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VIJF TRENDS



1. GEÏNTEGREERD

• Geen afzonderlijke maatschappelijke of 
duurzaamheidsverslagen meer

• Alle ondernemingen hebben ten minste 
gecombineerde verslagen, maar de meeste 
hebben geïntegreerde verslagen.

• Op basis van Framework IIRC
– International Integrated Reporting Council



Huidige praktijk

• In 2014 maken wereldwijd 38 ondernemingen een 
geïntegreerd rapport op basis van het Framework van 
het IIRC

Land Aantal ondernemingen met een geïntegreerd rappo rt

Nederland 6 (Achmea, AEGON, AkzoNobel, BAM, Schiphol, Randstad)

Zuid-Afrika 6

Brazilië 6

Italië 3

Duitsland 2

Spanje 2

USA 2

Overige 11 (waaronder VK, Frankrijk en Denemarken)

(Bron: MAB, december 2015)



Gevolgen

• Informatie over financiële en niet-financiële 
prestaties dienen gelijktijdig te worden 
gerapporteerd.

• Aan integrated reporting gaat integrated thinking 
vooraf (gericht op lange termijn waardecreatie)

• Grotere betrokkenheid van CEO en CFO
– CFO wordt CPO (Chief Performance Officer)

• Integratie Kristalprijs  en Henri-Sijthoffprijs



2. MEER

• Meer niet-financiële prestatiemaatstaven
• Meer algemene informatie, waaronder over ethiek en 

moraliteit
• Meer informatie over afwegingen tussen 

stakeholderbelangen
• Meer transparantie over wat er niet goed is gegaan
• Voorbeeld: fiscale transparantie



3. VAKER



4. TOEGESPITST

• Rapport FEE: The Future of Corporate Reporting –
creating the dynamics for change (oktober 2015)

• CORE & MORE
• CORE = samenvattend totaaloverzicht / Executive 

Summary
– Bevat de belangrijkste financiële en niet-financiële informatie 

voor alle stakeholders

• MORE = Additionele informatielagen met meer 
gedetailleerde informatie
– Stakeholders nemen hier kennis van afhankelijk van hun 

informatiebehoeften
– Gebruik van technologie met hyperlinks vanuit CORE



5. GECONTROLEERD

• Nu:
– veelal * geen assurance of * een assurance bij het specifieke 

onderdeel MVO-rapportage
– Indien assurance: een beperkte mate van zekerheid

• “ons is niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat 
het verslag geen getrouw beeld geeft”

• In 2030:
– Ten minste een assurance-rapport
– Een geïntegreerde assurance-verklaring (één auditor)
– Met redelijke mate van zekerheid

• “getrouw beeld”



SLOT


