijving van de
niet-financiële risico's en opportuniteiten, de resultaten van hun procedures of van de
ondernomen acties. Dit is het geval bij meer dan de helft van de BEL 20-emittenten. Dit
aantal daalt tot ongeveer een derde bij de overige emittenten. Dit vormt evenwel een
verbetering. Twee jaar geleden ging het om ongeveer een kwart van alle emittenten.
Van de BEL 20-emittenten geeft ongeveer een derde een voldoende evenwichtige
beschrijving voor alle niet-financiële aangelegenheden. Nog een derde doet het slechts voor
specifieke aangelegenheden. Bij de overige emittenten rapporteert slechts een kleine
minderheid op een voldoende evenwichtige wijze voor alle niet-financiële thema's. Daar
rapporteert ongeveer een kwart selectief voor welbepaalde aangelegenheden.

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan inzake evenwichtig karakter:
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 Sommige emittenten beschrijven naast de positieve resultaten evenzeer de
uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.
 Sommige vennootschappen stellen doelstellingen voorop bijvoorbeeld op vlak van
afvalproductie169, energieverbruik170, broeikasgasuitstoot, personeelsveiligheid en verloop, etc. Wanneer deze – op basis van de gehanteerde KPI’s – niet gehaald
worden, leggen ze dit uit.

Goede praktijk 85: Uitdagingen voor het behalen van een recyclage doelstelling
Deceuninck, Annual Report 2019, p. 73

169
170

Goede praktijk 85.
Goede praktijk 86.
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Goede praktijk 86: Uitdagingen inzake energieverbruik
Colruyt, Annual report 2019/20, p. 173

De FSMA stipt tot slot de volgende goede praktijk aan:
 Sommige vennootschappen geven zowel verhalende beschrijvingen als kwantitatieve
en grafische informatie. Dit komt de begrijpelijkheid van de verstrekte informatie ten
goede.

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 rekening te houden met de informatie die significant en relevant is op groepsniveau.
 desgevallend te motiveren waarom bepaalde groepsentiteiten niet in de scope van de
NFI-verklaring opgenomen zijn.
 op regelmatige basis te beoordelen of deze entiteiten toch niet in de scope moeten
worden opgenomen.
 in een methodologische nota te beschrijven wat de reikwijdte is van de NFI-verklaring .
 te motiveren wanneer de NFI-verklaring of bepaalde KPI’s een deel van de
vennootschapsactiviteiten niet omvat. Wanneer vennootschappen bijvoorbeeld
bepaalde entiteiten uit hun koolstofbalans uitsluiten, dienen ze dit te motiveren.
147

 commentaar te geven bij de variaties van omvang van gegevens die in de NFI-verklaring
van het vorige jaar werden opgenomen of van KPI's in het bijzonder, en bij de impact op
deze KPI's.
 de niet-financiële gegevens te onderwerpen aan hun interne controlesystemen of
beroep te doen op een onafhankelijke expert, ofwel voor een specifieke evaluatie, ofwel
voor een certificering van hun niet-financiële gegevens in een betrouwbaarheidsverslag.
Wat het voldoende evenwichtige karakter van de NFI-verklaring betreft, zullen de
emittenten:


in de analyse van het significante karakter van de niet-financiële aangelegenheden171 de
belangrijkste trends beschrijven in termen van opportuniteiten voor hun operationele
en commerciële strategie, maar ook de bestaande en potentiële bedreigingen/risico's
voor hun activiteiten en hun prestaties, en de risico's die hun activiteiten veroorzaken
voor hun omgeving of voor de samenleving.
 zowel de geboekte vooruitgang als de uitdagingen beschrijven.
 een evenwicht zoeken in de voorstelling van kwalitatieve en kwantitatieve informatie.
 wanneer in uitzonderlijke gevallen de openbaarmaking van bepaalde informatie de
commerciële positie van de vennootschap ernstig zou kunnen schaden, mag dit haar
niet beletten om eerlijk en evenwichtig verslag uit te brengen over haar ontwikkeling,
resultaten en positie evenals over de effecten van haar activiteiten. De relevante
informatie kan in voorkomend geval in meer algemene termen worden beschreven.

