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1. Introductie op het programma 

Dit rapport vat de EU-Taxonomie samen in opdracht van Bouwend Nederland. De uitwerking 

van de EU-Taxonomie is nog gaande, deze samenvatting moet daarom als levend document 

worden beschouwd. Betrokken partijen zijn nog bezig om de details van de Taxonomie uit te 

werken, waardoor het op dit moment voor bedrijven en adviseurs vaak een zoektocht is hoe 

zaken precies te rapporteren.  

Dit rapport wordt periodiek geüpdatet met nieuwe informatie en ontwikkelingen. De 

documenten waarin de EU-Taxonomie beschreven wordt, staan in bijlage A.1. In deze 

documenten kunt u gedetailleerde informatie nalezen. (Het is altijd aan te raden om voor de 

volledige informatie de officiële documenten te raadplegen.) 

 

N.B.: Het rapporteren op de EU-Taxonomie is verplicht voor bedrijven die onder de Non-Financial 
Reporting Directive (NFRD) (en in de toekomst de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
vallen, zoals het schema hieronder laat zien: 

 

 

1.1 Inleiding 
De EU-Taxonomie is het initiatief van de Europese Unie om vast te stellen wat duurzame economische 
bedrijfsactiviteiten zijn. Met als doel een groenere toekomst door meer transparantie. De taxonomie 
doet dit door milieudoelstellingen voor de economische activiteiten van bedrijven en financiële 
instellingen te definiëren. Binnen het kader van de EU Taxonomie moeten bepaalde bedrijven 
rapporteren over hun economische activiteiten. Voor welke bedrijven dit geldt, kunt u nalezen in 
paragraaf 3.1.  

 

De taxonomie is opgezet als een middel voor de EU om haar klimaatdoelstellingen te bereiken. 
Daarnaast helpt de taxonomie om bedrijven toegang te geven tot groene financiering/subsidie 
mogelijkheden. Financiele instellingen zullen steeds meer onderscheid gaan maken tussen groene en 
grijze financiering. Meer hierover leest u in paragraaf 2.6.  

 

  

(NFRD) De huidige EU-Taxonomie 

verplichtingen gelden op dit moment 

voor bedrijven die aan alle onderstaande 

criteria voldoen: 

◼ Bedrijf met meer dan 500 werknemers; 

◼ Bedrijf met openbaar belang: 
beursgenoteerde bedrijven,  
banken of verzekeraars.  

 

De CSRD volgt de NFRD op en heeft een 

grotere reikwijdte, zie het rechter 

schema. 

(CSRD) De EU-Taxonomie verplichtingen 
gelden naar verwachting vanaf 2023 
voor: 

◼ Alle beursgenoteerde bedrijven  
(m.u.v. micro-enterprises). 

 

Ook niet-beursgenoteerde bedrijven 

moeten rapporteren over de 

EU-Taxonomie, wanneer een bedrijf aan  

2 van de volgende 3 criteria voldoet: 

◼ Bedrijf met meer dan 250 werknemers; 

◼ Een balanstotaal van meer dan  
20 miljoen euro; 

◼ Een netto-omzet van meer dan  
40 miljoen euro. 
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De EU-Taxonomie bestaat uit zes milieu-categorieën (zie ook paragraaf 2.1.): 

◼ Mitigatie van klimaatverandering;  

◼ Klimaatadaptatie;  

◼ Bescherming van water en mariene bronnen;  

◼ Transitie naar een circulaire economie;  

◼ Preventie en bestrijding van vervuiling;  

◼ Bescherming van biodiversiteit en ecosystemen. 

 

Binnen deze zes categorieën zijn voor verschillende economische activiteiten criteria gesteld. Wanneer 
een activiteit aan de gestelde criteria voldoet, kan deze als ‘in lijn met de EU-Taxonomie’ (ofwel 
‘taxonomy aligned’) worden beschouwd. Dit wordt in hoofdstuk 2 beschreven. Voor sommige partijen 
wordt het verplicht om het aandeel van hun investeringen dat aan de EU-Taxonomie voldoet, te 
publiceren. Hoofdstuk 3 beschrijft welke partijen hieraan moeten voldoen en wanneer ze moeten 
rapporteren. Hoofdstuk 4, 5 en 6 gaan over de status en planning van de EU-Taxonomie, de mogelijke 
indirecte gevolgen en mogelijke toekomstige veranderingen en onduidelijkheden. 

 

1.2 Betrokken partijen 

De EU-Taxonomie is door verschillende werkgroepen opgesteld en bestaat uit twee besluiten, 
zogeheten Delegated Acts: 1st Delegated Act & 2nd Delegated Act (zie bijlage A). Deze zijn 
respectievelijk opgesteld door de Technical Expert Group en Platform on Sustainabile Finance. De 
regels en criteria die officieel van toepassing zijn, zijn door de Europese Comissie goedgekeurd en 
uitgebracht in het Officiële Rapport (Official Journal), zie bijlage bijlage A.1a. Dit document is van 
kracht vanaf januari 2022 en het bevat op moment van schrijven de regels voor de 1e Delegated Act 
(mitigatie van klimaatverandering en klimaatadaptatie). Deze zal door de comissie worden aangevuld 
wanneer meer criteria zijn vastgesteld. Daarnaast heeft de Europese Commissie op 2 februari 2022 een 
aanvulling goedgekeurd, welke ingaat op specifieke eisen voor kernenergie en gas. Deze aanvulling zal 
worden opgenomen in het officiële document (bijlage A.1a), maar voor nu is enkel de tekst beschikbaar 
(bijlage A.1b). De tweede Delegated Act is nog niet vastgesteld (zie ook figuur 3), naar verwachting 
zal dit in 2022 gebeuren. Hiervan is wel in de bijlage een concept-versie toegevoegd (bijlage A.2a). 
Daarnaast heeft de commissie een tool uitgebracht, de EU Taxonomy Compass. Deze tool maakt het 
mogelijk op een gemakkelijke manier door de verschillende criteria te navigeren (zie bijlage A.1c) 
(N.B.: het officiële document is leidend wanneer er verschillen plaatsvinden met het EU Taxonomy 
Compass). 

