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Parafenroute 

 

 

Aanleiding 
Begin 2022 heeft er een evaluatie van de Transparantiebenchmark en Kristalprijs 

plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie en in overleg met 

belanghebbenden is besloten beide instrumenten vanaf 2024 te beëindigen. Hier 

heeft u in het najaar van 2022 akkoord op gegeven. Middels bijgevoegde  

Kamerbrief informeert u de Kamer over dit besluit. 

 

Geadviseerd besluit 
U kunt bijgaande brief aan de Tweede Kamer ondertekenen. 

 

Kernpunten 
• Alle belanghebbenden (de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA), de jury en het panel van deskundigen) vinden 2023 

een natuurlijk moment om te stoppen. 

• De uitvoering van de opdracht loopt in 2023 af. 

• De animo in de ‘even jaren’, waarin de Kristalprijs een juryprijs is en 

gelieerd is aan een specifiek thema is relatief laag. 

• Vanaf boekjaar 2024 is de CSRD van van toepassing op de hele doelgroep 

van de Transparantiebenchmark. 

• EZK zal vanaf 2023 een ondersteunende en voorlichtende rol naar 

bedrijven toe innemen om bedrijven te helpen aan de CSRD te voldoen. 

• In het voorjaar van 2023 wil EZK, in gesprek met stakeholders en het 

bedrijfsleven, duidelijk hebben hoe zij deze rol het beste in kan vullen. 

• Van belang hierbij is de Community of Practice, die vanuit de 

Transparantiebenchmark is ontstaan, te behouden. 

 

 
Toelichting 
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• De Kristalprijs is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan het bedrijf 

met het meest vernieuwende, transparante MVO-jaarverslag. 

• Doel is organisaties te stimuleren om meer aandacht te besteden aan 

bepaalde onderwerpen en de rapportage hierover te verbeteren. Van de 

goede voorbeelden die hieruit voortkomen kunnen andere bedrijven leren. 

• In de even jaren is de Kristalprijs een juryprijs. 

• In elk oneven jaar vormt de Transparantiebenchmark de basis voor de 

Kristalprijs.  

• De EU is voornemens om haar non-financial reporting richtlijn uit te 

breiden met een verplichting voor grote bedrijven om in het jaarverslag te 

rapporteren over het IMVO beleid, de CSRD. Deze verplichting zal met 

ingang van het boekjaar 2024 van kracht zijn. Als deze richtlijn van kracht 

is, zullen bedrijven die tot de doelgroep behoren (in eerste instantie 

bedrijven met meer dan 500 medewerkers) verplicht moeten rapporteren 

over niet financiële informatie. 

• Na inwerkingtreding van deze richtlijn zal hierdoor ook in Nederland de 

verplichting voor deze grote bedrijven ontstaan om in het kader van hun 

jaarverslaggeving te rapporteren over de internationale effecten van hun 

activiteiten. 