Strategisch en prospectief
Beginsel
De vennootschap geeft inzicht in haar bedrijfsmodel, haar strategie alsook de
implementatie ervan licht de implicaties op korte, middellange en lange termijn van de
gerapporteerde informatie toe.172 Het in aanmerking nemen van de verschillende
elementen die significant zijn voor haar activiteiten, omgeving en stakeholders, past
bijgevolg in een strategische benadering.

171
172

Supra sectie 7.8.1.
NFI-richtsnoeren, p. 8.
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Vaststellingen en goede praktijken
Ongeveer 60% van de emittenten koppelt hun strategie uitdrukkelijk aan niet-financiële
doelstellingen.173 Dit is een lichte verbetering tegenover ongeveer 50 % van de
vennootschappen ten tijde van de eerste studie. Vaak worden slechts sommige
doelstellingen uitdrukkelijk gedefinieerd. Wanneer alleen de BEL 20-vennootschappen in
aanmerking worden genomen, stijgt dit percentage naar ongeveer 90%. Dit vormt eveneens
een verbetering tegenover de eerste studie. Toen werd een percentage van ongeveer 80%
geobserveerd.

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen koppelen hun strategie - voor zowel de financiële als de
niet-financiële aangelegenheden - aan vooraf geïdentificeerde risico's en
opportuniteiten. Eerst beschrijven ze de risico’s voor het geheel van hun activiteiten.
Vervolgens ontwikkelen zij een strategie om die risico's te beperken.174
 Sommige vennootschappen beschrijven de (niet)-financiële risico's in een
risicomatrix. Naast een beknopte weergave van de belangrijkste risicoaspecten, toont
de matrix eveneens de verwachte impact en evolutie van het risico op elke
strategische prioriteit.175

173
174
175

Goede praktijk 87.
Goede praktijk 88.
Goede praktijk 89.
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Goede praktijk 87: Link tussen de risico’s, opportuniteiten en strategie
Umicore, Integrated Annual Report 2019, p. 59
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Goede praktijk 88: Risicomatrix
Elia Group, Activity Report 2019, p. 133
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Goede praktijk 89: Strategische objectieven met betrekking tot de niet-financiële vragen
Greenyard, Sustainability Report 2019-2020, p. 15

Inzake vooropgestelde tijdshorizon kan een onderscheid worden gemaakt tussen de
doelstellingen die op korte, middellange en langetermijn worden vooropgesteld. Zo
definieert bijna 70% van de emittenten doelstellingen op korte termijn. Minder dan 60%
doet dit voor de middellange en/of lange termijn. Ongeveer 85% van de BEL 20vennootschappen definieert doelstellingen zowel op korte als langere termijn. Bij de
overige vennootschappen gaat het om minder dan 40%. Ongeveer een derde van de overige
vennootschappen vermeldt geen enkele gekwantificeerde doelstelling voor de nietfinanciële aangelegenheden. Sommige vennootschappen geven echter aan dat zij
binnenkort een duurzaam actieplan en doelstellingen in dit kader zullen opstellen.
De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige emittenten bepalen korte, middellange en lange termijndoelstellingen voor
elk niet-financieel thema. 176
 Sommige vennootschappen vergelijken systematisch hun KPI's met hun streefdoelen.
Dit is een nuttige manier om de relevantie aan te tonen en in welke mate de

176

Goede praktijk 90. In deze illustratie definieert de emittent doelstellingen voor 2020, 2025 en 2030. Het
duurzaamheidskader van deze emittent bestreek een periode van 4 jaar. Zijn nieuwe duurzaamheidskader
zal een periode van 5 jaar bestrijken met eveneens doelstellingen op langere termijn.
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vennootschappen de niet-financiële thema’s behandelen als integraal onderdeel van
hun strategie.
 Sommige emittenten becommentariëren de mate waarin zij hun streefdoelen
bereiken. Ze geven hierbij aan (i) of ze op de goede weg zijn om hun doelstellingen te
verwezenlijken binnen de gestelde termijnen, (ii) of ze bijkomende inspanningen
moeten leveren, en zo ja welke, (iii) of ze bepaalde doelstellingen niet zullen bereiken
of moeten herdefiniëren.177
 Sommige vennootschappen voorzien een tabel waarin ze hun KPI's koppelen aan de
vooropgestelde doelstellingen die ze voor verschillende tijdshorizonten hebben
bepaald.178

