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N i e u w e
o n t w i k k e l i n g e n  i n

d u u r z a a m h e i d s -
v e r s l a g l e g g i n g

Dit artikel geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van deze duurzaamheidsverslaglegging, ook wel
‘sustainability’, ‘triple bottom line’ of ‘3-P’ (people, planet
and profit) reporting genoemd. Dit gebeurt aan de hand van
concrete voorbeelden, gebaseerd op een recent onderzoek
naar de duurzaamheidsverslagen van bedrijven uit de
Fortune Global 250.

In het afgelopen decennium is het aantal bedrijven dat een
duurzaamheidsverslag uitbrengt sterk toegenomen. In een
periode van 10 jaar is het aantal bedrijven met niet-finan-
ciële verslaglegging gestegen van 12% in 1993 naar 28% in
2002; voor Nederland zijn deze cijfers respectievelijk 5% en
35% (Kolk, 2000a; KPMG/UvA, 2002). De internationale gege-
vens hebben betrekking op de 100 grootste bedrijven in
ongeveer 10 landen. Wanneer gekeken wordt naar de 250
grootste multinationale ondernemingen wereldwijd (de
Fortune Global 250), dan blijkt duurzaamheidsverslagleg-
ging nog veel wijdverbreider. In 2002 publiceerde 45% van de
Fortune Global 250 een duurzaamheidsverslag; in 1999 was
dat 35%. En terwijl het in 1999 nog vrijwel uitsluitend
milieuverslagen betrof, is in 2002 het aantal bedrijven dat
hun rapportage over milieu combineert met sociale en/of
financiële aspecten sterk gestegen, tot bijna 30% van het
totale aantal met een niet-financieel verslag.

Juist vanwege de toenemende aandacht voor duurzaam-
heidsverslaglegging, zowel binnen bedrijven als daarbui-
ten, is het interessant te bekijken hoe de actiefste bedrijven
dit doen. De Fortune Global 250 blijkt daarvoor een zeer
geschikte graadmeter (Kolk, Walhain en Van de Wateringen,
2001). Dit artikel behandelt de bedrijven binnen de Fortune
Global 250 die in het afgelopen jaar een verslag hebben
gepubliceerd dat breder is dan milieu en veiligheid alleen.
Het betreft in totaal 33 verslagen, de overige 79 verslagen
van de Fortune Global 250 hadden uitsluitend betrekking
op het milieu. In het artikel worden veel concrete voorbeel-
den gegeven van opvallende onderwerpen, en daarmee
eveneens van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van de duurzaamheidsverslaglegging en van duurzaam
ondernemen zelf. Na een kort overzicht van soorten duur-
zaamheidsverslagen en richtlijnen, wordt aandacht besteed
aan de economische aspecten en de ‘business drivers’.
Vervolgens komt de dialoog met stakeholders aan de orde
en hoe bedrijven daarover in hun verslag rapporteren. In de
laatste paragraaf wordt ingegaan op sociale aspecten van
duurzaamheid en prestatie-indicatoren.2

Steeds meer bedrijven publiceren een duurzaamheidsverslag
in plaats van het meer traditionele milieuverslag. In

toenemende mate brengen zij een gecombineerde rapportage
uit, waarin naast milieu ook de sociale verantwoordelijkheid
aan de orde komt en veelal ook de financiële aspecten van de

bedrijfsvoering.

Prof. dr. A. Kolk
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1 Soorten duurzaamheidsverslagen
Hoewel de ervaring met het publiceren van duurzaam-
heidsverslagen toeneemt, blijft er een grote variatie bestaan
in soorten, titels, inhoud en verschijningsvorm (op papier
en/of elektronisch, verschillende talen). In een aantal lan-
den, zoals Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden,
is er inmiddels wetgeving voor milieu- en/of sociale verslag-
legging, maar dit betreft bedrijven die binnen de lands-
grenzen opereren. Meestal betreft het ook niet alle bedrij-
ven, zoals in Nederland, waar de wettelijke verplichting
voor 250-bedrijven geldt.

