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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wat is integrated reporting? p.2

Waarom zou u een geïntegreerd jaarverslag opstellen? p.4

Hoe stelt u een geïntegreerd jaarverslag op? p.6

Hoe wordt het geïntegreerd jaarverslag gecontroleerd? p.7

Meer over duurzaamheid en MVO in de financiële afdeling p.8

Een geïntegreerd jaarverslag bevat meer dan alleen financiële 

gegevens. Het besteedt ook aandacht aan de menselijke maat, de 

intellectuele en sociale factoren en het milieu. Grote ondernemingen 

verwerken deze niet-financiële informatie al, maar ook het mkb heeft 

baat bij integrated reporting. Met behulp van deze toolbox kunt u 

ook hiermee aan de slag. 
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Integrated reporting: ook voor uw onderneming

Integrated reporting, oftewel rapporteren in de vorm van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van 
verantwoorden waarbij de waardecreatie en impact van een onderneming centraal staan. Steeds meer organisaties 
willen namelijk op een maatschappelijk verantwoorde manier waarde creëren voor hun klanten, werknemers en 
de maatschappij. Daaronder vallen dus niet alleen financiële waarden, maar ook het onderhouden van langdurige 
zakelijke relaties, het meehelpen aan een schoner klimaat, goed zorgen voor werknemers, integer en ethisch willen 
handelen, diversiteit in het personeelsbestand en de wet niet overtreden.

In deze toolbox leest u eerst meer over wat integrated reporting precies inhoudt en waarom uw onderneming een 
geïntegreerd jaarverslag zou willen opstellen. Vervolgens staat het daadwerkelijke opstellen van het geïntegreerde 
jaarverslag centraal, en de externe controle daarop. Tot slot vindt u verdere informatie over duurzaamheid voor de 
financiële afdeling.

Terminologie
Integrated reporting: het proces van geïntegreerde verslaggeving 
Geïntegreerd jaarverslag: het resultaat van dat proces.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond. 
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Wat is integrated reporting?

 VIdEo De voordelen van integrated reporting voor het mkb

In een jaarverslag kan een onderneming naast de jaarcijfers ook niet-financiële informatie opnemen. Dat 
heet ‘integrated reporting’. Ook het mkb heeft baat bij integrated reporting. Kleinere ondernemingen 
moeten dan gaan rapporteren over hoe zij omgaan met besluitvorming, reputatie, ondernemerschap en 
innovatie. De redactie van Rendement legt de voordelen uit, in 1 minuut.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/toolbox/integrated-reporting-voor-uw-onderneming-in-zes-stappen.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/tools/de-voordelen-van-integrated-reporting-voor-het-mkb.html
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Opmerkingen

 ARTIKEL Integrated reporting, een nieuwe vorm van verantwoording

Een geïntegreerd jaarverslag geeft niet alleen inzicht in financiële resultaten, maar gaat ook in op andere 
resultaten waar een onderneming aan heeft bijgedragen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Dit 
artikel legt u de basics uit.

Opmerkingen

 NIEUWS Voorstel EC voor duurzaamheidsverslag en jaarrekening

Elke financial krijgt er jaarlijks mee te maken: schriftelijk verantwoording afleggen van wat er in het 
afgelopen jaar gebeurd is. De grootte van de onderneming bepaalt hoe veel en wat u moet rapporteren. 
Maar regels rondom verslaglegging veranderen. Steeds meer zakelijke dienstverleners willen niet alleen 
financiële data, maar ook gegevens over hoe een onderneming meewerkt aan een schoner klimaat, 
integriteit en diversiteit. Lees in dit nieuwsartikel meer over het voorstel van de Europese Commissie.

Opmerkingen

 NIEUWS Internationale standaard voor integrated reporting

De waarde van een organisatie is meer dan alleen geld of investeringen. Ook zaken als imago, 
servicegerichtheid en aandacht voor duurzaamheid zijn bepalend. In een geïntegreerd jaarverslag komen 
financiële en niet-financiële informatie over een onderneming bijeen. Voor het opstellen van een dergelijk 
verslag kan een accountant een beroep doen op internationale standaarden, zoals die van de International 
Integrated Reporting Council (IIRC). In dit nieuwsartikel wordt deze standaard verder toegelicht.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/verdiepingsartikel/integrated-reporting-een-nieuwe-vorm-van-verantwoording.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/nieuws/voorstel-ec-voor-duurzaamheidsverslag-en-jaarrekening.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/nieuws/internationale-standaard-voor-integrated-reporting.html
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Opmerkingen

Stap 3 Waarom zou u een geïntegreerd jaarverslag opstellen?

 V & A Welke ondernemingen moeten rapporteren over duurzaamheid?

