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(Internationale) groepsverslagen 

Ondernemingen in de onderzoeksgroep die onderdeel uitmaken van een multinationale 

onderneming en waarvan geen verantwoordingsinformatie beschikbaar is op het niveau van de 

Nederlandse bedrijfsactiviteiten, ontvingen tot 2013 een ‘0’ score. 

 

Reden hiervoor was dat wanneer een onderneming zoveel activiteiten in Nederland ontplooide 

dat het was geselecteerd voor de onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark, er ook 

verantwoordingsinformatie beschikbaar zou moeten zijn over de Nederlandse situatie. 

 

Deze score doet vaak geen recht aan de MVO inspanningen (en verantwoording daarover op 

internationaal niveau) van de desbetreffende onderneming. Dergelijke ondernemingen kunnen 

er voor kiezen gebruik te maken van een aparte regeling, waarbij ze niet meer worden 

opgenomen in de ranglijst. Deze bedrijven worden op een aparte lijst geplaatst, zonder 

onderlinge benchmark (score). Dit is in lijn met de scope van de Europese richtlijn ten aanzien 

van bekendmaking van niet-financiële informatie. 

 

Criteria 

Om in aanmerking te komen voor deze aparte lijst, dient het groepsverslag wel aan een aantal 

minimum criteria te voldoen1. Voldoet het hier niet aan, dan volgt alsnog de ‘0’ score in de 

reguliere lijst. De criteria op basis waarvan wordt bepaald of de groepsverslagen wel of niet in 

aanmerking komen voor de aparte lijst kunt u vinden via deze link: 

 

De inhoudelijke criteria zijn gebaseerd op (internationale) ontwikkelingen in de 

maatschappelijke verslaggeving (o.a. GRI, Integrated Reporting, OESO richtlijnen, EU Directive 

on Non-Financial Reporting) en uiteraard de huidige criteria van de Transparantiebenchmark. 

We verwachten van bedrijven om de mate van transparantie ieder jaar te verbeteren.  

Deelnemen? 

Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan dient u dit vóór 1 juli 2016 kenbaar te maken 

aan: helpdesk.transparantiebenchmark@nl.ey.com. Wilt u daarbij vermelden dat het gaat om de 

‘groepsverslagen regeling’ en het groepsverslag bijvoegen. 

 

Indien u uw verzoek voor 1 juni 2016 heeft toegestuurd, ontvangt u uiterlijk 15 juni 

2016 u bericht of u op de aparte lijst wordt geplaatst. Als u uw verzoek tussen 1 juni 2016 en 

1 juli 2016 indient, krijgt u in augustus 2016 bericht. Mocht onverhoopt blijken dat 

groepsverslag niet voldoet, dan heeft u nog tot en met 30 juni 2016 om het self-assessment 

alsnog in te vullen op basis van de verantwoordingsinformatie die wel beschikbaar is voor de 

Nederlandse bedrijfsactiviteiten. 

 

                                                                        
1 Een onderneming kan worden uitgezonderd van plaatsing op de Transparantiebenchmark wanneer het een 

dochteronderneming is en de moederonderneming verantwoording aflegt dat voldoet aan het verwachte EU 

wetgevend voorstel inzake niet financiële verslaggeving. Dit betekent dat in het jaarverslag informatie dient te zijn 

opgenomen inzake de volgende thema’s: milieu, sociale en arbeidsgerelateerde aspecten, mensenrechten, anti-

corruptie en omkoping en diversiteit in het bestuur. Voor deze ondernemingen wordt een apart overzicht opgesteld, 

zonder onderlinge benchmark. Deze ondernemingen krijgen dus geen score. 
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