 

1.3 Context binnen de EU  

 

Daarnaast ligt de EU-Taxonomie in het verlengde van de EU Green Deal. In december 2019 presenteerde 
de Europese Commissie de EU Green Deal, een overkoepelend kader en actieprogramma om de 

De EU-Taxonomie is een invulling van het 

actieplan van de Europese Commissie, 

vastgesteld in 2018 (EC Action Plan 

2018). Dit plan is opgesteld naar aanlei-

ding van het Parijs Klimaatakkoord. Het 

figuur hiernaast geeft de context weer.  

Paris 
Agreement

EC Action 
Plan 2018

Regulation (EU) 2020/852 
on the establishment of a framework 
to facilitate sustainable investment

Delegated Acts = 
Actual Taxonomy

Figuur 1:  Context Taxonomie 
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Europese economie te transformeren. Een belangrijk onderdeel hiervan is de voorgestelde 
‘klimaatwet’, waarin een juridische verbintenis voor de EU is opgenomen om klimaatverandering en 
CO2 neutraliteit te realiseren tegen 2050.  

 

  
Figuur 2: EU Green Deal, Europese Commissie 
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2. Milieu-categorieën en type criteria 

Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende milieu-categorieën en criteria die de EU-Taxonomie 

beschrijft. Bijlage A bevat weblinks naar de beschikbare documenten (N.B.: de 2e Delegated 

Act is enkel in concept klaar, aanpassingen kunnen volgen). Dit hoofdstuk geeft voorbeelden 

ter illustratie; de officiële documenten bevatten het volledige overzicht van de criteria 

(Bijlage A.1a).  

 

2.1 De milieu-categorieën van de EU-Taxonomie: 1e en 2e Delegated Act 
De milieu-categorieën, en de daarbij behorende criteria, zijn opgesplitst in twee Delegated Acts. On-
derstaand figuur laat deze opsplitsing zien. De officiële criteria die van toepassing zijn voor de 1e 
Delegated Act, staan benoemd in Bijlage A.1a. De 2e Delegated Act is enkel beschikbaar in concept 
(Bijlage A.2a). Wanneer deze zijn vastgesteld, zullen deze in bijlage A.1a worden opgenomen. 
Daarnaast zijn er aanvullende rapporten die het process van de EU-Taxonomie uitleggen. Deze zijn als 
toelichting uitgebracht door de werkgroepen, en bevinden zich in Bijlage A.3.  

 

 

Bovenstaande criteria zijn uitgewerkt in de technische bijlages van de EU, deze vindt u in bijlage A.1a. 
(N.B.: de 2e Delegated Act is in concept klaar maar nog niet officieel gepubliceerd.) 

 

 
Figuur 3: Overzicht Taxonomie en milieu-categorieën 

  

Binnen elke milieu-categorie gelden er verschillende criteria per economische activiteit. 

De drie vuistregels zijn dat elke economische activiteit: 

◼ Substantieel bijdraagt aan ten minste één van de zes milieudoelstellingen zoals gedefini-
eerd in technische bijlage van de EU-Taxonomie.  

◼ Geen significante schade toebrengt, of afbreuk doet aan, een of meer van de overige vijf 
milieudoelstellingen (Do No Significant Harm (DNSH)). 

◼ Voldoet aan sociale minimumwaardes (minimum social safeguards, in ieder geval volgens 
OESO-richt¬lijnen voor Multinational Enterprises & UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights). 
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2.2 Economische activiteiten 
De overeenstemming (‘alignment’) met de EU-taxonomie wordt beoordeeld per economische activiteit, 
niet per sector of bedrijfstak. De gedefinieerde economische activiteiten zijn opgesteld op basis van 
de NACE-classificatie (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne). Een 
bedrijf dat op basis van de EU Taxonomie moet rapporteren, hoeft alleen de relevante activiteiten 
die in de EU-Taxonomie vermeld staan te beschouwen. Stap 1 is dus om te onderzoeken welke 
activiteiten in aanmerking komen en eligible zijn voor de Taxonomie. Voor sommige economische 
activiteiten gelden (nog) geen criteria binnen de EU-Taxonomie, mogelijk worden deze op een later 
moment toegevoegd. 

 

Ondernemingen die op basis van de EU-Taxonomie rapporteren, moeten een beschrijving en 
overzicht leveren van de wijze waarop, en mate waarin, hun activiteiten voldoen aan de 
taxonomie. Alleen de economische activiteiten die van toepassing (‘eligible’) zijn, hoeven getoetst 
te worden.  

