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Op 23 mei 2022 sloot de feedback periode voor het voorstel (hierna: het Richtlijnvoorstel) van een EU-richtlijn inzake 
Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) dat eind februari 2022 werd gepubliceerd. Het Richtlijnvoorstel van de 
Europese Commissie (hierna: de Commissie) introduceert onder andere voor bepaalde ondernemingen een 
zorgvuldigheidsverplichting op het gebied van mensenrechten en milieu, en een civiele aansprakelijkheid voor het 
niet betrachten van de gepaste zorgvuldigheid. Het Richtlijnvoorstelvoorstel kan worden gezien als een belangrijke 
ontwikkeling in het streven van de Europese Unie (hierna: de EU) naar een klimaatneutrale en groene economie. In 
dit artikel lichten wij het Richtlijnvoorstel nader toe.  

Achtergrond en doelstelling 

Het Richtlijnvoorstel is onderdeel van de Europese 'Green Deal’, een reeks beleidsinitiatieven van de Commissie-Von 
Der Leyen met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Een aspect van de 
Green Deal is het verder integreren van duurzaamheid in het corporate-governance-kader (met andere woorden: in 
de wijze van bestuur van bedrijven en het toezicht daarop). Om dat te bereiken heeft de Commissie van 26 oktober 
2020 tot en met 8 februari 2021 een consultatie gehouden over haar initiatief “Sustainable Corporate Governance”, 
waarin onder andere wordt beoogd het EU-regelgevend kader met betrekking tot het ondernemingsrecht en 
corporate governance te verbeteren. Het Richtlijnvoorstel vloeit mede voort uit die consultatie.  

Het doel van het Richtlijnvoorstel is ervoor te zorgen dat ondernemingen die actief zijn op de interne markt bijdragen 
aan duurzame ontwikkeling en de overgang naar duurzaamheid van economieën en samenlevingen door (potentiële 
of feitelijke) negatieve effecten op de mensenrechten en het milieu in verband met de eigen activiteiten van 
ondernemingen, dochterondernemingen en waardeketens vast te stellen, te voorkomen, in te perken te beëindigen 
of tot een minimum te beperken. 

Toepassingsgebied 

Zowel ondernemingen die zijn opgericht in een EU-lidstaat als ondernemingen die zijn opgericht in een derde land 
vallen onder het bereik van het Richtlijnvoorstel, mits zij aan de volgende drempelwaarden voldoen: 

EU-ondernemingen 

• gemiddeld meer dan 500 werknemers en een netto-omzet van meer dan €150 miljoen. 

• gemiddeld meer dan 250 werknemers en een netto-omzet van meer dan €40 miljoen, mits ten minste 50%  
 van de netto-omzet werd behaald in één of meer van de zogenoemde ‘high-impact sectoren’ zoals textiel,  
  kleding, landbouw, bosbouw, visserij, de productie van voedingsproducten, de groothandel in   
  landbouwgrondstoffen en de ontginning van minerale hulpbronnen. Die sectoren hebben een hoog risico  
  op ‘negatieve effecten’, waarover hierna meer.  
 
Dit zou bijna 12,800 EU-ondernemingen betreffen. 

Niet-EU-ondernemingen 

• in de EU een netto-omzet van meer dan €150 miljoen. 

• in de EU een netto-omzet van meer dan €40 miljoen, mits ten minste 50% van de netto-omzet werd behaald 
  in één of meer van de high-impact sectoren.  

Dit zou bijna 4,000 niet-EU-ondernemingen betreffen. 

Het Richtlijnvoorstel maakt geen onderscheid tussen ondernemingen met en zonder beursnotering. Verder valt het 
MKB – gezien de voornoemde criteria – niet direct onder het toepassingsgebied. Het is echter de verwachting dat 
het MKB indirect met de gevolgen van het Richtlijnvoorstel wordt geconfronteerd wanneer het zakendoet met 
ondernemingen waarop het Richtlijnvoorstel van toepassing is. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/feedback_en?p_id=29288521


                       Richtlijnvoorstel Corporate Sustainability Due Diligence 

 
02   
 

© 2022 Deloitte The Netherlands 

Inhoudelijke beschouwing 

Het Richtlijnvoorstel beoogt een introductie van grote wijzigingen in wet- en regelgeving. Hierna zullen wij een aantal 
van de belangrijkste wijzigingen nader belichten. Aan bod komen achtereenvolgens: (i) de verplichting voor 
ondernemingen tot het betrachten van ‘passende zorgvuldigheid’, (ii) de (verplichte) bestrijding van 
klimaatverandering, (iii) de wettelijke aansprakelijkheidsgrondslag voor ondernemingen, (iv) de zorgplicht voor 
bestuurders en commissarissen, en (v) de sanctiemogelijkheden in geval van overtreding. 