Op de 250 grootste multinationals, waarvan de overgrote
meerderheid uit de Verenigde Staten, Japan en de grote
Europese landen afkomstig is, zijn dergelijke verplichtin-
gen niet wereldwijd van toepassing. Hooguit geldt dit voor
de nationale vestigingen in de landen waar wetgeving is.
Voor deze grote multinationals zijn wel diverse nationale en
internationale richtlijnen en andere vrijblijvende aanbeve-
lingen. Japan kent bijvoorbeeld richtlijnen van zowel het
ministerie van milieu als van economische zaken. Veel
bedrijven volgen deze tamelijk nauwgezet op, hetgeen ertoe
leidt dat de Japanse verslagen sterk op elkaar lijken qua
opzet en inhoud. Zo besteden ze bijna alle aan-
dacht aan milieukosten en andere milieu-indi-
catoren. De Japanse situatie is echter zeer uit-
zonderlijk.

De bekendste internationale richtlijnen zijn
afkomstig van het Global Reporting Initiative
(GRI), waarin een groot aantal organisaties
samenwerkt. De GRI richt zich op geïntegreerde
duurzaamheidsverslaglegging met betrekking
tot zowel financiën, milieu als sociale aspecten
(de ‘triple bottom line’), en heeft daartoe in juni
2000 richtlijnen uitgebracht (GRI, 2000).
Verschillende bedrijven gebruiken deze als
inspiratie voor de opstelling van hun eigen
duurzaamheidsverslag, soms worden ze tame-
lijk nauwgezet gevolgd. Van de 33 geanalyseerde
verslagen van de top 250 verwijst 36% expliciet
naar de GRI; bijna de helft publiceert een daad-
werkelijk duurzaamheidsverslag, met aandacht
voor de ‘triple bottom line’, voor alle drie de P’s
(people, planet and profit). Enkele bedrijven
doen dit overigens in twee verschillende rap-
porten: een milieuverslag en een verslag dat

sociale en financieel-economische prestaties combineert.
Het komt ook voor dat milieu en sociale aspecten uitgebreid
in het financiële verslag worden behandeld, inclusief een
verificatie van de milieucijfers. Vanwege de grote diversiteit
is het van belang niet uitsluitend af te gaan op de titel,
omdat er achter een ‘milieuverslag’ soms een duurzaam-
heidsverslag schuil blijkt te gaan, en omgekeerd, en een
zogenaamd sociaal of maatschappelijk verslag kan wel
degelijk ook milieuaspecten en/of financiële gegevens
bevatten.

2 Economische aspecten en ‘business drivers’
Sommige bedrijven geven in hun duurzaamheidsverslag-
legging een interessante invulling van hun toegevoegde
waarde, waarbij de verdeling over de verschillende stakehol-
ders eveneens wordt aangegeven. Dit geldt bijvoorbeeld
voor BASF (2001), dat in het social responsibility rapport spe-
cificeert welke percentages toevallen aan onder meer credi-
teuren, aandeelhouders, de overheid en werknemers (zie
figuur 1).

Figuur 1: Berekening en verdeling toegevoegde waarde BASF-

groep in 2000 (in miljoen euro)

Financial Accounting

Advance payments:
• Cost of materials
• Write-downs
• Other expenses
27.534

Value added
10.159

Business performance: Value added = Distribution of value

37.693 business performance added

minus advance payments

Creditors 5,6%
Minority interests 0,4%

Dividends to shareholdes 12,0%

Company 0,2% 
(incl. reserves)

State: corporate taxes 16,9%

Employees:
Wages and salaries, 
social security contributions, 
and expenses for pensions 
and assistance 64,9%

Sales 35.946

Other operating income,
interest result and 
income from financial
assets 1.747

Bron: BASF (2001)
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Unilever (2001) doet iets soortgelijks in de zogenaamde
social review, maar geeft ook aan waar de ‘cash value added’
vandaan komt (inkomsten van afnemers minus betalingen
aan toeleveranciers), en het heeft een iets andere verdeling
over de verschillende stakeholders. Bij Unilever bestaan
deze uit vijf categorieën: werknemers, overheid, kapitaal-
verschaffers, de lokale gemeenschap, en datgene wat in het
bedrijf wordt geïnvesteerd voor de toekomstige groei (zie
figuur 2).