De grootte van de onderneming bepaalt hoeveel en wat u moet rapporteren. In 2021 publiceerde de 
Europese Commissie een voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD 
verplicht ondernemingen verslag te doen welke duurzaamheidsmaatregelen ze intern nemen, en welke 
maatregelen ze nemen die gericht zijn op een beter klimaat en milieu. Lees in deze Vraag & Antwoord wat 
dat voor uw onderneming betekent.

Opmerkingen

 NIEUWS Voordelen van integrated reporting voor het mkb

Bij integrated reporting draait het om verslaglegging van zowel financiële als niet-financiële informatie 
over een onderneming. De waarde van een onderneming is namelijk niet alleen uit te drukken in geld. Ook 
niet-tastbare zaken, zoals doelen, werksfeer, imago en strategie bepalen die waarde. Grote ondernemingen 
verwerken niet-financiële informatie al, maar ook het mkb heeft baat bij integrated reporting. Lees de 
voordelen voor uw onderneming in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/vraag-en-antwoord/welke-ondernemingen-moeten-duurzaamheid-opnemen-in-het-jaarverslag
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/nieuws/voordelen-van-integrated-reporting-voor-het-mkb.html
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Stap 4 Hoe stelt u een geïntegreerd jaarverslag op?

 STAppENpLAN Stel zelf een geïntegreerd jaarverslag op

Een geïntegreerd jaarverslag bevat meer dan alleen financiële gegevens. Het besteedt ook aandacht 
aan de menselijke maat, de intellectuele en sociale factoren en het milieu. Het verslag weerspiegelt de 
organisatiestrategie en laat op een transparante manier zien hoe uw onderneming presteert, welke invloed 
deze heeft op haar omgeving en wat de risico’s zijn waaraan die is blootgesteld. Stel aan de hand van dit 
stappenplan zelf een geïntegreerd jaarverslag van uw onderneming op.

Opmerkingen

 ARTIKEL Een overzichtelijk geïntegreerd jaarverslag met Core and More

Het doel van integrated reporting is het geven van een holistische visie, wat inhoudt dat alles met 
elkaar samenhangt; binnen een onderneming, maar ook daarbuiten. Hierbij wordt dan ook financiële 
informatie op een geïntegreerde manier gecombineerd met niet-financiële informatie. Om te voorkomen 
dat u dikke boekwerken moet gaan schrijven, kent integrated reporting het concept ‘Core and More’. Dit 
verdiepingsartikel gaat dieper in op hoe u zo’n Core and More-jaarverslag opstelt voor uw onderneming, en 
welke onderdelen erin moeten.

Opmerkingen

 TooLbox De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen

Er zijn verschillende regels, voorschriften en wettelijke verplichtingen rondom de jaarrekening. In deze 
toolbox vindt u direct toepasbare informatie en praktische tools die u helpen een goede jaarrekening op te 
stellen die voldoet aan de regels.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/tools/stel-zelf-een-geintegreerd-jaarverslag-op.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/verdiepingsartikel/een-overzichtelijk-geintegreerd-jaarverslag-met-core-and-more.html
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/toolbox/de-jaarrekening-van-opstellen-tot-deponeren-in-zeven-stappen.html
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Stap 5 Hoe wordt het geïntegreerd jaarverslag gecontroleerd?

 V & A Wat betekent limited assurance bij een geïntegreerd jaarverslag?

Het doel van een (limited) assurance-opdracht bij een maatschappelijk verslag is dat de accountant 
onderzoekt of de informatie in het maatschappelijk verslag voldoet aan verslaggevingscriteria. De optiek 
van de beoogde gebruikers van het maatschappelijk verslag staat bij dit soort assurance-opdrachten 
centraal. Lees in deze Vraag & Antwoord waar zo’n onderzoek aan moet voldoen.

Opmerkingen

 ARTIKEL Limited assurance bij een geïntegreerd jaarverslag en CSRD

Integrated reporting is altijd specifiek voor een onderneming of instelling. Echter, de laatste tijd vragen 
ondernemingen steeds vaker aan hun accountant om assurance (dat is simpel gezegd een bevestiging dat 
iets waar is) bij het betreffende geïntegreerde jaarverslag, dan wel specifieke duurzaamheidsinformatie. 
Dit wordt in 2024 zelfs verplicht. Dit verdiepingsartikel legt uitgebreid uit wat u daarbij wel en niet kunt 
verwachten.