(i) Passende zorgvuldigheid 

Het meest vernieuwende aan het Richtlijnvoorstel is dat het lidstaten er voor moeten zorgen dat ondernemingen, op 
het gebied van mensenrechten en milieu, passende zorgvuldigheid betrachten door de volgende zes maatregelen uit 
te voeren: 

1. Het integreren van passende zorgvuldigheid in hun beleid dat jaarlijks moet worden geactualiseerd.  
2. Het identificeren van feitelijke of potentiële negatieve effecten op mensenrechten en het milieu, waarbij in 
  potentie op drie niveaus passende maatregelen moeten worden genomen: bij de eigen activiteiten, bij de  
  activiteiten van de dochterondernemingen en bij de activiteiten van gevestigde zakelijke relaties.  
3. Het voorkomen en reduceren van potentiële negatieve effecten voor de mensenrechten en het milieu, en  
  het beëindigen en zoveel mogelijk beperken van feitelijke negatieve effecten. Hierbij kan worden gedacht  
  aan het opstellen en uitvoeren van een preventief actieplan en het trachten contractuele garanties te krijgen 
  van zakelijke relaties. Ondernemingen worden aldus verplicht om een einde te maken aan de feitelijke  
  negatieve effecten, althans de omvang van de negatieve effecten tot een minimum te beperken.  
4. Het instellen en handhaven van een klachtenprocedure zodat bepaalde personen en organisaties de  
  mogelijkheid krijgen om bij ondernemingen te klagen indien zij gerechtvaardigde bezorgdheid hebben over 
  feitelijke of potentiële negatieve effecten op de mensenrechten en negatieve milieueffecten met betrekking 
  tot hun eigen activiteiten, de activiteiten van hun dochterondernemingen en hun waardeketens.  
5. Het bewaken van de doeltreffendheid van hun beleid en maatregelen inzake passende zorgvuldigheid door 
  periodieke evaluaties waarbij het beleid inzake passende zorgvuldigheid dient te worden geactualiseerd  
  overeenkomstig de resultaten van deze evaluatie.  
6. Het jaarlijks op de website openbaar maken van informatie over passende zorgvuldigheid. 

(ii) Bestrijding van klimaatverandering 

Het Richtlijnvoorstel bevat voorts enkele verplichtingen voor ondernemingen ten aanzien van de bestrijding van 
klimaatverandering. EU-ondernemingen met gemiddeld meer dan 500 werknemers en een netto-omzet van meer 
dan €150 miljoen en niet-EU-ondernemingen met een netto-omzet van meer dan €150 miljoen in de EU moeten een 
plan vaststellen om ervoor te zorgen dat het bedrijfsmodel en de strategie van de onderneming verenigbaar zijn met 
(a) de overgang naar een duurzame economie, en (b) de beperking van de opwarming van de aarde tot 1.5 °C, 
overeenkomstig het Parijsakkoord. In dit plan dient met name te worden vastgesteld in welke mate 
klimaatverandering een risico vormt voor of effect is van de activiteiten van de onderneming.  

Indien wordt vastgesteld dat klimaatverandering een belangrijk risico is voor of een belangrijk effect is van de 
activiteiten van bovengenoemde ondernemingen, moeten die ondernemingen emmissiereductiedoelstellingen in 
hun plan opnemen.  

