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Update over the Corporate Sustainability  
Due Diligence Directive (CSDDD) 

Europese Raad neemt standpunt aan over de  
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) 

Afgelopen februari heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) haar voorstel 
(hierna: het Richtlijnvoorstel) voor de Corporate Sustainability Due Diligence Directive 
(hierna: CSDDD) gepubliceerd, ook uitgelicht in dit artikel. Op 1 december heeft de 
Europese Raad (hierna: Raad) een akkoord bereikt over haar standpunt (hierna ook: 
“Algemene Oriëntatie”) ten aanzien van de CSDDD, welk akkoord voor de Raad het 
beginpunt vormt voor de onderhandelingen met het Europees Parlement (hierna: 
Parlement).  

De Algemene Oriëntatie bevat, in vergelijking met het Richtlijnvoorstel, een aantal 
belangrijke afwijkingen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de uiteindelijke 
tekst van de CSDDD. Hieronder bespreken wij de belangrijkste afwijkingen.  
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https://commission.europa.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-due-diligence-and-annex_en
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/tax/deloitte-nl-tax-csdd-report-dutch.pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/12/01/council-adopts-position-on-due-diligence-rules-for-large-companies/
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1. Aangepast toepassingsbereik 
De eerste belangrijke afwijking ziet op het toepassingsbereik van de richtlijn. Daarin zijn de criteria neergelegd die worden 
gebruikt om te bepalen welke ondernemingen onder de werking van de richtlijn vallen. Onder het Richtlijnvoorstel vallen 
ondernemingen onder de werking van de richtlijn indien zij aan bepaalde criteria voldoen. Uit het Richtlijnvoorstel wordt 
echter niet duidelijk hoe lang ondernemingen aan die criteria moeten voldoen om onder de werking van richtlijn te vallen. 
De Algemene Oriëntatie verduidelijkt hieromtrent dat alleen ondernemingen, die gedurende twee opeenvolgende boekjaren 
aan de criteria voldoen, onder de werking van de richtlijn vallen. Verder voegt de Algemene Oriëntatie toe dat lidstaten zelf 
kunnen bepalen of de richtlijn ook van toepassing is op (i) pensioeninstellingen die, volgens het EU-recht, worden beschouwd 
als socialezekerheidsregelingen en (ii) gereglementeerde financiële ondernemingen (bijvoorbeeld een kredietinstelling of een 
beheerder van alternatieve beleggingsinstelling (abi-beheerder)).  

2. Veranderde definities 
De Algemene Oriëntatie gebruikt ook andere definities dan het Richtlijnvoorstel. In het Richtlijnvoorstel zijn de definities 
“gevestigde zakelijke relatie” en “waardeketen” essentiële definities, aangezien het Richtlijnvoorstel ondernemingen 
verplicht om:  

i. feitelijke of potentiële negatieve effecten op mensenrechten en het milieu te identificeren die ontstaan bij de eigen 

activiteiten, bij de activiteiten van dochterondernemingen en – wanneer gerelateerd aan de “waardeketen” – bij de 

activiteiten van een “gevestigde zakelijke relatie”; en om 

ii. maatregelen te nemen om de geïdentificeerde negatieve effecten te voorkomen, te reduceren of te beëindigen voor 

zover mogelijk.  

Het Richtlijnvoorstel verplicht ondernemingen derhalve maatregelen te nemen indien er bij de activiteiten van een 
“gevestigde zakelijke relatie” in de “waardeketen” negatieve effecten ontstaan.  

De Algemene Oriëntatie daarentegen gebruikt “keten van activiteiten” in plaats van “waardeketen”, om zo de uiteenlopende 
standpunten van de lidstaten weer te geven over het antwoord op de vraag of de volledige “waardeketen” moet worden 
bestreken of dat het toepassingsbereik moet worden beperkt tot de “keten van activiteiten”. Met de wijziging schuift de Raad 
van het concept van een volledige “waardeketen” meer naar het concept van de toeleveringsketen doordat de fase van het 
gebruik van de producten of diensten van de onderneming volledig buiten beschouwing wordt gelaten. Ook geeft de Raad, 
in plaats van de term “gevestigde zakelijke relatie”, de voorkeur aan de term “zakenpartner”, welke aansluit bij de term 
“zakelijke relatie” uit het Richtlijnvoorstel.  