 

In de eindrapporten van de Technical Expert Group (TEG) en Platform on Sustainable Finance staat een 
tabel met sectoren en economische activiteiten die zijn gedefinieerd voor de technische screening 
criteria uit de Taxonomy (zie bijlage A.3a, pagina 56). Bedrijven kunnen dit gebruiken als een 
overzicht van activiteiten, en aan de hand hiervan bepalen welke van hun activiteiten volgens de 
criteria vallen binnen de EU-Taxonomie. Als voorbeeld staat hieronder een schermafbeelding waarop 
enkele economische activiteiten te zien zijn die onder de eerste milieu-categorie (mitigatie van 
klimaatverandering) vallen. Bijlage A.3a, vanaf pagina 56, geeft het volledige overzicht.  

 

 
Figuur 4: Voorbeeld van economische activiteiten onder milieu-categorie Mitigatie van klimaatverandering 

 

Daarnaast kan bijlage ‘Overzicht checklist relevante activiteiten’ gebruikt worden om in Excel 
eenvoudig de meest relevante activiteiten aan te vinken. Onderstaand een screenshot van deze 
bijlage (Apart document, Bijlage B). Zodra de 2e Delegated Act gepubliceerd is, zullen de overige vier 
categorieën worden toegevoegd. 
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Figuur 5: Illustratie Overzicht checklist relevante activiteiten (zie bijlage A.1a en A.1c) 

 

2.3 (Technical Screening) Criteria 
Voor elke economische activiteit zijn per milieu-categorie technical screening criteria vastgesteld. 
Deze zijn opgenomen in de het Official Journal (zie bijlage A.1a). Voor de 2e Delegated Act zijn deze 
in concept toegevoegd in bijlage bijlage A.2a. Deze zal in bijlage A.1a worden opgenomen wanneer ze 
officieel zijn vastgesteld. De criteria hangen af van de categorie en activiteit. De afbeeldingen op de 
volgende pagina’s geven een voorbeeld van hoe de eisen, inclusief de technische screening criteria, 
zijn opgesteld. Als voorbeeld is de economische activiteit ‘Construction of new buildings’ en de milieu-
categorie ‘Climate Change Mitigation’ gekozen (1e Delegated Act, bijlage A.1a, hoofdstuk 7.1).  

 

Alle criteria zijn op dezelfde manier opgebouwd: 

a. Description of the activitySector classification and activity:  

Eerst staat er een beschrijving en wordt de marktsector en economische activiteit vermeld (volgens 
de NACE-classificatie); 

b. Technical screening criteria:  

Dan volgt het (kwantitatieve) criterium met de grenswaardes (of andere te implementeren eisen); 

c. Do no significant harm assessment:  

De ‘Do No Significant Harm’ (DNSH) criteria voor de andere milieu-categorieën worden benoemd 
(zie paragraaf 2.4); 

d. Daarnaast moet de activiteit aan sociale minimumeisen voldoen (social minimum safeguards), zoals 
vastgesteld in andere EU/nationale-regelgeving, deze zijn echter niet specifiek in de screening 
criteria tabel per activiteit opgenomen (zie paragraaf 2.5). 

 

Bovenstaande letters vindt u terug in het voorbeeld op de volgende pagina’s. Alle nu bekende criteria 
zijn op deze manier opgebouwd en staan in de technische rapporten in bijlage A.1a en A.2a (concept). 
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a. Beschrijving de 
economische 
activiteit en sector 
volgens NACE. 

b. Screening 
criterium voor 
specifieke 
activiteit en 
milieu-categorie. 
Dit geeft aan op 
welke manier een 
substantiële 
bijdrage geleverd 
kan worden. 

c. De ‘Do no 
significant harm’ 
eisen worden 
beschreven. Ook 
deze moeten 
voldoen. 
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(vervolg) c. De ‘Do 
no significant 
harm’ eisen 
worden 
beschreven. Ook 
deze moeten 
voldoen. 

d. Naast bovenstaande, moet de activiteit ook aan minimum social safegaurds voldoen. 
Deze staan niet gespecificeerd, maar vallen onder de OECD- en VN-richtlijnen. 



 

10 | EU-Taxonomy, actuele samenvatting voor de Nederlandse markt 

 

Introductie  
op het  
programma 

Milieu-
categoriën en 
type criteria 

EU Taxonomy 
in de praktijk 

Status wet- en 
regelgeving 

Toekomst 
verwachtingen 

Huidige geï-
dentifiseerde 
uitdagingen 

Lijst met 
afkortingen 

Bijlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4 Do No Significant Harm criteria 
Om binnen de EU-Taxonomie als duurzaam bestempeld te worden, moet een activiteit niet alleen aan 
de technische screening criteria van één (of meer) van de zes doelstellingen voldoen, maar mag deze 
activiteit ook geen significante schade toebrengen of afbreuk doen aan een van de andere vijf milieu-
categorieën. Deze worden de ‘Do no significant harm’ criteria genoemd. Een voorbeeld hiervan staat 
op de vorige pagina. Voor elke activiteit zijn in de Delegated Act (zie bijlage A.1a) drempelwaarden 
opgenomen die bepalen of het criterium geen afbreuk doet aan andere categorieën. Ook aan deze 
drempelwaarden moet worden voldaan, voordat de activiteit in lijn is met de EU-Taxonomie. 

 

2.5 Minimum Safeguards 
Naast bovenstaande criteria moet een economische activiteit ook aan de minimale safeguards voldoen. 
De activiteit moet ten minste worden uitgevoerd in overeenstemming met de OESO-richtlijnen 
voor Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (zie 
bijlage A.3a, hoofdstuk 2.1.5 op pagina 17). In welke vorm dit moet worden aangetoond, is op dit 
moment nog niet duidelijk. De minimum voorwaardes die in de richtlijnen van de OESO en VN staan 
moeten geborgd worden binnen het bedrijf en de activiteit. 

