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Persbericht 
Luxemburg, 12 juni 2019 

EU-verslaglegging over duurzaamheid en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN schiet nog 
tekort, waarschuwen controleurs 

Volgens een nieuwe evaluatie van de Europese Rekenkamer wordt, ondanks de inzet van de EU 
voor duurzaamheid en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde 
Naties, door de Europese Commissie geen verslag uitgebracht over of toezicht gehouden op de 
manier waarop de begroting en het beleid van de EU bijdragen tot duurzame ontwikkeling en 
de verwezenlijking van de SDG’s. De bouwstenen voor zinvolle duurzaamheidsverslaglegging 
op EU-niveau zijn grotendeels nog niet gereed, stellen de controleurs. De Commissie heeft 
duurzaamheid nog niet in haar verslaglegging over prestaties opgenomen, mede doordat het 
ontbreekt aan een langetermijnstrategie voor duurzame ontwikkeling voor de periode tot 
2030. Twee EU-instellingen en -agentschappen publiceren momenteel een 
duurzaamheidsverslag, terwijl de verslaglegging door andere gefragmenteerd is. 

Door middel van duurzaamheidsverslaglegging, ook bekend als verslaglegging over 
maatschappelijk verantwoord ondernemen of niet-financiële verslaglegging, publiceert een 
organisatie informatie over haar economische, milieugerelateerde en sociale impact. In een 
duurzaamheidsverslag worden ook haar waarden en bestuursmodel voorgesteld en wordt het 
verband tussen haar strategie en haar inzet voor een duurzame wereldeconomie aangetoond. 

De EU heeft zich ertoe verbonden duurzaamheid te verwezenlijken en de SDG's ten uitvoer te 
leggen. Volgens de EU-wetgeving moeten bepaalde grote ondernemingen verslag uitbrengen 
over duurzaamheid, en deze nemen in hun verslagen steeds vaker de SDG's op. De controleurs 
hebben onderzocht of de Commissie het goede voorbeeld geeft bij de verslaglegging inzake 
duurzame ontwikkeling, en beoordeelden of er voorwaarden zijn vastgesteld zoals een strategie 
met streefdoelen op basis waarvan verslag kan worden uitgebracht. Zij controleerden ook of 
andere EU-instellingen duurzaamheidsverslagen publiceren. 

“Burgers willen en verwachten betrouwbare informatie over de manier waarop de EU bijdraagt 
aan duurzame ontwikkeling op gebieden als klimaatverandering”, aldus Eva Lindström, het lid 
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van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de evaluatie. “Gezien de inzet van de 
EU voor de SDG’s, zouden we van de Commissie mogen verwachten dat zij in staat is verslag uit te 
brengen over de behaalde resultaten.” 

Eurostat presenteert momenteel al statistische trends over de SDG's in de EU, die grotendeels 
zijn gebaseerd op door de lidstaten verstrekte informatie. De Commissie doet echter nog geen 
verslag van de bijdrage die de begroting en het beleid van de EU aan de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling leveren. Eén uitzondering is het gebied van extern optreden waar de 
Commissie haar systeem voor verslaglegging over prestaties aanpast aan duurzaamheid. 

In dit verband constateren de controleurs dat de EU nog geen strategie heeft voor duurzame 
ontwikkeling voor de periode tot 2030 waarin de SDG's die voor de EU van belang zijn en de 
doelstellingen en streefdoelen op basis waarvan verslag wordt uitgebracht, worden uiteengezet. 
De Commissie heeft onlangs stappen in de goede richting ondernomen en publiceerde een 
discussienota waarin zij scenario’s voor een duurzaam Europa beschrijft. In dit document is 
echter geen kloofanalyse opgenomen van hetgeen de EU nog meer moet doen wat betreft 
begroting, beleid en wetgeving, noch komt de bijdrage van de EU-uitgavenprogramma’s aan de 
verwezenlijking van de SDG’s aan bod. 

Twee Europese organen, de Europese Investeringsbank en het Bureau voor intellectuele 
eigendom van de Europese Unie, hebben tot dusver duurzaamheidsverslagen gepubliceerd. Voor 
de andere EU-instellingen en -agentschappen stelden de controleurs vast dat zij voornamelijk 
informatie verschaffen over de manier waarop de bedrijfsvoering van hun organisatie van invloed 
is op de duurzaamheid, bijvoorbeeld hun verbruik van papier of water. Zij leggen echter geen 
verslag over de manier waarop zij duurzaamheidskwesties in hun planning en strategie hebben 
geïntegreerd. 

In de evaluatie worden ook de uitdagingen van het controleren van duurzaamheidsverslagen 
geformuleerd. Volgens de controleurs zijn duurzaamheidsrisico's vaak financiële risico's, en is het 
daarom belangrijk dat hiermee rekening wordt gehouden bij de besluitvorming. Bovendien kan 
door externe zekerheid met betrekking tot duurzaamheidsverslagen de geloofwaardigheid van, 
en het vertrouwen van belanghebbenden in, de verschafte informatie toenemen, en het risico op 
“greenwashing”, d.w.z. het gebruik van verslagen als PR-instrument, verkleinen.  

De controleurs stelden vier uitdagingen vast: 

o het opstellen van een EU-strategie voor duurzaamheid en de SDG’s na 2020;  

o het integreren van duurzaamheid en de SDG's in de EU-begroting en de prestatieplannen;  

o het ontwikkelen van duurzaamheidsverslaglegging door EU-instellingen en -agentschappen; 

o het vergroten van de geloofwaardigheid door middel van controles. 

Noot voor de redactie 

De huidige verslagleggingsverplichtingen van de EU in het kader van Richtlijn 2014/95 inzake 
informatie in verband met duurzaamheid gelden voor grote organisaties van openbaar belang. 
Het gaat om ongeveer 7 400 beursgenoteerde ondernemingen, banken, 
verzekeringsmaatschappijen en andere, door de lidstaten aangewezen entiteiten, meestal grote 
ondernemingen met meer dan 500 werknemers. Organisaties kunnen informatie publiceren in de 
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vorm van een op zichzelf staand verslag, als onderdeel van hun financiële verslagen of 
jaarverslagen, of in een andere vorm. 

De snelle evaluatie van de ERK “Verslaglegging over duurzaamheid: de stand van zaken bij EU-
instellingen en -agentschappen” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). In een snelle evaluatie worden feiten vastgesteld met betrekking tot een 
specifieke kwestie of probleem; het is geen controle.  

Op maandag 17 juni organiseren de controleurs in Brussel het eerste forum op hoog niveau 
over duurzaamheidsverslaglegging. Voor meer informatie kunt u de website van de ERK 
bezoeken. 

 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=50325
https://www.eca.europa.eu/sites/sustainability-reporting-ECA/nl/Pages/default.aspx
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