
Criteria voor (internationale) groepsverslagen 2016 
 

 

   Criteria (internationale) groepsverslagen Max   

Pnt 

       

A Algemeen 25 25 

  Binnen 6 maanden na sluiten boekjaar publiekelijk beschikbaar 10  

  De niet-financiële informatie is gecontroleerd door een onafhankelijke uitvoerder 
van assuranceopdrachten 

15  

B Bedrijfsmodel 25 25 

  Een korte beschrijving van het bedrijfsmodel van de onderneming; 15  

Informatie die noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de 
resultaten en de positie van de onderneming alsmede van de effecten van 
haar activiteiten, die minstens betrekking heeft op milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden. 

  Waar passend: verwijzingen naar en aanvullende uitleg betreffende de 
bedragen in de jaarlijkse financiële overzichten 

10  

C Milieuaangelegenheden 50 50 

  a) De actuele en te voorziene effecten van de activiteiten van de onderneming 
op het milieu  

10  

  b) Een beschrijving van het door de onderneming gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden, waaronder de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures; 

10  

  c) De resultaten van dit beleid; 10  

  d) De voornaamste risico's die verbonden zijn aan deze aangelegenheden in 
verband met de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, waaronder, waar 
relevant en evenredig, haar zakelijke betrekkingen, producten of diensten die 
waarschijnlijk zullen leiden tot negatieve effecten op deze gebieden, en hoe de 
onderneming deze risico’s beheert; 

10  

  e) Niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die relevant zijn voor het 
specifieke bedrijf van de onderneming 

10  

D Sociale en personeelsaangelegenheden  50 50 

  a) Een beschrijving van het door de onderneming gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden, waaronder de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures; 

12,5  

  b) De resultaten van dit beleid; 12,5  

  c) De voornaamste risico's die verbonden zijn aan deze aangelegenheden in 
verband met de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, waaronder, waar 
relevant en evenredig, haar zakelijke betrekkingen, producten of diensten die 
waarschijnlijk zullen leiden tot negatieve effecten op deze gebieden, en hoe de 
onderneming deze risico’s beheert; 

12,5  

  d) Niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die relevant zijn voor het 
specifieke bedrijf van de onderneming 

12,5  

  



E Mensenrechten 50 50 

  a) Een beschrijving van het door de onderneming gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden, waaronder de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures; 

12,5  

  b) De resultaten van dit beleid; 12,5  

  c) De voornaamste risico's die verbonden zijn aan deze aangelegenheden 
in verband met de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, waaronder, waar 
relevant en evenredig, haar zakelijke betrekkingen, producten of diensten 
die waarschijnlijk zullen leiden tot negatieve effecten op deze gebieden, en 
hoe de onderneming deze risico’s beheert; 

12,5  

  d) Niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die relevant zijn voor 
het specifieke bedrijf van de onderneming 

12,5  

F Corruptie en omkoperij 50 50 

  a) Een beschrijving van het door de onderneming gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden, waaronder de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures; 

12,5  

  b) De resultaten van dit beleid; 12,5  

  c) De voornaamste risico's die verbonden zijn aan deze aangelegenheden 
in verband met de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, waaronder, waar 
relevant en evenredig, haar zakelijke betrekkingen, producten of diensten 
die waarschijnlijk zullen leiden tot negatieve effecten op deze gebieden, en 
hoe de onderneming deze risico’s beheert; 

12,5  

  d) Niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die relevant zijn voor 
het specifieke bedrijf van de onderneming 

12,5  

G Diversiteit 50 50 

  Bekendmaking van het diversiteitsbeleid voor bestuurs-, leidinggevende 
en toezichthoudende organen moet een onderdeel zijn van de informatie 
inzake corporate governance  op het gebied van bijvoorbeeld: 

50  

- leeftijd,  

- geslacht en  

- achtergrond inzake opleiding en beroepservaring bekend te maken. 

 

Als er geen diversiteitsbeleid wordt gevoerd, moet in de verklaring inzake 
corporate governance duidelijk worden toegelicht waarom dit het geval is. 

Totaal   300 300 

  Vereist %   80% 

Totaal Vereist aantal punten per jaar   240 
 

 