De afbeelding hieronder vat bovenstaande paragrafen samen. 

 
Figuur 6: Stappen Taxonomie 

2.6 Financiële prikkels 
Het openbaar maken van de omzet dat voldoet aan de EU-Taxonomie is voor sommige bedrijven 
verplicht (zie paragraaf 3.1), maar kan ook financiële voordelen hebben. Om gebruik te kunnen 
maken van zogeheten Green Bonds of andere EU-leningen wordt onder andere gekeken naar de 
duurzaamheid van de investering. Dit kan gekwantificeerd worden met de EU-Taxonomie. Een Green 
Bond is een instrument dat specifiek bedoeld is om geld in te zamelen voor klimaat- en 
milieuprojecten. Er is de laatste jaren veel vraag in de markt naar Green Bonds, en de verwachting is 
dat de EU de komende jaren Green Bonds gaat uitgeven voor een waarde van ca. € 250 miljard om 
daarmee duurzaam beleid te financieren. De TEG zal de Green Bonds verder uitwerken (de zogeheten 
EU Green Bond Standard), maar het is in ieder geval bekend dat dit gekoppeld zal worden aan de EU-
Taxonomie. Meer informatie over EU Green Bonds kan gevonden worden via deze link. 

 

Op dit moment is het nog onbekend in welke vorm de EU-Taxonomie plaats krijgt binnen de groene 
financiering. Echter, er wordt binnen de Europese Centrale Bank en andere financiële instellingen 
nauwlettend op de voortgang gelet. Het is zeker dat de EU-Taxonomie hier een plek in krijgt. De EU-
taxonomie heeft als doel om investeerders te stimuleren om transitieprojecten te financieren. Door 
duidelijk te definiëren wat groen is, kan de EU-taxonomie bedrijven in beweging brengen en 
aanmoedigen om duurzame projecten te lanceren of bestaande praktijken te verduurzamen. 
Financiële instellingen zullen steeds meer onderscheid gaan maken tussen groen een grijze 
financiering. Het is ook denkbaar dat voor verschillende leningen, en misschien subsidies, 
bepaalde grenswaardes voor de EU-Taxonomie vereist zullen worden. Met de Taxonomie zal het 
makkelijker worden voor banken om te sturen op niet-financiële/duurzaamheids-gegevens t.b.v. een 
investering.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3406
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3. EU Taxonomy in de praktijk 

Dit hoofdstuk gaat in op wie moet rapporteren aan de hand van de EU-Taxonomie, welke 

informatie gerapporteerd moet worden en hoe en wanneer gerapporteerd moet worden. 

 

3.1 Welke partijen krijgen er mee te maken? 
Bedrijven die onder de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) vallen, worden verplicht om het 
aandeel van hun activiteiten, omzet, CAPEX, en OPEX welke in lijn zijn met de EU-Taxonomie, te 
publiceren. Nationale implementatie van de NFRD varieert, maar dekt in ieder geval financiële 
instellingen en grote beursgenoteerde bedrijven. Het schema hieronder geeft aan welke bedrijven 
onder de NFRD vallen. In het schema ernaast is opgenomen welke bedrijven onder de CSRD (Corporate 
Sustainability Reporting Directive) zullen gaan vallen. De CSRD zal de NFDR opvolgen en is in de tekst 
hieronder verder uitgelegd. Om na te gaan of u direct te maken krijgt met de EU-Taxonomie, kunt u 
ook het stroomdiagram op de volgende pagina gebruiken. 

 

 

In Nederland wordt de NFRD toegepast via het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie ((B)NFI) 
van maart 2017. Onder dit besluit moet ook de EU-Taxonomie gerapporteerd worden.  

Momenteel wordt echter gewerkt aan een opvolger van de NFRD, de Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD). De Europese Commissie dient medio 2022 een voorstel hierover in, die daarna ter 
goedkeuring voorligt aan het Europese Parlement. De CSRD zal een grotere reikwijdte van bedrijven 
beslaan, zie hiervoor het overzicht hierboven. Het is dus zeer reëel dat, naast alle beursgenoteerde 
bedrijven, ook (middel)grote niet-beursgenoteerde bedrijven direct met de EU-Taxonomie te 
maken zullen krijgen. De nieuwe CSRD-richtlijnen zullen naar verwachting van toepassing zijn op 
ongeveer driekwart van de economie; volgens de EU zo’n vijftigduizend bedrijven in Europa. In 
Nederland zijn dit naar verwachting zo’n duizend bedrijven.  

 

Daarnaast kunnen partijen die niet onder de NFRD (of later de CSRD) vallen toch betrokken raken, 
bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden met financiële instellingen of grote bedrijven. 

 

Het stroomdiagram hieronder kunt u gebruiken om na te gaan of u op korte termijn verplicht bent 
om de omzet die in lijn is met de EU-Taxonomie bekend te maken. Let op: de NFRD wordt herzien 
en als de CSRD wordt goedgekeurd en ingevoerd (verwachting eind 2022) zullen ook middelgrote 
bedrijven moeten gaan rapporteren. 

