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Onderzoeksvoorstel OCMKB Duurzaamheid  

Voorstel voor onderzoek naar …  
Grote bedrijven zullen vanaf 2024/2025 verplicht moeten gaan rapporteren over 

duurzaamheidsonderwerpen in brede zin (ESG, environmental, social, governance). Voor het mkb 

zou eventuele verplichte rapportage pas in 2026 gaan gelden, voor niet-beursgenoteerd mkb zelfs 

alleen vrijwillig. Tegelijkertijd ontvangen mkb-ondernemers steeds vaker vragen om aan te tonen wat 

hun duurzaamheidsprestaties zijn, bv. bij offertetrajecten (met name van de overheid) en 

financiering. De verwachting is dat de verplichte rapportage door grote bedrijven ertoe zal leiden dat 

deze bedrijven door hun leveranciers bevraagd gaan worden over hun duurzaamheidsprestaties, en 

dat aantoonbaar moeten maken via een eigen duurzaamheidsrapportage. 

Mkb-ondernemingen zijn echter nog niet ingericht om duurzaamheidsprestaties te meten en te 

rapporteren. Daarnaast bestaan voor mkb-ondernemingen nog geen rapportagestandaarden en is er 

nog geen uniform format voor het rapporteren over duurzaamheidsprestaties. Bekende standaarden 

als de GRI Standards, het integrated <IR> reporting framework en de SASB Standaarden zijn veel te 

specifiek en uitgebreid om door het mkb toegepast te kunnen worden.   

Doelstelling van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om voor mkb-bedrijven criteria te formuleren voor een mvo-

jaarverslag. Dit gaat om de toepassing van de bovengenoemde standaarden voor de mkb-praktijk en 

de beoordeling van deze publicaties door de stakeholders (op leesbaarheid, praktische 

toepasbaarheid, etc). Dit is van belang omdat er nog geen uniforme manier is voor het meten en 

vastleggen van duurzaamheidsprestaties en we willen voorkomen dat iedereen ‘het wiel uitvindt’. 

Hiervoor moet onderzoek worden gedaan naar mvo-jaarverslagen over 2022 die door mkb-bedrijven 

zijn gepubliceerd. Wat zijn goede voorbeelden uit de markt? De inzichten zijn nodig zodat 

accountants hun mkb-klanten kunnen adviseren bij het opstellen van een mvo-verslag. NBA en SRA 

willen de inzichten (criteria) tevens benutten voor de jurering van een prijs voor het beste mkb-mvo-

verslag van het jaar. Hiermee worden mkb-ondernemingen en hun accountants verder geïnspireerd 

en gemotiveerd om met duurzaamheidsverslaglegging aan de slag te gaan.   

Onderzoeksvraag 
Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen een doorsnede van mvo-verslagen van mkb-

bedrijven, op welke wijze is invulling gegeven aan de rapportagestandaarden en hoe wordt dit 

beoordeeld door de stakeholders (bank, leverancier/ opdrachtgever, klant). 

Mogelijke deelvragen 

• wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen een doorsnede van mvo-verslagen van 

mkb-bedrijven 

• op welke wijze is invulling gegeven aan de rapportagestandaarden 

• hoe wordt dit beoordeeld door de stakeholders (bank, leverancier/ opdrachtgever, klant). 

• Wat zijn voor bouw, transport en industrie de belangrijkste aanbevelingen? 

• Welke criteria kunnen worden vastgesteld? 

 

Onderzoeksaanpak 
Inventarisatie van openbare MVO-jaarverslagen 2022 in het mkb (bureau-onderzoek) 
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Steekproef: mkb-bedrijven < 250 fte omvang met een omzet van > € 10 waarin minimaal bedrijven 

zijn vertegenwoordigd uit de sectoren die in het klimaatakkoord zijn benoemd: bouw, transport, 

industrie. Bij de selectie kan verder worden gekeken naar de CBS-verdeling: belangrijk is dat 

bepaalde branches niet onder- of oververtegenwoordigd zijn (zie onderstaand). Om het zoeken te 

vereenvoudigen kunnen hogescholen een uitvraag doen bij alle bedrijven met een bepaalde omvang 

in de eigen regio (KvK) en/of de websites van deze bedrijven bezoeken.  

Verslagen beoordelen aan de hand van de standaarden: hoe is invulling gegeven aan de thema’s 

ESG? Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de verslagen, eventueel per sector? 

Panel samenstellen (bank, leverancier, opdrachtgever/ klant, evt. brancheorganisatie): wat vinden zij 

belangrijk als het gaat om inhoud, vorm en samenstelling? Welke verslagen voldoen aan de 

verwachting? Welke verslagen worden het beste beoordeeld en waarom? Zijn er per branche 

verschillen? 

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen,  specifiek voor bouw, transport en industrie? 

Criteria vaststellen  

  Verdeling 
volgens 

Centraal Bureau 
voor de 

Statistiek (CBS) 
(4e kwartaal 

2020) 
   

   

   

Sector 
(gewogen naar 
CBS verdeling) 

A Landbouw, bosbouw en visserij 4% 

 B Delfstoffenwinning 0% 

 C Industrie 4% 

 D Energievoorziening 0% 

 E Waterbedrijven en afvalbeheer 0% 

 F Bouwnijverheid 11% 

 45 Autohandel en -reparatie 2% 

 46 Groothandel en handelsbemiddeling 4% 

 47 Detailhandel (niet in auto's) 7% 

 H Vervoer en opslag 3% 

 I Horeca 3% 

 J Informatie en communicatie 5% 

 K Financiële dienstverlening 5% 

 L Verhuur en handel van onroerend goed 1% 

 M Specialistische zakelijke diensten 20% 

 N Verhuur en overige zakelijke diensten 4% 

 O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 0% 

 P Onderwijs 5% 

 Q Gezondheids- en welzijnszorg 9% 

 R Cultuur, sport en recreatie 6% 

 S Overige dienstverlening 6% 
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 T Huishoudens 0% 

 U Extraterritoriale organisaties 0% 

 Totaal 100% 

Bedrijfsomvan
g (obv omzet) 

Tot € 1 miljoen 66% 

 € 1 tot € 10 miljoen 33% 

 € 10 miljoen of meer (hoogste waarde: € 
29.861.053) 

1% 

 Totaal 100% 

 