Het komt voor dat bij ondernemingen zoals hier bedoeld de variabele beloning van een bestuurder of commissaris is 
gekoppeld aan de bijdrage van een bestuurder of commissaris aan de bedrijfsstrategie, langetermijnbelangen en 
duurzaamheid van de onderneming. Het Richtlijnvoorstel bepaalt dat ondernemingen in dat geval bij de vaststelling 
van de variabele beloning naar behoren rekening dienen te houden met de naleving van de genoemde verplichtingen 
omtrent de bestrijding van klimaatverandering.
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(iii) Wettelijke aansprakelijkheid  

Onder het Richtlijnvoorstel is een onderneming bovendien aansprakelijk voor vergoeding van schade indien zij nalaat 
potentiële negatieve effecten van de activiteiten te voorkomen, beperken en/of te beëindigen, en er als gevolg van 
die nalatigheid schade is ontstaan. Onder omstandigheden zijn ondernemingen niet aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door de activiteiten van een indirecte partner met wie de onderneming een gevestigde zakelijke relatie 
heeft. 

Bij de beoordeling van het bestaan en de omvang van aansprakelijkheid moet rekening worden gehouden met (a) de 
inspanningen van de onderneming om te voldoen aan eventuele verband houdende herstelmaatregelen die door 
een toezichthoudende autoriteit worden verlangd, (b) alle gedane investeringen en alle verleende gerichte steun, en 
(c) de samenwerking met anderen om de negatieve effecten in haar waardeketens aan te pakken.  

Voorts laat de aansprakelijkheid van een onderneming de aansprakelijkheid van zowel haar dochterondernemingen, 
als alle directe en indirecte zakenpartners in de waardeketen onverlet. Ook betekent aansprakelijkheid op grond van 
het Richtlijnvoorstel niet dat ondernemingen niet meer op grond van andere EU- of nationale regels aansprakelijk 
kunnen worden gehouden.  

(iv) Zorgplicht bestuurders en commissarissen  

Het oorspronkelijke idee was de introductie van persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders teneinde 
duurzaamheid meer te integreren in corporate governance. Dat is (mede) vanwege kritiek op de effectiviteit van een 
dergelijke aansprakelijkheid achterwege gebleven. Hoewel bestuurders zouden kunnen worden aangesproken indien 
zij niet in het belang van de onderneming (en haar stakeholders) op de lange termijn handelen, zouden 
aandeelhouders (die zich misschien juist laten leiden door de korte termijn effecten) de dans ontspringen. Daarnaast 
werd een persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders onwenselijk geacht omdat het tot rechtsonzekerheid kan 
leiden, aangezien bestuurders niet goed in staat zouden zijn om in te schatten in welke situaties zij wel of juist niet 
aansprakelijk zouden zijn. Mede daarom is in het Richtlijnvoorstel gekozen voor aansprakelijkheid van de gehele 
onderneming (zie hiervoor onder (iii)). 

Wel introduceert het Richtlijnvoorstel een zorgplicht voor bestuurders, commissarissen en andere personen met 
vergelijkbare functies binnen EU-ondernemingen. Deze plicht houdt in dat deze personen, 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. Doen zij dit niet, dan schrijft het 
Richtlijnvoorstel voor dat alle nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake verzuim van de plichten 
van deze personen van toepassing zijn op het handelen in strijd met de zorgplicht. Dit zou met zich kunnen brengen 
dat een bestuurder of commissaris (alsnog) het risico loopt (persoonlijk) aansprakelijk te worden gesteld indien hij/zij 
in strijd handelt met de zorgplicht.  

Opmerking verdient hierbij dat, hoewel de zorgplicht de wettelijke taakopvatting van bestuurders en commissarissen 
op het eerste gezicht lijkt te vergroten, het maar de vraag is of de zorgplicht in Nederland ook leidt tot een extra 
aansprakelijkheidsrisico. Bestuurders en commissarissen in Nederland moeten bij de uitoefening van hun taak 
immers reeds het vennootschappelijk belang dienen en daarbij steeds mede rekening te houden met de belangen 
van alle stakeholders. Wel geeft de zorgplicht uit het Richtlijnvoorstel op dit punt een nadere, concrete(re) invulling 
aan de open norm voor bestuurdersaansprakelijkheid in Nederland, wat de drempel voor  
bestuurdersaansprakelijkheid mogelijk zou kunnen verlagen. Wij zijn benieuwd hoe de Nederlandse wetgever en 
rechters hiermee zullen omgaan. 
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(v) Toezichthoudende autoriteiten kunnen sancties opleggen 

Ten slotte bepaalt het Richtlijnvoorstel dat elke EU-lidstaat ten minste één toezichthoudende autoriteit aanwijst die 
toezicht houdt op de naleving van nationale wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Richtlijnvoorstel. Zowel 
natuurlijke- als rechtspersonen kunnen bij de toezichthouder terecht indien zij op basis van objectieve 
omstandigheden redenen hebben om aan te nemen dat een onderneming haar verplichtingen uit hoofde van het 
Richtlijnvoorstel niet naleeft. 