(NFRD) De huidige EU-Taxonomie 

verplichtingen gelden op dit moment 

voor bedrijven die aan alle onderstaande 

criteria voldoen: 

◼ Bedrijf met meer dan 500 werknemers; 

◼ Bedrijf met openbaar belang: 
beursgenoteerde bedrijven, banken of 
verzekeraars.  

 

De CSRD volgt de NFRD op en heeft een 

grotere reikwijdte, zie het rechter 

schema. 

(CSRD) De EU-Taxonomie verplichtingen 
gelden naar verwachting vanaf 2023 voor: 

◼ Alle beursgenoteerde bedrijven  
(m.u.v. micro-enterprises). 

 

Ook niet-beursgenoteerde bedrijven 

moeten rapporteren over de EU 

Taxonomie, wanneer een bedrijf aan  

2 van de volgende 3 criteria voldoet: 

◼ Bedrijf met meer dan 250 werknemers; 

◼ Een balanstotaal van meer dan  
20 miljoen euro; 

◼ Een netto-omzet van meer dan  
40 miljoen euro. 

 



 

12 | EU-Taxonomy, actuele samenvatting voor de Nederlandse markt 

 

Introductie  
op het  
programma 

Milieu-
categoriën en 
type criteria 

EU Taxonomy 
in de praktijk 

Status wet- en 
regelgeving 

Toekomst 
verwachtingen 

Huidige geï-
dentifiseerde 
uitdagingen 

Lijst met 
afkortingen 

Bijlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Figuur 7: Stroomdiagram: Bent u op korte termijn verplicht om de omzet die in lijn is met de EU-Taxonomie bekend te 
maken? 

 

3.2 Wanneer en hoe moet er gerapporteerd worden? 
Bedrijven die onder de NFRD vallen (zie paragraaf 3.1) moeten begin 2022 over het boekjaar 2021 
publiceren. Dit geldt alleen voor de Delegated Act (bijlage A.1a): de milieu-categorieën mitigatie van 
klimaatverandering en klimaatadaptatie. Voor financiële instellingen is deze deadline eind 2021. De 
volledige EU-Taxonomie, bestaande uit de 1e en 2e Delegated Act, is naar verwachting in 2022 compleet 
(conceptversie 2e Delegated Act in bijlage A.2a). Bedrijven onder de NFRD moeten begin 2023 (over 
boekjaar 2022) over de gehele taxonomie rapporteren: de 1e en 2e Delegated Act, die samen bestaan 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START HIER 

Valt u onder de NFRD (NL: BNFI): 

◼ Beursgenoteerde bedrijven met meer dan  
500 medewerkers. 

◼ Financiële instellingen met meer dan 500 
medewerkers. 

Of binnenkort onder de CSRD (naar 
verwachting vanaf 2023): 

◼ Alle beursgenoteerde bedrijven. 
◼ Of, wanneer niet-beursgenoteerd, wanneer 

aan 2 van de volgende 3 criteria voldaan 
wordt: 
◼ Bedrijf met meer dan 250 

werknemers; 
◼ Een balanstotaal van meer dan 20 

miljoen euro; 
◼ Een netto-omzet van meer dan 40 

miljoen euro. 

 

Staan uw economische activiteiten 
vermeld in de rapporten van de 1e 

en 2e Delegated Act? 

Rapporteren op de EU 
Taxonomy is niet verplicht 

N.B.: het is wel mogelijk dat u als 

ketenpartner hier indirect mee te  

maken krijgt. 

Rapporteren o.b.v.  
EU Taxonomy is verplicht 

Voor bedrijven: 
betreffende het boekjaar 2021; publicatie in de 

loop van 2022 voor eerste twee categorieën. 
Boekjaar 2022; publicatie in de loop van 2023 voor 

alle zes de categorieën.  

Voor financiële instellingen is dit respectievelijk het 
einde van 2021 en 2022. 

Maak het volgende openbaar: omzet, CAPEX en, 
indien relevant, OPEX volgens de methodiek 

vermeld in de officiële EU Taxonomy documenten. 

Kunt u een vergelijkbare 
economische activiteit vinden en u 

weet niet zeker dat deze van 
toepassing is op uw bedrijf?  

 
Krijg meer inzicht in uw economische 
activiteiten in de Technische Bijlagen 

Scenario 1: uw sector/activiteit kan op 
een later moment worden toegevoegd 

Het openbaar 
maken/publiceren is vrijwillig 

N.B.: niet uitgesloten dat dit zo blijft 

Scenario 2: uw activiteit wordt niet 
vermeld als significant 

NEE 

JA 

JA 

MISSCHIEN NEE 
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uit zes milieu-categorieën. Voor financiële instellingen is deze deadline eind 2022. Een tijdslijn is 
opgenomen in paragraaf 4.1.  

 

 

De afbeelding hieronder laat de opsplitsing zien. N.B.: alleen activiteiten die in aanmerking komen 
hoeven beschouwd te worden. Daarnaast is het mogelijk dat meer bedrijven moeten rapporteren, 
wanneer de NFRD wordt opgevolgd door CSRD (zie paragraaf 3.1) 

 

 
Figuur 8: Overzicht Taxonomie en milieu-categorieën 

 

Alle ondernemingen die in aanmerking komen, moeten een beschrijving geven van de wijze waarop en 
de mate waarin hun activiteiten verband houden met Taxonomie-gebonden activiteiten. Daarnaast 
moet de openbaarmaking het volgende omvatten: 

◼ Het aandeel van de omzet dat voldoet aan de EU-Taxonomie criteria; 

◼ CAPEX en, indien relevant, OPEX die voldoen aan de EU-Taxonomie criteria. 