177
178

Zie ook Goede praktijk 16 alsook supra sectie 7.4.6.
Goede praktijk 91.
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Goede praktijk 90: NFI objectieven op korte, middellange en lange termijn
Telenet, Sustainability Report 2019, p. 9
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Goede praktijk 91: Tabel met KPI’s en vooropgestelde doelstellingen in de tijd
Bekaert, Sustainability Report 2019-20, p. 8-9

Sommige overzichtstabellen en grafieken bevatten geen vooraf bepaalde doelstellingen. Ze
vermelden evenmin of de doelstellingen op andere plaatsen in de NFI-verklaring worden
vermeld. Hoewel een vergelijking tussen de KPI's en de doelstellingen in theorie mogelijk is,
zou het praktischer en duidelijker zijn beiden op dezelfde plaats te vermelden.
Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 hun strategie en de implementatie ervan duidelijk, begrijpelijk en feitelijk uit te leggen.
 te preciseren hoe hun bedrijfsmodel de niet-financiële aangelegenheden beïnvloedt en
erdoor wordt beïnvloed.
 hun strategie en de ondernomen acties te koppelen aan de geïdentificeerde risico's en
opportuniteiten.
 specifieke doelstellingen voor hun activiteiten te bepalen en, in de mate van het
mogelijke, gekwantificeerde doelstellingen op korte, middellange en lange termijn voor
hun strategische prioriteiten te vermelden.
 aan te geven wat zij onder de korte, middellange en lange termijn begrijpen.
 de vooropgestelde doelstellingen te koppelen aan te nemen maatregelen.
 een referentiebasis te bepalen om de realisatie van elke doelstelling te meten en de
KPI's te bepalen.
 door middel van KPI's de prestaties van de vorige jaren te vergelijken.
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 te beschrijven welke maatregelen zij desgevallend zullen nemen om een achterstand in
te lopen of een specifieke situatie te verhelpen.
Logisch en coherent
Beginsel
De verschillende niet-financiële thema’s zijn vaak onderling met elkaar verbonden. Zo kan
een milieukwestie verband houden met de bedrijfsprocessen, maar evenzeer een effect
hebben op de gezondheid van consumenten, werknemers of leveranciers. Om die reden is
het van belang dat de vennootschappen een voldoende breed beeld geven van alle
relevante aspecten.179
De vennootschappen houden hierbij rekening met het onderlinge verband tussen de nietfinanciële thematiek en hun bedrijfsmodel.180 De niet-financiële informatie dient coherent
te zijn met de overige informatie uit het jaarverslag. Het jaarverslag vormt immers één
evenwichtig en samenhangend geheel van informatie.181
Waar relevant wordt eveneens een verwijzing opgenomen naar een aanvullende uitleg
betreffende de financiële bedragen in de jaarrekening.182 Bij investeerders en andere
stakeholders groeit de aandacht voor de financiële impact die niet-financiële thema's op de
prestaties en de ontwikkeling van een vennootschap hebben. De markt verwacht een steeds
nauwere samenhang tussen de financiële en niet-financiële plannen.
De coherentie in de tijd dient te worden verzekerd. Zo dienen de vennootschappen elke
wijziging in hun rapportering - bijvoorbeeld de aanpassing van verouderde informatie- te
becommentariëren.183
Vaststellingen en goede praktijken
De niet-financiële elementen zijn vaak op verschillende plaatsen in het jaarverslag of het
jaarlijks financieel verslag terug te vinden. Het is niet steeds duidelijk waar de informatie
over elk thema kan worden teruggevonden.184

179
180
181
182
183
184

NFI-richtsnoeren, p. 14.
Supra sectie 7.8.4.
NFI-richtsnoeren, p. 9.
Artikel 3:6, § 4, lid 6 WVV.
NFI-richtsnoeren, p. 9.
Supra sectie 7.8.2.2.
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De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
 Sommige vennootschappen verwijzen in hun NFI-verklaring naar het onderdeel van
het jaarverslag:
 die hun activiteiten en/of hun bedrijfsmodel beschrijft.185
 dat de belangrijkste (niet-financiële) risico's en onzekerheden beschrijft.
 dat de interne procedures voor het risicobeheer weergeeft.
 Sommige vennootschappen verwijzen naar de delen van het jaarverslag186 waar de
informatie over de bedrijfscultuur en het integriteitsbeleid is terug te vinden.
 Sommige vennootschappen verzekeren de algehele coherentie tussen de
verschillende niet-financiële elementen door middel van een duidelijke structuur. Ze
verduidelijken bijvoorbeeld het verband tussen de gerapporteerde niet-financiële
elementen en het gebruikte referentiemodel.187