Figuur 2: Berekening en verdeling toegevoegde waarde Unilever

in 1999 (in miljoen euro, tussen haakjes in miljoen dollar)

Behalve aan de ‘maatschappelijke’ toegevoegde waarde
besteden enkele bedrijven ook aandacht aan de economi-
sche redenen voor duurzaamheid, en voor de verslaglegging
die daarvan veelal een integraal bestanddeel vormt. Deze
vraag naar de ‘business drivers’ komt regelmatig terug, ook
in de internationale discussie. Vaak genoemde redenen voor

het opstellen van een duurzaamheidsverslag zijn de volgen-
de (Kolk, 2000a; Sustainability/UNEP, 1998):
– het vergroot de mogelijkheden om de voortgang te con-

troleren en deze te vergelijken met de doelstellingen;
– het vergemakkelijkt de invoering van de duurzaamheids-

strategie;
– het verhoogt het bewustzijn in de gehele organisatie en

zo ook het moreel van het personeel;
– het biedt goede mogelijkheden om de concernboodschap

intern en extern uit te dragen;
– het verhoogt de algehele geloofwaardigheid door grotere

transparantie, en verbetert het imago (en vergemakkelijkt
daardoor onder meer het werven en behouden van nieu-
we medewerkers, en het verkopen van producten);

– het helpt bij het behouden van de maatschappelijke
‘licence to operate’;

– het helpt bij het identificeren van kostenbesparingen en
verhoogt de efficiëntie;

– het biedt kansen voor de verdere ontwikkeling van het
bedrijf.

Interessant aan de set geanalyseerde verslagen is dat bedrij-
ven dergelijke voordelen ook toedichten aan de activiteiten
op het terrein van duurzaamheid in het algemeen. Of zoals
Barclays Bank (2001, p. 3) het verwoordt in het duurzaam-
heidsverslag: ‘Een verantwoordelijke organisatie is beter in
staat om consumenten, werknemers, aandeelhouders en
toeleveranciers aan te trekken, te behouden en tevreden te
stellen. Het opereert met grotere cohesie en een duidelijker
focus, en is beter in staat te luisteren en snel te reageren op
veranderende behoeften en markten. Verantwoordelijkheid,
dialoog, actie en verslaglegging zijn kernelementen in een
heilzame cirkel waarvan iedereen profiteert’ (vertaling door
auteur).

BMW (2002, p. 16-17) is nog stelliger door te benadrukken
dat bedrijven die milieu en sociale criteria integreren suc-
cesvoller zijn dan hun concurrenten, en dat milieubescher-
ming, maatschappelijke betrokkenheid en gerichtheid op
werknemers geen kostenfactoren zijn, maar sleutels tot 
langetermijnsucces. De autoproducent ondersteunt deze
bewering met een vergelijking van zijn aandelenkoers met
de Dow Jones Index en met de onlangs gelanceerde Dow
Jones Sustainability Index, waarbij zowel BMW zelf als de
Sustainability-aandelen beter presteren dan de ‘gewone’
index. Ongeveer eenderde van de bedrijven vermeldt in hun
duurzaamheidsverslag dat ze zijn opgenomen in deze Dow

Financial Accounting

Cash generated

Customers and consumers
income from sales1 40.977 (43.650)
Suppliers
Payments for materials and services 

raw materials  packaging 17.531 (18.677)
advertising & promotions 5.345 ( 5.695)
other supplies 6.547 ( 6.975)

29.426 (31.347)
Cash value added 11.554 (12.303)

Distribution of cash value added
Employees
Wages and other benefits2 5.828 (6.209)
Governments
Taxation3 1.443 (1.538)
Providers of capital
Dividend and financing costs4 1.422 (1.515)
Local communities
Voluntary community contributions 44 (47)
Invested in business for future growth

capital expenditure 1.501 (1.599)
acquisitions and disposals 362 (388)
net retained in the business 954 (1.007)

2.817 (2.994)
Cash value added distributed 11.554(12.303)
Bron: Unilever (2001)

1 Exludes sales and value added taxes collected from customers and consumers and paid to

governments.

2 Includes payroll taxes collected from exployees and paid to governments.

3 Mainly tax on corporate profits.

4 Exludes a special dividend declared in 1998 but paid in 1999 (effectively a return of capital

arising from the sale of Speciality Chemicals in 1997).
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Jones Sustainability Index, of in de recenter opgestelde
FTS4Good Index.