 De toezichthoudende autoriteiten hebben de bevoegdheid om onder andere (i) informatie op te vragen en 
onderzoeken te verrichten met betrekking tot de naleving van de in het Richtlijnvoorstel omschreven verplichtingen, 
(ii) te gelasten dat overtredingen van de krachtens het Richtlijnvoorstel vastgestelde nationale bepalingen worden 
beëindigd, dat de betrokken gedraging niet wordt herhaald en dat herstelmaatregelen worden getroffen die in 
verhouding staan tot de overtreding en noodzakelijk zijn om hieraan een einde te maken, (iii) een onderneming een 
passende termijn te geven om corrigerende maatregelen te nemen, (iv) uiteindelijk zelfs geldboetes – gebaseerd op 
de omzet van de desbetreffende onderneming – uit te delen, en (v) tussentijdse maatregelen vast te stellen om het 
risico van ernstige en onherstelbare schade te voorkomen. Alle sancties die door de toezichthoudende autoriteiten 
worden opgelegd dienen “doeltreffend, evenredig en afschrikkend” te zijn. 

Kritiek en EU Scrutiny Board 

Het Richtlijnvoorstel is niet zonder enige kritiek ontvangen. Zo wordt onder andere de combinatie van open normen 
en strikte aansprakelijkheid niet wenselijk geacht. Ook vrezen meerdere partijen dat het Richtlijnvoorstel zal leiden 
tot meer regeldruk, met name voor het MKB, terwijl de impact van het Richtlijnvoorstel gering zou zijn. De meest 
fundamentele kritiek is echter dat het Richtlijnvoorstel – zeker in deze tijd – weinig ambitieus is als het gaat om het 
bestrijden van klimaatverandering. In het hele Richtlijnvoorstel is slechts één artikel opgenomen dat ziet op het 
bestrijden van klimaatverandering (artikel 15). Het wordt als teleurstellend gezien dat het artikel verplichtingen 
meebrengt die (naar verwachting) weinig concreet zijn, waardoor de effectiviteit te betwijfelen valt. Dit terwijl – 
gezien de tijdsdruk – effectieve wetgeving vereist is voor de strijd tegen klimaatverandering. In dat opzicht schiet het 
Richtlijnvoorstel volgens critici ernstig te kort.  

Kritiek ten aanzien van het Richtlijnvoorstel is overigens niet nieuw. Zo gaf de EU Scrutiny Board, het Europese orgaan 
dat EU-wetgeving in vroeg stadium toetst, tot tweemaal toe een negatief advies af ten aanzien van de impact 
assessment van de Commissie. In dat impact assessment beoordeelde de Commissie of er een noodzaak is voor 
regelgeving en hoe die er uit zou moeten zien. Ondanks dat in beginsel een positief advies van de EU Scrutiny Board 
is vereist voordat een voorstel van richtlijn naar de fase van vaststellingsfase mag overgaan, is toch besloten tot het 
doen van het Richtlijnvoorstel.  

Huidige status 

Ondanks de kritiek is de kans aanwezig dat de definitieve richtlijn in grote lijnen overeenkomt met het 
Richtlijnvoorstel. Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad van de EU om over het Richtlijnvoorstel te 
besluiten, hetgeen naar verwachting niet vóór 2023 gebeurt. Daarna hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de 
definitieve richtlijn in nationale wetgeving te implementeren. Daar komt bij dat de regels, die gelden voor 
ondernemingen die enkel onder het toepassingsbereik van het Richtlijnvoorstel vallen omdat zij actief zijn in high-
impact sectors, pas na vier jaar na de start van de implementatieperiode van toepassing worden. We moeten dus 
nog ‘even’ geduld hebben voordat wij de effectiviteit van de definitieve richtlijn kunnen beoordelen. 
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