Goede praktijk 92: Overzicht van de behandelde niet-financiële onderwerpen
KBC Group, Annual Report 2019, p. 177

185
186
187

Supra sectie 7.4.2.
Goede praktijk 92.
Goede praktijk 93.
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Goede praktijk 93: Overzichtstabel met referenties
Proximus, Annual Report 2019, p. 105-108

Slechts een kleine minderheid van de emittenten verwijst in hun NFI-verklaring naar de
geconsolideerde financiële staten en de daarin gerapporteerde bedragen of naar
aanvullende uitleg over deze bedragen. Dit was ook het geval tijdens de eerste studie.

De FSMA stipt de volgende goede praktijken aan:
-

188

Sommige emittenten vermelden het aandeel dat duurzame activiteiten
vertegenwoordigen voor hun totale inkomsten.188 Ze vermelden bijvoorbeeld het

Goede praktijk 94.
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-

-

-

aandeel van de investeringen in niet-financiële aangelegenheden (bijvoorbeeld
milieuaangelegenheden) ten aanzien van hun totale investeringen.189
Sommige vennootschappen verwijzen naar bedragen in de financiële staten en naar
hun toelichtingen, bijvoorbeeld over de financiële voorzieningen voor milieu- en
juridische risico's.190
Sommige vennootschappen vermelden hun bijdragen aan de stakeholders. Het gaat
bijvoorbeeld om bijdragen (i) aan het personeel in termen van lonen en
opleidingskosten, (ii) aan leveranciers, (iii) aan overheden in het kader van de betaling
van belastingen, (iv) aan de aandeelhouders en (v) aan de gemeenschap in termen
van schenkingen en investeringen.191
Sommige vennootschappen nemen een beschrijving op van de kredieten waarvan de
rentevoeten variëren in functie van bepaalde duurzame doelstellingen.192

Goede praktijk 94: Vermelding aandeel van duurzame activiteiten in de totale omzet
Umicore, Integrated Annual Report 2019, p. 4

189

190
191
192

Zo kan bijvoorbeeld de klimaatverandering een impact hebben op de financiële staten van de
vennootschappen. In november 2020 heeft de IFRS Foundation een document gepubliceerd over de
gevolgen van de klimaatverandering voor de financiële staten. IFRS Foundation, Effects of climate-related
matters on financial statements, November 2020, beschikbaar op: https://www.ifrs.org/news-andevents/2020/11/educational-material-on-the-effects-of-climate-related-matters/
Goede praktijk 95.
Goede praktijk 96.
Goede praktijk 97.
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Goede praktijk 95: Kruisverwijzing naar de financiële voorzieningen voor milieurisico’s
Umicore, Integrated Annual Report 2019, p. 66

Goede praktijk 96: Bijdragen aan de stakeholders
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Titan Cement Group, Integrated Annual Report 2019, p. 15

Goede praktijk 97: Verwijzing naar de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële staten
Fagron, Annual Report 2019, p. 69

Aanbevelingen
De FSMA beveelt de vennootschappen aan om:
 de in het jaarverslag en de andere delen van het jaarlijks financieel verslag opgenomen
informatie als één logisch en coherent geheel te beschouwen.
 verbanden te leggen tussen het bedrijfsmodel en de strategie ter vermindering van de
geïdentificeerde risico's.
 elk ontwikkeld beleid duidelijk af te stemmen met de zorgvuldigheidsprocedures, de
actieplannen en hun resultaten.
 herhalingen zoveel mogelijk te vermijden.
 duidelijke verbanden te leggen tussen informatie die over verschillende hoofdstukken
van het jaarverslag of in de toelichtingen bij de geconsolideerde financiële staten
verspreid is.193
 ervoor te zorgen dat - indien de niet-financiële elementen in verschillende secties van
het jaarverslag of het jaarlijks financieel verslag worden ontwikkeld - dergelijke
spreiding de coherentie niet in het gedrang brengt.
 een index of een overzicht op te nemen met een duidelijke weergave van de vindplaats
van elke niet-financiële aangelegenheid.