 

Deze informatie moet opgenomen worden als onderdeel van de niet-financiële verklaring, bijvoorbeeld 
in een de jaarlijkse verslaglegging of een specifiek duurzaamheidsverslag (welke voldoen aan de NFRD).  

 

3.3 Wat moet gerapporteerd worden? 
Deze paragraaf geeft een samenvatting van de te doorlopen stappen om te rapporteren. (Bouw/infra) 
Bedrijven die in aanmerking komen (zie hoofdstuk 3.1), moeten het aandeel van de omzet dat in lijn 
is met de criteria rapporteren. Hieronder is uitgelegd welke stappen een bedrijf, dat in aanmerking 
komt voor de EU-Taxonomie, moetdoorlopen. Dit is geïllustreerd op de volgende pagina. 

 

1. Economic activity (eligibility):  

Identificeer welke economische activiteiten van het bedrijf beoordeeld worden volgens de 
EU-Taxonomie (welke eligible zijn), en welk deel van de omzet deze activiteit omvat. 
Alleen de economische activiteiten die in het rapport (zie bijlage A.1a) genoemd staan, 
hoeven beoordeeld te worden. Per milieu-categorie zijn er economische activiteiten 
gedefinieerd. Voor de categorie mitigatie van klimaatverandering zijn bijvoorbeeld 
‘Construction of new buildings’ (bijlage A.1a, hoofdstuk 7.1), ‘Building Renovation’ 
(bijlage A.1a, hoofdstuk 7.2) en ‘Infrastructure for low carbon road transport and public 
transport’ (bijlage A.1a, hoofdstuk 6.15) relevante activiteiten voor de bouw. 

Voor de Nederlandse bouwsector betekent dit dat bedrijven die voldoen aan de 

voorwaarden, vanaf 2022 in het bestuurs/duurzaamheidsverslag moeten rapporteren welk 

aandeel van de omzet/uitgaven in lijn is met de eerste twee milieu-categorieën van de 

EU-Taxonomie (1e Delegated Act). Vanaf 2023 geldt dit ook voor de overige vier 

milieu-categorieën (naast de 1e, ook de 2e Delegated Act). 
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2. Substantial contribution (Technical Screening Criteria):  

Stel vast of de economische activiteit voldoet aan de technische screening criteria van een 
milieu-categorie. Deze criteria staan in de technische bijlages van de EU-Taxonomie (zie 
bijlage A.1a). De organisatie moet een keuze maken aan welke van de milieu-categorieën 
voldaan wordt. Per economische activiteit wordt aan slechts één milieu-categorie (van 
de nu twee, maar in de toekomst zes) uit de taxonomie getoetst. Dit om bij situaties 
waarin een activiteit meerdere substantiële bijdragen levert, dubbeltelling te voorkomen. 
Meestal zal het bedrijf de milieu-categorie kiezen waarvoor het omzetpercentage, dat in 
lijn is met de EU-Taxonomie, het hoogst is. De onderneming wordt aangemoedigd om te 
beoordelen en bekend te maken als activiteiten bijdragen aan meerdere doelstellingen, 
maar dit is niet verplicht. 

3. Do No Significant Harm (DNSH):  

Stel vast of de activiteit voldoet aan de DNSH-criteria; Deze zijn ontwikkeld om te zorgen 
dat de activiteit geen significante schade doet aan de overige milieudoelstellingen. Deze 
staan per economische activiteit beschreven in bijlage A.1a, vanaf pagina 16 (1e Delegated 
Act, 2e Delegated Act volgt later). 

4. Minimum safeguards:  

Stel vast of de activiteit voldoet aan de minimale eisen volgens andere relevante wet- en 
regelgeving, ten minste volgens de OESO-richtlijnen voor Multinational Enterprises & UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights. Meer informatie hierover staat in bijlage 
A.3a, hoofdstuk 2.1.5. 

5. Rapporteren:  

Wanneer aan bovenstaande voldaan wordt, kan gerapporteerd worden welk deel van de 
omzet, CAPEX en, indien relevant, OPEX in aanmerking komen en voldoen aan de 
EU-Taxonomie. Deze gegevens worden gepubliceerd in het bestuursverslag. Er zijn al enige 
templates te vinden voor tabellen waarin de gegevens een plek kunnen krijgen, bijvoor-
beeld via deze link. 

 

 
Figuur 9: Voorbeeld aanpak EU Taxonomie 

Voorbeeld voor Bedrijf X 

Een bedrijf zou, wanneer het bovenstaande stappen volgt, het volgende kunnen doorlopen (N.B.: 
voorbeeld geldt voor de 1e Delegated Act; milieu-categorieën mitigatie van klimaatverandering en 
klimaatadaptatie. Later zullen er vier additionele milieu-categorieën bijkomen): 

 

https://www.ebf.eu/sustainable-finance/spotlight-taxonomy/
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Stap 1  

Bedrijf X valt onder de NFRD en heeft 3 kernactiviteiten: (i) het renoveren van gebouwen, (ii) 
infrastructuur voor weg transport en openbaarvervoer en (iii) het bouwen van gebouwen. 
Activiteit (i), (ii) en (iii) betreffen respectievelijk 30%, 20% en 50% van de omzet. Alle drie de 
activiteiten worden beschouwd in de EU-Taxonomie (bijlage A.1a, hoofdstukken  6.13, 7.1, 
7.2). Wanneer de beschrijvingen gelezen zijn, constateert Bedrijf X dat de activiteiten 
inderdaad overeenkomen komen met de beschrijvingen. 100% van de totale omzet is dus 
eligible om te rapporteren onder de EU-Taxonomie. Activiteiten die niet in de EU-Taxonomie 
vermeld staan, mogen buiten beschouwen worden gelaten. 