Het Zweedse ABB (2001, p. 38) constateert dat de meeste
maatschappelijke initiatieven van het bedrijf ‘business-
driven’ zijn: zij combineren betrokkenheid bij de gemeen-
schap met economische voordelen en leveren een ‘win-win’
situatie op. In sommige gevallen is er direct maatschap-
pelijk nut, maar ontstaat het bedrijfsvoordeel op de langere
termijn, waarbij steun voor onderwijs in ontwikkelingslan-
den als voorbeeld wordt genoemd.

3 Dialoog met stakeholders
Bedrijven benadrukken het belang van een goede maat-
schappelijke dialoog, bijvoorbeeld door het opnemen van
beschouwingen van interne of externe belanghebbenden in
hun verslag, het vermelden van stakeholderspanels die zij
hebben ingesteld of het verwijzen naar opiniepeilingen
onder werknemers. Voor deze drie vormen geldt dat zij in
bijna 40% van de 33 onderzochte verslagen worden ge-
noemd.

Sommige duurzaamheidsverslagen behandelen de uitkom-
sten van medewerkersenquêtes vrij uitgebreid, hetgeen het
interne communicatiebelang van de rapporten duidelijk
illustreert. Dit blijkt ook uit het feit dat ethische
(gedrags)codes veel aandacht krijgen, in meer dan 60% van
de gevallen. Soms zijn deze gedragscodes ook integraal in
het duurzaamheidsverslag opgenomen. Een aantal bedrij-
ven houdt ook externe opiniepeilingen, zoals Dow Chemical
(2001), dat in negen landen heeft laten onderzoeken welk
percentage van de omwonenden positief is over het bedrijf.
Uit het verslag blijkt dat de bedrijfsdoelstelling (die op 60%
was gesteld) niet in alle vestigingen wordt gehaald.

Voor de stakeholdermeningen in de verslagen geldt dat ze
meestal positief zijn. Een interessante uitzondering daarop
vormt Shell (2001), dat een groot aantal citaten opneemt,
afkomstig van de ‘Tell Shell’ website, waarvan een deel
behoorlijk kritisch is. Het ING-verslag (2001) bevat een kri-
tische noot van de voormalige voorzitter van Amnesty
International, Sir Geoffrey Chandler, over het gebrek aan
aandacht voor mensenrechten in de business principles van
het bedrijf.

Rapporten kunnen ook dienen om over controversiële
onderwerpen te communiceren. Zo beschrijft BASF (2001) de

compensatie gegeven aan voormalige dwangarbeiders
(tewerkgesteld door voorganger IG Farben tijdens de
Tweede Wereldoorlog) en Tokyo Electric Power (2002) haar
activiteiten om de publieke acceptatie van kernenergie te
vergroten, waarin het ontkennen van problemen door het
beschrijven van technische oplossingen als een minder
geschikte benadering wordt betiteld.

Feedback over de prestaties van het bedrijf en de duurzaam-
heidsverslagen zelf wordt vaak verkregen door het meestu-
ren van een formulier of antwoordkaart. De resultaten daar-
van worden dan in het volgende rapport weer vermeld.
Vooral Japanse bedrijven doen dit vaak. Soms beperken
bedrijven zich tot het vermelden van het aantal verspreide
exemplaren, dat voor internationale bedrijven als Tokyo
Electric Power (2002) en het Zwitserse Novartis (2001) rond
de 40.000 blijkt te liggen. In incidentele gevallen worden de
uitkomsten van de lezersenquête uitgebreider opgenomen.
Het Japanse Matsushita Electric (2002) beschrijft de stake-
holdersbijeenkomst die het bedrijf organiseerde op basis
van de reacties op het verslag, en waarvoor alle responden-
ten werden uitgenodigd. De meningen van de aanwezigen
zijn achterin het verslag opgenomen. Dergelijke visies van
individuele stakeholders of maatschappelijke organisaties
zijn een aanvulling op, of soms een alternatief voor de exter-
ne verificatie van duurzaamheidsverslagen door accoun-
tants of milieudeskundigen, dat ongeveer eenderde van de
geanalyseerde bedrijven laat uitvoeren. Behalve de duur-
zaamheidsverslaglegging vertoont ook de verificatie ervan
een duidelijk stijging in de afgelopen jaren, ondanks het
ontbreken van vaste richtlijnen op dit terrein (Kolk, 2000b;
KPMG/UvA, 2002).