193

De vennootschappen kunnen bijvoorbeeld in hun NFI-verklaring verwijzingen opnemen naar de
beschrijving van hun bedrijfsmodel en hun activiteiten, naar de uitleg over de niet-financiële risico's in de
sector of over de belangrijkste risico's van de vennootschap, naar processen voor het beheer en de interne
controle in de sectie over de corporate governance.
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 uitleg te geven over elke wijziging in het beleid of de rapporteringsmethode.
 verbanden te leggen tussen de niet-financiële en de financiële informatie, door de
impact te belichten van de niet-financiële aangelegenheden op de prestaties en de
ontwikkeling van de vennootschap in financiële termen.
 een aanvullende uitleg te geven over de financiële impact van de niet-financiële
aangelegenheden.194

COMMISSARIS EN CERTIFICERING
Reglementair kader
De commissaris oordeelt of het jaarverslag in overeenstemming is met de jaarrekening voor
hetzelfde boekjaar en of het is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 WVV.195
Indien de NFI-verklaring wordt opgenomen in een afzonderlijk verslag, dient het
commissarisverslag eveneens een oordeel te bevatten dat aangeeft of dit afzonderlijk
verslag de vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening voor
hetzelfde boekjaar.
Vaststellingen
Behalve voor één emittent van het continusegment, bestaat er een oordeel van de
commissaris met betrekking tot elke bestudeerde NFI-verklaring. Met uitzondering van
deze ene emittent geven de commissarissen telkens aan dat de vennootschappen zich voor
het opstellen van hun NFI-verklaring op een referentiemodel hebben gebaseerd. Ze
vermelden eveneens om welk referentiemodel het gaat. Dit is een verbetering. Tijdens de
vorige studie werd een percentage van 85% gerapporteerd.
Vermelding referentiemodel
Totaal BEL 20

2019
2017

52
48

13
13

Continu

35
32

Fixing

4
3

Geen vermelding referentiemodel
Totaal BEL 20

1
8

0
1

Continu

1
6

Table 4: Commissarisverslagen die het beroep op een referentiemodel vermelden

194
195

Voor zover die nog niet uitgelegd zou zijn in de toelichtingen bij de financiële staten.
Artikel 3:75, § 1, 6° WVV.
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Fixing

0
1

Er zijn zes onafhankelijke “limited assurance”196 verslagen opgesteld door hetzelfde
auditkantoor als dat van de commissaris. Twee zijn er opgesteld door een ander
auditkantoor. Een is opgesteld door een externe gespecialiseerde assurance verschaffer.

196

Supra sectie 7.8.3.
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CONCLUSIE
BELANGRIJKE VERBETERINGEN

Zowel inhoudelijk als vormelijk zijn er belangrijke stappen in de goede richting gezet. Uit het
onderzoek komen onder meer de volgende belangrijke verbeteringen naar voren:
 Ten eerste bevat het merendeel van de NFI-verklaringen voor elk van de vereiste
thema’s een uiteenzetting van het gevoerde beleid.
 Ten tweede hebben meer vennootschappen op een voldoende specifieke wijze
informatie over de niet-financiële aangelegenheden opgenomen. De niet-financiële
informatie is in veel gevallen voldoende volledig en gericht op de voor de emittenten
essentiële punten. Dit komt onder meer doordat veel emittenten een
materialiteitsanalyse hebben uitgevoerd.
 Ten derde stellen vennootschappen, meer dan voorheen het geval was, becijferde
objectieven voorop. Ze verschaffen KPI's die specifiek zijn voor de
vennootschapsactiviteiten en verband houden met de doelstellingen.
 Ten vierde werkt een grote meerderheid van de vennootschappen een interne
gedragscode of ethische code uit. Ze voeren daartoe de nodige
zorgvuldigheidsprocedures in. Daarnaast passen steeds meer vennootschappen een
gedragscode toe voor hun leveranciers. Ook nemen ze steeds vaker maatregelen om
de naleving van hun code te verifiëren.
 Ten vijfde baseert een groeiend aantal vennootschappen zich voor het opstellen van
hun NFI-verklaring op een erkend Europees of internationaal referentiemodel. De
meest gebruikte referentiemodellen zijn de SDGs en de GRI Standards. Veel
vennootschappen combineren deze twee referentiemodellen.
 Ten zesde zijn de voorstelling en de kwaliteit van de NFI-verklaringen in de twee
voorbije jaren verbeterd, ook al is er nog ruimte voor verbetering in de manier waarop
ze gestructureerd zijn.
BLIJVENDE AANDACHTSPUNTEN
Naast de hierboven vermelde punten is er verder ook ruimte voor verbetering vastgesteld.
Sommige van deze aandachtspunten werden reeds in de eerste studie gesignaleerd. De
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FSMA spoort de vennootschappen dan ook aan om bijzondere aandacht te besteden aan
de volgende werkpunten bij de redactie van hun volgende NFI-verklaring.
De belangrijkste aandachtspunten zijn de volgende:


Ten eerste, ontbreken bij een aantal vennootschappen: (i) de risicobeschrijving, (ii) de
verbanden tussen die risico's en het gevoerde beleid, (iii) de zorgvuldigheidsprocedures
en de bekomen resultaten, alsook (iv) de gehanteerde KPI's, geheel of gedeeltelijk.
De tekortkomingen hebben in het bijzonder betrekking op:


de beschrijving van de identificatie en het beheer van de risico's van de nietfinanciële aangelegenheden en hun niet-financiële en financiële impact op
korte, middellange en lange termijn.



het opstellen en toepassen van zorgvuldigheidsprocedures in termen van
maatregelen en acties voor de realisatie van het beleid en het beheer van de
geïdentificeerde risico's van elke niet-financiële aangelegenheid, in het
bijzonder met betrekking tot de sociale aangelegenheden, de eerbiediging
van de mensenrechten en de bestrijding van corruptie.



het vooropstellen van gekwantificeerde doelstellingen en opvolging van hun
verwezenlijking. Dit kan bijvoorbeeld door toe te lichten dat de
vennootschap goed op weg is om haar streefdoelen te bereiken, wat de
ondervonden uitdagingen waren en welke acties ze desgevallend
ondernomen heeft om de situatie te verbeteren.



het verband tussen de gehanteerde KPI's en de vooropgestelde
doelstellingen. Ook de reikwijdte en berekeningswijze van de KPI’s wordt
vaak onvoldoende toegelicht.



het onderscheid tussen de sociale en de personeelsaangelegenheden.

 Ten tweede, is er ruimte voor verbetering bij het verstrekken van relevante en
voldoende specifieke informatie over de milieuaangelegenheden, met inbegrip van de
klimaatverandering. Dit geldt in het bijzonder voor de beschrijving van de belangrijkste
milieurisico's. Vennootschappen dienen bijkomende aandacht te besteden aan (i)
enerzijds de eigen impact op het milieu en de klimaatverandering, en (ii) anderzijds de
impact van deze thema's op de vennootschapsactiviteiten.
 Ten derde, baseert bijna 10% van de vennootschappen zich voor het opstellen van hun
NFI-verklaring niet op een erkend Europees of internationaal referentiemodel.
 Ten vierde, dient er vooruitgang te worden geboekt om de nauwkeurigheid, volledigheid
en betrouwbaarheid te garanderen van de processen voor het verzamelen, verwerken
en rapporteren van de niet-financiële gegevens.
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Ten vijfde, zien vennootschappen nog onvoldoende toe op de coherentie tussen de
informatie in de NFI-verklaring en andere delen van het jaarverslag of het jaarlijks
financieel verslag. De emittenten moeten aandachtig zijn voor de impact van de nietfinanciële aangelegenheden op hun bedrijfsmodel.