Stap 2  

Bedrijf X bekijkt de technische screening criteria die bij de economische activiteiten horen, 
voor zowel de milieu-categorie mitigatie van klimaatverandering (bijlage A.1a, pagina’s 120, 
124, 126) als klimaatadaptatie (pagina’s 304, 311, 314). Voor de milieu-categorie klimaat-
adaptatie moet het bedrijf stellen dat voor alle drie de activiteiten de criteria onder ‘Metric 
en threshold’ niet gehaald worden. Het bedrijf kiest er daarom voor om alleen de milieu-
categorie mitigatie van klimaatverandering te beschouwen. Voor activiteit (i) geldt ook voor 
deze milieu-categorie dat de drempelwaardes niet gehaald worden. Voor activiteit (ii) kan 
navolging niet bewezen worden, dus deze is ook niet in lijn met de EU-Taxonomie. Voor 
activiteit (iii) geldt wel dat de drempelwaarde aantoonbaar nagevolgd is. 

Stap 3  

Voor activiteit (iii) wordt nagegaan of de Do No Significant Harm criteria gehaald worden 
(voorbeeld: bijlage A.1a, hoofdstuk 7.1). Er wordt vastgesteld dat de activiteit geen afbreuk 
doet aan de andere milieu-categorieën.  

Stap 4  

Het bedrijf werkt volgens de OESO- en VN-richtlijnen voor bedrijven en kan dit onder-
schrijven. Ook hieraan voldoet activiteit (iii). 50% van de omzet is dus in lijn met de EU-
Taxonomie (milieu-categorie mitigatie van klimaatverandering) 

Stap 5  

Het bedrijf beschrijft in het jaarlijkse bestuurs/duurzaamheidsverslag, dat voldoet aan de 
NFRD, welk percentage van de omzet beschouwd wordt binnen de EU-Taxonomie (in dit 
voorbeeld 100%) en welke activiteiten dit betreft. Ook publiceert Bedrijf X het percentage 
van de omzet dat in lijn is (in dit voorbeeld 50%) en op welke manier dit vastgesteld is. Deze 
gegevens kunnen bijvoorbeeld in een overzichtelijke tabel gepubliceerd worden (zoals deze 
link laat zien). Bedrijf X heeft ook bijgehouden wat de onderbouwingen voor de claims zijn. 

 

  

https://www.ebf.eu/sustainable-finance/spotlight-taxonomy/
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4. Status wet- en regelgeving 

Dit hoofdstuk geeft de huidige planning van de EU-Taxonomie weer. Paragraaf 4.2 bevat in-

formatie over de navolging. N.B.: op dit moment is het niet uitgesloten dat zowel de planning 

als sancties nog veranderen. 

 

4.1 Tijdspad en globale mijlpalen 
Onderstaande afbeelding geeft de huidige planning van de EU-Taxonomie weer. Financiële instellingen 
moeten voor einde 2021 over de 1e Delegated Act rapporteren. Voor grote bedrijven is dit begin 2022. 
De volledige EU-Taxonomie, bestaande uit de 1e en 2e Delegated Acts samen, is naar verwachting in 
Q1 van 2022 compleet, waarna het ter beoordeling zal komen voor Europese Comissie. Financiële 
instellingen moeten aan het einde van 2022 over beide Delegated Acts rapporteren. Voor grote 
bedrijven moet dit in begin 2023. 

 

 
Figuur 10: Huidige planning EU-Taxonomie 

 

4.2 Wettelijke verplichtingen en gevolgen 
Voor expliciete sancties verwijst het EU-rapport naar de lidstaten. In Nederland heeft de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) in 2018 aangegeven dat zij niet uitsluiten de naleving van de EU-Taxonomie 
in de toekomst te gaan handhaven, echter concrete sancties ontbreken. De EU-Taxonomie vereist dus 
(nog) niet expliciet een formele verificatie van de publicaties (zie bijlage A.3a, hoofdstuk 3.2.8). 
De publicatie moet onderdeel zijn van de niet-financiële verklaring onder de NFRD, die vooralsnog 
geen officiële verificatie vereist. De TEG geeft aan dat de NFRD binnenkort hierop wordt geëvalueerd. 
De verwachting is dat de NFRD wordt opgevolgd door de Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD), het is niet bekend in hoeverre de verificatie van de EU-Taxonomie daarmee verandert. De 
CSRD zal een grotere reikwijdte hebben. Hierdoor zullen meer (en ook niet-beursgenoteerde) bedrijven 
met de EU-Taxonomie te maken kunnen krijgen. Als de CSRD wordt goedgekeurd, zal deze naar ver-
wachting eind 2022 in werking treden. Het verschil in reikwijdte tussen de NFRD en CSRD wordt ook in 
paragraaf 3.1 belicht.  