4 Aspecten van duurzaamheid en prestatie-
indicatoren

Vanwege de geleidelijke overgang van verslaglegging over
milieu naar duurzaamheid in brede zin, is het relevant te
kijken welke sociale/maatschappelijke aspecten de rappor-
ten behandelen. Tabel 1 geeft een overzicht van de sociale
onderwerpen die in de geanalyseerde duurzaamheidsversla-
gen aan de orde komen. Het is opvallend dat de ‘traditione-
le’ onderwerpen het hoogst scoren. Dit betreft veiligheid en
gezondheid, en de tevredenheid en de samenstelling van
het personeel naar afkomst en geslacht. Dit zijn aspecten
die meestal in milieuverslagen (‘Health, Safety and
Environment’) zijn opgenomen, en ook wel in (interne)
sociale verslagen. Veel aandacht krijgen ook de onderwer-

Financial Accounting
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pen die van oudsher worden opgenomen in ‘community’-
rapporten, iets dat vooral is ontstaan in de Amerikaanse
context van filantropie, van giften, donaties en bijdragen
aan maatschappelijke organisaties en charitatieve instellin-
gen. Duurzaamheidsverslagen bieden bij uitstek de moge-
lijkheid om alle verschillende aspecten in een geïntegreerde
publicatie op te nemen. Bedrijven gaan langzamerhand dit
pad op, door bijvoorbeeld te rapporten over hoe sociale
aspecten in de relatie met toeleveranciers een rol spelen. Het
maatschappelijke onderwerp dat het meest aan bod komt is
mensenrechten, gevolgd door kinderarbeid.

Tabel 1: Behandelde sociale onderwerpen in duurzaam-

heidsverslagen van de Fortune Global 250 

(in %, n=33)

Onderwerpen %

Betrokkenheid bij de gemeenschap/charitas 97

Veiligheid en gezondheid 91

Gelijke behandeling/samenstelling personeelsbestand 88

Tevredenheid werknemers 67

Mensenrechten 55

Sociale aspecten in relatie met toeleveranciers 39

Kinderarbeid 36

Vrijheid van vereniging 27

Eerlijke handel/internationale ontwikkeling 18

Corruptie 15

Om de voortgang van bedrijven op het gebied van duur-
zaamheid vast te stellen, is het voor zowel interne als exter-
ne doeleinden van belang dat er prestatie-indicatoren zijn.
In de afgelopen jaren is er toenemende interesse voor de
meting van niet-financiële gegevens om zo de bedrijfspres-
taties te beheersen, waarvoor nieuwe management-accoun-
tingtechnieken, zoals de balanced scorecard, zijn ontwik-
keld (Perego en Hartmann, 2000). Bedrijven rapporteren
hierover en soms eveneens over de interne organisatie, zoals
het Zweedse ABB (2001), dat zowel sustainability controllers
per land als per business area heeft, die ook in het verslag
worden vermeld. In het algemeen geldt echter dat de kennis
over milieuprestatiemeting veel verder is dan die op het ter-
rein van sociale, maatschappelijke indicatoren (Mauser en
Kolk, 2001). Een aantal bedrijven laat al benchmarks uitvoe-
ren om milieuprestaties te vergelijken met hun concurren-
ten, en rapporteren daarover in hun verslag.

Uit de analyse van de duurzaamheidsverslagen blijkt dat de
hiervoor geconstateerde kenmerken ten aanzien van de