 Ten zesde, zijn de onderzochte NFI-verklaringen vaak nog te weinig evenwichtig. Er
bestaat een neiging om de gunstige elementen op de voorgrond te brengen en weinig
of geen aandacht te besteden aan de minder positieve elementen.
BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN
Aangezien er nog ruimte voor verbetering is, formuleert de FSMA enkele aanbevelingen.
Sommige hiervan zijn reeds in de eerste studie geformuleerd. 197
De FSMA beveelt vennootschappen aan om:
 duidelijk aan te geven waar in het jaarverslag de NFI-verklaring terug te vinden is.*
 de activiteiten die de NFI-verklaring bestrijkt duidelijk te identificeren.
Vennootschappen doen er goed aan om te preciseren op welke entiteiten van de groep
hun NFI-verklaring betrekking heeft.
 een duidelijk overzicht te geven van de gevolgde benadering voor elke niet-financiële
aangelegenheid. De vennootschappen presenteren daartoe best op een
gestructureerde wijze: (i) het gevoerde beleid, (ii) de toegepaste
zorgvuldigheidsprocedures, (ii) de geïdentificeerde risico's en hun beheer alsook (iv) de
bekomen resultaten.*
 een passende governancestructuur te ontwikkelen voor de niet-financiële
aangelegenheden.* Dit omvat onder meer het uitwerken van een gedragscode met
bijhorende KPI’s en nalevingsmechanismes.
 de significante elementen in verband met de toeleverings- en onderaannemingsketen
in aanmerking te nemen en te beschrijven.
 de bekomen resultaten zowel verhalend te becommentariëren als cijfermatig weer te
geven door middel van KPI's.*
 zowel historische als actuele resultaten te verstrekken om zo een vergelijking met de
vooropgestelde doelstellingen mogelijk te maken. De evolutie van de resultaten wordt
bij voorkeur aan de hand van een overzichtelijke tabel of grafiek voorgesteld.*

197

Deze aanbevelingen zijn in de onderstaande lijst met een asterisk aangeduid.
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 de reikwijdte van de gehanteerde KPI’s te specificeren. Dit in het bijzonder wanneer de
reikwijdte van de KPI’s verschilt van deze van de gehele NFI-verklaring dan wel varieert
in functie van het behandelde niet-financiële thema.
 de berekeningswijze van de KPI’s nader te beschrijven wanneer deze weinig voor de
hand liggend is.
 zo objectief mogelijk de ondervonden uitdagingen te vermelden. Desgevallend, te
motiveren waarom vooropgestelde doelstellingen niet werden behaald alsook uit te
leggen hoe dit kan worden verholpen.*
 de totstandkoming van hun materialiteitsanalyse te beschrijven. * Hierbij wordt er
rekening gehouden met de twee perspectieven van het relatieve belang ("double
materiality approach"). De resultaten van deze analyse worden bij voorkeur visueel
geillustreerd, bijvoorbeeld in een materialiteitsmatrix.*
 de bondigheid van de NFI-verklaring te bewaren door enkel de onderwerpen die na een
materialiteitsanalyse als significant zijn geïdentificeerd, te beschrijven.*
 de informatie duidelijk te structureren, bijvoorbeeld met inhoudsopgaven, en uit te
leggen welke informatie aan welk(e) gebruikt(e) referentiemodel(len) beantwoordt.
 een verwijzing op te nemen naar andere delen van het jaarverslag of het jaarlijks
financieel verslag waarin bepaalde niet-financiële elementen aan bod komen. Het gaat
bijvoorbeeld om een verwijzing naar het bedrijfsmodel en de vennootschapsactiviteiten
alsook de belangrijkste risico's en hun beheer.*

AFSLUITEND
In tegenstelling tot financiële rapportering is de rapportering omtrent niet-financiële
thema’s een relatief nieuwe rapporteringsvereiste voor vennootschappen. Dit maakt dat
vennootschappen een leerproces doormaken in de wijze waarop op een zinvolle manier
over uiteenlopende thema’s als milieu, klimaat, sociale - en personeelsaangelegenheden,
mensenrechten en strijd tegen corruptie en omkoping kan worden gerapporteerd. De FSMA
merkt op dat Belgische vennootschappen in twee jaar tijd een groeitraject hebben
doorgemaakt. Zo is op belangrijke domeinen de niet-financiële rapportering er gevoelig op
verbeterd.
Er dient echter over te worden gewaakt dat alle genoteerde vennootschappen op een
kwalitatief voldoende hoog niveau rapporteren. Een kloof waarbij de goede leerlingen
steeds beter worden en de minder sterke leerlingen achterop hinken dient te worden
vermeden. Uit de studie blijkt dat de vennootschappen van de BEL 20 over het algemeen
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een meer volledige en specifieke niet-financiële informatie verschaffen dan de overige
vennootschappen.
Om die reden hoopt de FSMA dat de in deze studie naar voren gebrachte voorbeelden van
goede praktijken de vennootschappen kunnen helpen om hun niet-financiële rapportering
(nog) te verbeteren. Bovendien rekent de FSMA erop dat de vennootschappen de
geformuleerde aanbevelingen zullen naleven.

Brussel, juni 2021

*

*
*
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9 BIJLAGEN
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Van de Velde
VioHalco
X-FAB
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