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1. Misleidende duurzaamheidsverslaggeving – Steven Hijink (advocaat Stibbe, hoogleraar RUN)

2. Hoe Follow This beleidsverandering afdwingt – Mark van Baal (oprichter Follow This | Green 

shareholders change the world (follow-this.org))

3. De groene litigation strategie van de VEB – Armand Kersten (Hoofd sustainable investment VEB)

4. ESG stakeholder litigation: ontwikkelingen en risico's – Minke Hoekstra (advocaat Hoekstra Legal)

5. Paneldiscussie
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VCL/VvJ najaarsbijeenkomst “ESG-activisme en litigation”

Steven Hijink – 12 oktober 2022

Misleidende Duurzaamheidsverslaggeving



▪ Duurzaamheidsverslaggeving: een beknopt overzicht van ontwikkelingen

▪ Procederen over misleidende verslaggeving: bouwstenen (*)

▪ Een blik in de glazen bol: naar nieuwe mogelijkheden voor ESG-litigation (*)

(*) met de nadruk op beursgenoteerde ondernemingen

Plan van aanpak



▪ Nu: een veelheid aan raamwerken, standaarden, etc.

▪ Vrijwillige toepassing: inconsistent & slecht onderling vergelijkbaar, geen 

accountantscontrole verplicht

▪ April 2021: publicatie van het voorstel voor de Europese CSRD

▪ Juni 2022: finaal compromis CSRD 

De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive
(“CSRD”) als oplossing voor de huidige “alfabetsoep”



CSRD: de kern

Wanneer & 

waar?
FY 2024, Rapportages die gepubliceerd worden in 2025
1 januari 2024 voor ondernemingen die vallen onder de huidige Non Financial Reporting Directive (“NFRD”) 

(rapporteren in 2025 over 2024)

1 januari 2025 voor grote ondernemingen die niet thans al onder NFRD vallen (rapporteren in 2026 over 2025)

1 januari 2026 voor beursgenoteerde SMEs (rapporteren in 2027 over 2026)

Onderdeel van het bestuursverslag

Welke onder-

nemingen?
Alle grote ondernemingen
> 250 werknemers en/of > €40M omzet en/of > €20M activa (2 van de 3)

Alle ondernemingen met beursnotering in EU (incl. statutair gevestigd in 3e land)
Beursgenoteerde dochters (mits aan voorwaarden wordt voldaan) zijn uitgezonderd

Waarover 

rapporteren?
Brede categorie van ESG onderwerpen
Dubbele materialiteit toepassen: duurzaamheidsrisico’s (inclusief klimaatrisico’s) die de onderneming beïnvloeden + 

impact van de onderneming op samenleving & natuur

Rapportages sluiten aan bij Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) en de EU Taxonomy Regulation

Hoe? EU Sustainability Reporting Standards (“ESRS”) 
Worden vastgesteld door de Europese Commissie, gebaseerd op technisch advies van EFRAG



▪ Finaal compromis CSRD (alleen nog publicatie in EU Publicatieblad vereist)

▪ Concept ESRSs (gepubliceerd april 2022; finale standaarden verwacht in november 2022)

• 13 concept standaarden; 137 specifieke publicatieverplichtingen, meer dan 400 pagina’s. 

• Thematische standaarden over “Environment” (bijv. klimaat en vervuiling), over “Social” (bijv. eigen werknemers 

en werknemers in waardeketen) en over “Governance” (bijv. Governance, risicomanagement & interne controle, 

alsmede “business conduct”)

▪ Wetsvoorstel bij Tweede Kamer (36 157) met “implementatiehaakje” CSRD voor lagere regelgeving

▪ Globale ontwikkelingen in voorjaar 2022

Stand van zaken (najaar 2022):
concept ESRSs gepubliceerd & andere ontwikkelingen

International Sustainability 

Standards Board (ISSB) 

created (2021)



▪ Méér dan verslaggeving, want (ook) ver(der)gaand normerend. Informatieverschaffing over o.a.:

Aspecten in de finale versie CSRD (t.o.v. voorstel) 



Opbouw en enkele elementen in de concept ESRSs
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Opbouw en enkele elementen in de concept ESRSs



[NB. Op 13 oktober 2022 kreeg ik een nieuwe versie van concept ESRS 2 onder ogen. Het hierboven weergegeven Disclosure Requirement was daarin niet meer opgenomen.]

Opbouw en enkele elementen in de concept ESRSs



▪ Grondslagen:

▪ Publicatie van misleidende verslaggeving kan kwalificeren als onrechtmatige daad (art. 6:162 BW)

▪ Evt. bestuurders tegenover derde persoonlijk aansprakelijk bij “misleidende voorstelling” (art. 2:139/249 BW)

▪ Hoe dan bij een misleidend duurzaamheidsverslag?

▪ Jaarrekeningprocedure bij de OK o.g.v. art. 2:447 e.v. BW

▪ Te laat (of onjuist) publiceren van voorwetenschap o.g.v. art 17 MAR, resp. publiceren van misleidende 

informatie (marktmanipulatie) o.g.v. art. 12 MAR

▪ Mogelijke rollen van de AFM

▪ Strafrechtelijke ontwikkelingen

Procederen over misleidende verslaggeving: bouwstenen 



▪ Onderscheid bestuurders en commissarissen in art. 2:139/249 resp. art. 2:150/260 BW:

• Betwijfeld kan worden of dit onderscheid anno 2022 nog houdbaar is

• Toegenomen betrokkenheid RvC bij totstandkomingsproces én inhoud bestuursverslag

• Arbitrair onderscheid one-tier en two-tier board

Zijstap: persoonlijk aansprakelijkheid bestuurders én 
commissarissen voor bestuursverslag(?) 