3. Gepaste zorgvuldigheid op groepsniveau 
De Algemene Oriëntatie introduceert een mogelijkheid voor moederondernemingen die onder het toepassingsbereik van de 
richtlijn vallen om aan de belangrijkste zorgvuldigheidseisen van de richtlijn (ook) namens hun dochterondernemingen - die 
binnen het toepassingsbereik van de richtlijn vallen - te voldoen. Hieraan zijn echter wel verschillende voorwaarden 
verbonden. Zo moet bijvoorbeeld de dochteronderneming alle benodigde informatie aan haar moederonderneming 
verstrekken en met haar moederonderneming samenwerken om de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen na te 
komen. 
 

4. Prioritisering bij de aanpak van de negatieve effecten 
Zoals hierboven benoemd, moeten ondernemingen potentiële of feitelijke negatieve effecten voor de mensenrechten en het 
milieu van de eigen ondernemingsactiviteiten identificeren. Ook moeten ondernemingen die negatieve effecten zoveel 
mogelijk voorkomen, beperken of beëindigen. De situatie kan zich voordoen dat een onderneming niet in staat is om alle 
geïdentificeerde negatieve effecten tegelijkertijd zo adequaat mogelijk aan te pakken. Voor die situatie stelt de Algemene 
Oriëntatie een mogelijkheid voor ondernemingen voor om negatieve effecten te priotiseren met behulp van een 
risicogebaseerde aanpak, ook wel een risk-based approach. De priotisering van negatieve effecten wordt gebaseerd op de 
ernst en waarschijnlijkheid van de negatieve effecten, waarbij de ernst wordt beoordeeld aan de hand van de zwaarte ervan, 
het aantal getroffen personen of de omvang van het negatieve effect op het milieu en de complexiteit van het herstellen van 
de situatie van vóór het negatieve effect. Wanneer de onderneming de ernstigste negatieve effecten voor zover mogelijk 
heeft voorkomen, gemitigeerd of beëindigd, moet de onderneming de minder ernstige negatieve effecten aanpakken.  
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5. Bestrijding van klimaatverandering 
De Algemene Oriëntatie stelt voor om de bepaling over de bestrijding van klimaatverandering zoveel mogelijk in lijn met de 
richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven (hierna: CSRD) te brengen, met inbegrip van een specifieke verwijzing naar 
de CSRD, om problemen met de juridische interpretatie te vermijden en te voorkomen dat de verplichtingen van 
ondernemingen uit hoofde van deze bepaling worden verruimd. 
 
Het Richtlijnvoorstel bevat verder een bepaling waarbij de variabele beloning van bestuurders en commissarissen wordt 
gekoppeld aan hun bijdragen aan de bedrijfsstrategie van de onderneming en het belang van de duurzaamheid op de lange 
termijn. De Algemene Oriëntatie stelt voor om deze bepaling te schrappen, omdat de vorm en structuur van de beloning van 
bestuurders en commissarissen – volgens de Raad – in de eerste plaats onder de bevoegdheid van de onderneming en haar 
bevoegde organen of aandeelhouders vallen.  
 

6. Civielrechtelijke aansprakelijkheid 
Ook de voorgestelde bepalingen omtrent civielrechtelijke aansprakelijkheid in de Algemene Oriëntatie wijken af van die in 
het Richtlijnvoorstel. Zo bevat de Algemene Oriëntatie verduidelijkte criteria voor aansprakelijkheid en worden het element 
schuld en de mogelijkheid voor slachtoffers van schadelijke effecten om volledig gecompenseerd te worden zonder dat zij 
overgecompenseerd worden, geïntroduceerd.  
 

7. Zorgplicht voor bestuurders en commissarissen 
Het Richtlijnvoorstel bevat een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen op grond waarvan zij, bij de vervulling van hun 
taak, rekening moeten houden met de gevolgen van hun beslissingen voor duurzaamheidskwesties, mensenrechten, 
klimaatverandering en milieu, steeds op de korte, middellange en lange termijn. Deze bepaling kan – naar Nederlands recht 
– potentieel leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. De Raad stelt echter voor om deze 
zorgplicht te schrappen vanwege ernstige bezorgdheid bij verschillende lidstaten die deze bepaling beschouwen als een 
ongepaste inmenging in de nationale bepalingen betreffende de zorgplicht van bestuurders en commissarissen en als een 
mogelijke ondermijning van de plicht van bestuurders en commissarissen om in het belang van de onderneming te handelen. 

8. Andere belangrijke aanpassingen 
In het bovenstaande hebben wij de belangrijkste afwijkingen in de Algemene Oriëntatie ten aanzien van het Richtlijnvoorstel 
uitgebreider besproken. Daarnaast zijn de volgende afwijkingen van het Richtlijnvoorstel noemenswaardig: 

• De Algemene Oriëntatie voorziet in een ruimere overgangsperiode, zodat ondernemingen meer tijd hebben om zich 

voor te bereiden op de toekomstige verplichtingen die uit de richtlijn voortvloeien. 