Opmerkingen

 NIEUWS Klimaat krijgt nog weinig aandacht van de accountant

Met het Klimaatakkoord streeft Nederland naar 25% minder broeikasgassen in 2020 en 49% minder CO2-
uitstoot in 2030. Uit een enquête onder bijna 9.000 openbaar accountants blijkt dat accountants zich nog 
maar beperkt bezighouden met klimaatvraagstukken, terwijl de samenleving wel behoefte heeft aan meer 
inzicht in klimaatprestaties. Lees de aanbevelingen voor de accountants in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/vraag-en-antwoord/wat-betekent-limited-assurance-bij-een-geintegreerd-jaarverslag
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/verdiepingsartikel/limited-assurance-bij-een-geintegreerd-jaarverslag-en-csrd.html
https://www.rendement.nl/klimaat-en-milieu/nieuws/klimaat-krijgt-nog-weinig-aandacht-van-de-accountant.html
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Stap 6 Meer over duurzaamheid en MVO voor de financiële afdeling

 INFoGRApHIC De accountantsverklaring

Als u verplicht bent om de jaarrekening te laten controleren door een accountant, stelt de accountant 
een accountantsverklaring op. De accountantsverklaring is onderdeel van de overige gegevens bij de 
jaarrekening. Wat zijn de hoofdpunten van zo’n verklaring? U ziet het in deze infographic.

Opmerkingen

 V & A Hoe ga ik om met duurzaamheid op de financiële afdeling?

Als een onderneming ambities heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO), moet de winst daaruit hard aantoonbaar zijn en zal duurzaamheid ook verankerd moeten 
zijn in de strategie en de dagelijkse gang van zaken. Ook in de financiële administratie kunnen 
duurzaamheidsambities prima een plaats krijgen. Hoe, dat leest u in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS Duurzaamheid van Nederlandse ondernemingen stagneert

Van het bedrijfsleven in Nederland is op dit moment 15,4% duurzaam. Dat is een stijging van 1,3 
procentpunt ten opzichte van 2021. Hoewel het bedrijfsleven dus voortgang heeft geboekt op het gebied 
van duurzaamheid ligt het tempo volgens MVO Nederland nog te laag. Lees in dit nieuwsartikel wat de 
adviezen zijn om dit tempo te verhogen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/infographics/de-accountantsverklaring.html
https://www.rendement.nl/mvo/vraag-en-antwoord/hoe-ga-ik-om-met-duurzaamheid-op-de-financiele-afdeling
https://www.rendement.nl/klimaat-en-milieu/nieuws/duurzaamheid-van-nederlandse-ondernemingen-stagneert.html
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 INFoGRApHIC Het duurzaamheidsverslag

Wat moet er allemaal in een duurzaamheidsverslag staan? Op 21 april 2021 publiceerde de Europese 
Commissie een voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Een van de 
voorstellen is om voortaan niet meer te spreken van het niet-financiële verslag, maar van een verslag van 
‘sustainability information’, oftewel een duurzaamheidsverslag. Bekijk het duurzaamheidsverslag in de 
infographic.

Opmerkingen

 ARTIKEL De financiële sector en duurzaamheidsrisico’s

De financiële sector moet meer rekening houden met duurzaamheidsrisico’s. Deze conclusie trekt De 
Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een enquête onder 127 Nederlandse financiële instellingen. 
Uit het onderzoek blijkt dat bij de meerderheid van de banken, verzekeraars en pensioenfondsen de 
duurzaamheidsrisico’s nog niet zijn ingebed in het risicobeheer. De financiële sector moet dus snel 
stappen zetten. Welke stappen dat zijn, is te lezen in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Wat is het verschil tussen MVO en duurzaam ondernemen?

De theoretische achtergrond is hetzelfde, maar de praktische vertaling in ondernemingen is anders. Beide 
begrippen gaan over ondernemen met gezond verstand waarbij beslissingen en economische prestaties 
rekening houden met de sociale kant en de ecologische randvoorwaarden. In dit nieuwsartikel staan de 
begrippen verder toegelicht.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/jaarverslag-en-jaarrekening/infographics/het-duurzaamheidsverslag.html
https://www.rendement.nl/mvo/verdiepingsartikel/de-financiele-sector-en-duurzaamheidsrisicos.html
https://www.rendement.nl/mvo/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-en-duurzaam-ondernemen


9

 NIEUWS Juist na een crisis op naar maatschappelijk verantwoord herstel

Bij het horen van de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) denken velen aan een redelijk 
vaag begrip als ‘rekening houden met het milieu’. Dit is zeker onderdeel van MVO, maar dekt de lading niet 
helemaal. Wat moet u zich dan wél voorstellen bij MVO? En vooral: wat is de meerwaarde ervan voor uw 
onderneming en hoe zorgt u dat uw bv de vruchten kan plukken van een duurzame bedrijfsvoering? Lees 
het antwoord op deze vragen in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over integrated reporting, kunt u 
die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag via ren-
dement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/mvo/verdiepingsartikel/juist-na-een-crisis-op-naar-maatschappelijk-verantwoord-herstel.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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