behandelde onderwerpen eveneens naar voren komen bij
de sociale prestatie-indicatoren waarover bedrijven rappor-
teren. Tabel 2 toont dat de vijf meest gebruikte prestatie-
indicatoren betrekking hebben op veiligheid en gezondheid
(het aantal ongelukken en gewonden op het werk), gevolgd
door de hoogte van de charitatieve bestedingen en donaties,
en de samenstelling van het personeelsbestand.
Hierbij gaat het zowel om het percentage vrouwelijke
medewerkers (soms ook in managementfuncties) als het
aandeel van minderheden in het personeelsbestand. Het
zijn met name Amerikaanse bedrijven die gegevens over de
etnische achtergrond van werknemers rapporteren. Een
multinational als Ford (2001) geeft deze informatie alleen
voor de Verenigde Staten, omdat deze in andere landen heel
anders wordt ingevuld en opgevat, en gestandaardiseerde
registratie ontbreekt. Europese bedrijven illustreren de
diversiteit van hun personeelsbestand soms door statistie-
ken over nationaliteit of land van herkomst. De laatstge-
noemde prestatie-indicator in tabel 2 heeft uitsluitend
betrekking op de Amerikaanse situatie, waar soms verslag
wordt gedaan over het percentage van de inkopen dat
afkomstig is van bedrijven die eigendom zijn van etnische
minderheden of vrouwen.

Tabel 2: De vijf meest gebruikte sociale prestatie-

indicatoren in duurzaamheidsverslagen van de 

Fortune Global 250 ( in %, n=33)

Indicator %

Bedrijfsongevallen en gewonden door het werk 76

Charitatieve bestedingen en donaties 48

Vrouwelijke medewerkers/stafleden 42

Etnische samenstelling personeelsbestand 27

Toeleveranciers met eigenaren uit minderheidsgroeperingen 12

Echte maatschappelijke indicatoren worden vrij zelden
gebruikt. Shell (2001) is in dit verband uitzonderlijk, aange-
zien het gegevens publiceert over bijvoorbeeld het aantal
landen waar het bedrijf:
– screent op het gebruik van kinderarbeid door toeleveran-

ciers en onderaannemers;
– screeningprocedures heeft voor acceptabele naleving van

de Shell business principes door directe en indirecte toele-
veranciers;

– procedures heeft met betrekking tot steekpenningen;
– gebruik maakt van beveiligingspersoneel (bewapend of

niet, overheidspersoneel of particulier).
Tevens geeft Shell cijfers over het aantal beëindigde contrac-

Financial Accounting
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ten vanwege schending van de business principes, het aan-
tal pogingen tot omkoping alsmede de totale waarde van de
aangeboden, gevraagde en betaalde smeergeldbedragen.
Deze gegevens worden ook over de jaren heen vergeleken,
omdat alleen de absolute waarde in een jaar op zichzelf wei-
nig zegt. Behalve een historische vergelijking kan de beteke-
nis ook worden vergroot door indicatoren af te zetten tegen
een norm of verwachting, ‘best practice’ of de prestaties van
vergelijkbare bedrijven.

BP (2001) doet verslag van een internationale benchmarking
van haar reputatie en positionering in vergelijking met
concurrerende oliebedrijven en bekende merknamen bui-
ten de sector. In het verslag maakt het bedrijf melding van
het resultaat op het gebied van integriteit en milieube-
scherming, waarbij BP relatief hoog scoort in Engeland,
maar laag in Venezuela en de VS.

5 Conclusies
De verslaglegging over niet-financiële aspecten van de
bedrijfsvoering is de afgelopen jaren niet alleen in omvang
toegenomen, maar ook steeds uitgebreider geworden, zowel
qua onderwerpen als qua diepgang. Tegelijkertijd blijft er
een grote diversiteit bestaan, vanwege het ontbreken van
internationale wetgeving en algemeen aanvaarde richtlij-
nen, hoewel er voor dat laatste met de Global Reporting
Initiative wel stappen worden ondernomen.

Bedrijven uit de Fortune Global 250 tonen interessante ont-
wikkelingen met betrekking tot de rapportage over de eco-
nomische aspecten van duurzaamheid, de verdeling van
hun toegevoegde waarde over hun belanghebbenden, en de
communicatie met hun stakeholders. Hoewel de sociale
onderwerpen die zij in hun duurzaamheidsverslagen
behandelen nog met name liggen op de meer ‘traditionele’
terreinen als gezondheid en veiligheid, de samenstelling
van het personeelsbestand en giften aan charitatieve instel-
lingen en goede doelen, krijgen maatschappelijke onder-
werpen als mensenrechten ook aandacht, maar vooralsnog
in mindere mate. Dit vindt ook zijn weerslag in de ontwik-
keling van niet-financiële prestatie-indicatoren om de
bedrijfsprestaties op het gebied van duurzaamheid te kun-
nen vaststellen en beheersen.
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