• De definities van negatieve gevolgen en gevolgen voor de mensenrechten worden in de Algemene Oriëntatie verder 

verduidelijkt. 

• In de Algemene Oriëntatie wordt voorgesteld dat ondernemingen telkens nadat zich een belangrijke wijziging heeft 

voorgedaan hun zorgvuldigheidsbeleid moeten actualiseren – maar ten minste om de 24 maanden – in plaats van 

jaarlijks, zoals neergelegd in het Richtlijnvoorstel. 

• De Algemene Oriëntatie biedt ondernemingen meer houvast bij het beoordelen van de passende maatregelen die 

zij moeten nemen om nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken of te beëindigen. 

• De Algemene Oriëntatie bevat ruimere regels voor de tijdelijke opschorting of beëindiging van zakelijke relaties door 

ondernemingen. 

• De monitorings- en communicatieverplichtingen zijn minder streng in de Algemene Oriëntatie. 

• De Algemene Oriëntatie verlangt dat de Europese Commissie uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de richtlijn 

richtsnoeren uitvaardigt die ondersteuning bieden aan ondernemingen en verschillende nationale autoriteiten bij 

de naleving van de richtlijn.  

• Onder de Algemene Oriëntatie mogen de toezichthoudende autoriteiten alleen onderzoeken uitvoeren met 

betrekking tot de naleving van bepaalde verplichtingen. Onder het Richtlijnvoorstel daarentegen kunnen zulke 

onderzoeken worden uitgevoerd om de naleving van alle verplichtingen te onderzoeken. 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals
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9. Reactie van de Commissie en Nederland op de Algemene Oriëntatie 
De reactie van de Commissie op de Algemene Oriëntatie is interessant, mede gezien de significante verschillen tussen het 
Richtlijnvoorstel en de Algemene Oriëntatie. De Commissie is tevreden dat het voorgestelde toepassingsbereik grotendeels 
wordt gehandhaafd en dat de aanpak van de Raad omtrent de zorgvuldigheidseisen en de inhoud daarvan dicht bij hun 
internationale raamwerk blijven. Ten aanzien van de bepalingen inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid van 
ondernemingen houdt de Commissie haar standpunt, zoals gebruikelijk, in het midden totdat het Europees Parlement haar 
standpunt heeft ingenomen. 
 
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft namens Nederland ook op de Algemene Oriëntatie gereageerd. De 
minister waardeert de introductie van een risk-based approach, die overeenkomt met bestaande internationale standaarden 
over verantwoord ondernemen. Op andere gebieden blijft de Algemene Oriëntatie echter achter bij de ambities van 
Nederland. Zo streefde Nederland voor wat betreft toepassingsbereik en klimaatbepalingen naar een betere afstemming op 
de nauw verwante CSRD. Ook had Nederland gehoopt dat de definitie “waardeketen” niet zou worden gewijzigd, omdat deze 
wijziging – volgens Nederland – ervoor zorgt dat de volle potentie van de richtlijn onbenut wordt gelaten. Tevens had 
Nederland graag gezien dat gereglementeerde financiële ondernemingen verplicht onder het toepassingsbereik zouden 
vallen van de richtlijn in plaats van facultatief. 

10. Onze visie 
Wij hebben met grote belangstelling kennis genomen van de Algemene Oriëntatie, omdat de Raad op verschillende punten 
een ander standpunt heeft ingenomen dan de Commissie en omdat de Algemene Oriëntatie een volgende stap richting de 
afronding van de CSDDD vormt. Wij kijken uit naar het standpunt van het Parlement en het daaropvolgende debat tussen de 
Commissie, de Raad en het Parlement aangezien de uitkomst daarvan uiteindelijk bepalend zal zijn voor de verplichtingen die 
voor (bepaalde) ondernemingen gaan gelden.  

11. Volgende stappen 
De Algemene Oriëntatie geeft de Raad een mandaat om de onderhandelingen met het Parlement (en de Commissie) over de 
uiteindelijke tekst van de CSDDD te beginnen. Deze onderhandelingen zullen plaatsvinden nadat het Parlement haar eigen 
standpunt ten aanzien van het Richtlijnvoorstel heeft ingenomen. Dat standpunt wordt verwacht in het eerste kwartaal van 
2023. 
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