▪

▪ Praktijk: bijna geen procedures over (uitsluitend) bestuursverslag

▪ Redenen?

▪ Sowieso weinig jaarrekeningprocedures (enkele per jaar; in kader aansprakelijkheid niet voor de hand liggend)

▪ Thans weinig “harde” normen voor inhoud bestuursverslag

• NB. Ook in tuchtzaken accountants nauwelijks klachten over uitsluitend bestuursverslag

De jaarrekeningprocedure 



▪ Art. 17 lid 1 MAR (onverwijlde openbaarmaking voorwetenschap)

▪ “Voorwetenschap” (art. 7 lid 1 MAR)

▪ Art. 12 MAR (marktmanipulatie is)

Bepalingen in de MAR 



▪ Bestuursrechtelijk ingrijpen AFM vanwege overtredingen MAR (zie hiervoor)

▪ Zelfstandig – via Wet toezicht financiële verslaggeving – jaarrekeningprocedure entameren

▪ Klagen bij de AFM over gebrekkige toepassing jaarrekeningvoorschriften:

▪ Accountants aanspreken:

De (mogelijke) rol(len) van de AFM 



▪ Nieuw art. 2:391a BW in wetsvoorstel (36 157) met “implementatiehaakje” CSRD:

▪ Maar óók: aanpassing WED:

Strafrechtelijke ontwikkelingen



▪ Enorme toename van, zeer gedetailleerde, voorschriften op het terrein van 

duurzaamheidsverslaggeving…

▪ … en daarmee voor de inhoud van het bestuursverslag

▪ Daarnaast toegenomen aandacht van de AFM voor 

duurzaamheidsverslaggeving…

▪ … en van accountants… 

Een blik vooruit (1/2)



▪ En (nu al) een toenemende aandacht van litigators (*)

▪ Kortom: alle seinen op groen voor ESG-litigation (nu alleen nog de wereld verbeteren) 

(*) Bron: Global trends in climate litigation, 2022 snapshot, p. 9

Een blik vooruit (2/2)









Follow This leads investor rebellions
to tackle global heating













BACKGROUND

For almost a century, European Investors-VEB aim to strengthen the representation of investors in Europe by the
following activities:

i. Engaging with listed companies at their AGMs and in one-on-ones, representing long-term investors, based on 
our inhouse analyses which include qualitative criteria;

ii. Initiating legal proceedings to bring about governance changes and to have compensation awarded to
investors that have incurred losses on their investments due to fraud, deceit or mismanagement from the
part of companies listed in Europe, banks, accountants and (former) directors;

iii. Representing investors in legislative and regulatory discussions within Europe on areas which directly impact 
their legal position and their investments.

Please visit our website www.europeaninvestors.eu for more information on our activities and pending
securities litigation.

About European Investors-VEB



OUR TRACK RECORD

We have an unrivalled track-record in conducting legal actions towards compensation of investor damages or the
repair and improvement of lapses in corporate governance.

Pending cases, like:

• Imtech bankruptcy

• SNS Reaal

Largest cases Amount

Fortis € 1,23 B

Ahold (Deloitte) $ 1,1 B

Steinhoff (Deloitte) € 1,4 B

Shell (SEC) $ 515 M

Unilever € 325 M

World Online € 118 M

Converium $ 59 M



ESG 
litigation, 
een reëel 
risico?



Practice what you preach



Data

• https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-
Climate-Change-2022-19585

• https://cdn.minderoo.org/content/uploads/2021/05/27094
234/20211105-Plastic-Waste-Makers-Index.pdf

• https://climateandhealthalliance.org/press-
releases/international-health-organizations-call-for-fossil-fuel-
non-proliferation-treaty-to-protect-lives-of-current-and-future-
generations

• We've issued legal warnings to Nestlé, Danone and others 
over plastic | ClientEarth

• Toxic Chemicals in Shein and Other Fast Fashion Clothing 
(insider.com)

• https://www.oecd.org/publications/global-plastics-outlook-
aa1edf33-en.htm

• Scores | Eerlijke Geldwijzer

https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-Climate-Change-2022-19585
https://cdn.minderoo.org/content/uploads/2021/05/27094234/20211105-Plastic-Waste-Makers-Index.pdf
https://climateandhealthalliance.org/press-releases/international-health-organizations-call-for-fossil-fuel-non-proliferation-treaty-to-protect-lives-of-current-and-future-generations/
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/news/we-ve-issued-legal-warnings-to-nestle-danone-and-others-over-plastic/
https://www.insider.com/toxic-chemicals-in-shein-and-other-fast-fashion-clothing-2022-8
https://www.oecd.org/publications/global-plastics-outlook-aa1edf33-en.htm
https://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/


Precedenten



Stakeholders



Trends

“Further cases have been brough against the Carbon 
Majors and other fossil fuel companies, especially 
outside of the United States, in the last 12 months. 
Cases against corporate actors are also increasingly 
targeting the food, agriculture, transport, plastics and 
finance sectors.”

(…) “the number of cases with strategic ambition 
continues to rise, suggesting that climate litigation 
has firmly established itself as an activist strategy 
across jurisdictions.”

“Five areas to watch in the coming year are: cases 
involving personal responsibility, cases challenging 
commitments that over-rely on greenhouse gas 
removals or ‘negative emissions’ technologies; cases 
focused on short-lived climate pollutants; cases 
explicitly concerned with the climate and biodiversity 
nexus; and strategies exploring legal recourse for the 
‘loss and damage’ resulting from climate change.”

“Climate aligned cases include: climate washing, 
corporate framework, compensation, personal 
responsibility, public finance and failure to adapt.”

Uit: Global trends in climate change litigation: 2022 
snapshot, Policy Report June 2022.