 

De TEG raadt bedrijven en financiële instellingen aan externe zekerheid te verkrijgen over hun 
taxonomie-gerelateerde investeringen, bijvoorbeeld door middel van externe experts. De TEG 
heeft de EU aanbevolen om een accreditatieschema op te zetten voor externe verificateurs voor 
EU Green Bonds en andere groene leningen. Ook zullen financiële instellingen steeds meer 
onderscheid gaan maken tussen groene en grijze financiering. Dit krijgt naar verwachting in de 
toekomst meer vorm.   
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5. Toekomst verwachtingen 

Op het moment van schrijven is de 1e Delegated Act gepubliceerd en de 2e Delegated Act nog 

in ontwikkeling. Er is nog veel onduidelijk over de directe gevolgen van de EU-taxonomie, 

aangezien er nog geen expliciete sancties aan zijn gekoppeld. Wel is het mogelijk dat voor 

bepaalde groene leningen (EU Green Bonds) een bepaalde EU-Taxonomie ‘score’ behaald moet 

worden. Ook als er harde eisen aan de financiering gesteld gaan worden, krijgen naar 

verwachtingen veel bouw- en infrabedrijven met de taxonomie te maken (ook als zij in eerste 

instantie niet verplicht zijn hierover te rapporteren).  

 

 
Figuur 11: Overzicht Taxonomie en milieu-categorieën 

 

De makers van de taxonomie hebben de EU aanbevolen een accreditatie/verificatie-systeem op te 
zetten, voor een betere naleving en handhaving. Dit zal ook van pas komen wanneer groene leningen 
verkregen kunnen worden aan de hand van de EU-Taxonomie. Het is uiteindelijk aan EU-lidstaten zelf 
om hierop te handhaven. In Nederland gaf de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2018 aan dat 
zij niet uitsluiten de naleving van de EU-Taxonomie in de toekomst te gaan handhaven, echter 
concrete sancties ontbreken. Vanuit verschillende hoeken wordt gewerkt aan verificatiesystemen. 
Certificeringsmethodieken, zoals BREEAM, en andere aanbieders van duurzaamheidsregistratie en 
rapportagediensten kijken bijvoorbeeld hoe hun methode beter aan kan sluiten op de criteria uit de 
EU-Taxonomie, zodat het als middel gebruikt kan worden om de taxonomie te implementeren en aan 
te tonen. Elke EU-lidstaat kan hier een eigen invulling aan geven, er zal waarschijnlijk geen EU-breed 
systeem komen.  

 

De EU-Taxonomie schrijft voor dat de Europese Commissie alle technische screeningcriteria regelmatig 
herziet en dat zij "overgangsactiviteiten" ten minste om de drie jaar evalueert. Criteria met een te 
lage of te hoge drempelwaarde kunnen in de toekomst veranderen, en economische activiteiten (of 
gehele sectoren) kunnen op een later moment worden toegevoegd. 
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6. Huidige geïdentificeerde uitdagingen vanuit 
de bouwpraktijk en adviezen  

Enkele bedrijven zijn al begonnen om in kaart te brengen welke activiteiten binnen de  

EU-Taxonomie beschouwd worden en welke daarvan voldoen aan de criteria. Hieronder staat 

een aantal uitdagingen die bij deze eerste praktijkervaringen zijn geconstateerd. Ook be-

spreekt dit hoofdstuk een aantal adviezen voor bedrijven en een praktisch stappenplan. 

 

Uitdagingen en onduidelijkheden: 

◼ Er is moeite met interpreteren van bepaalde criteria, aangezien meerdere opvattingen soms 
mogelijk zijn en landen zelf al bestaande methodieken hebben. Bijvoorbeeld, in de Taxonomie 
wordt verwezen naar de NZEB, welke in Nederland vertaald is naar de BENG (bestaande uit delen 
BENG 1, 2 en 3). Onduidelijk is vervolgens op welke BENG delen dit van toepassing is. 

Dit vraagt om een sector-brede interpretatie van de criteria binnen de EU-Taxonomie. In 
sommige gevallen zijn dergelijke initiatieven al door de markt opgestart, maar dit is niet centraal 
geregeld of gecoordineerd. Dit zou ook de validatie door accountants kunnen bevorderen. 

◼ De manier voor verifiëren en aantonen van de criteria is onduidelijk. Vanwege publicatie op basis 
van omzet/CAPEX/OPEX zijn vooral accountants aangewezen op de validiteit van de 
uitspraken/claims. Op dit moment zijn er nog geen specifieke regels voor en sancties ten gevolge 
van valideren, zie paragraaf 4.2. 

◼ Het afstemmen van verantwoordelijkheden tussen banken/financiële instellingen en (bouw)be-
drijven is een uitdaging. Op dit moment is hier nog geen invulling voor, maar ook dit vraagt om een 
branche-brede en branche-overstijgende aanpak waarin met elkaar afspraken worden gemaakt. 

◼ Huidige bedrijfsadministraties zijn vaak nog niet ingericht op de methode van de EU-Taxonomie. 
Bepaalde onderdelen van (project)administraties zouden anders ingericht moeten worden, bij-
voorbeeld projecten koppelen aan economische activiteiten binnen de EU-Taxonomie, voordat het 
rapporteren efficiënt kan gebeuren.  

◼ Onduidelijk is hoe over de sociale minimumwaardes van de OESO en VN gerapporteerd moet 
worden. Wellicht is het onderschrijven van deze richtlijnen als bedrijf voldoende, echter kan het 
ook zijn dat het op een andere manier moet worden aangetoond.  

◼ De financiële stimulansen, zoals Green Bonds, zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Ook is nog 
niet duidelijk hoe financiële instellingen groene en grijze geldstromen gaan beoordelen. Maar 
daar zal de komende 2 jaar meer duidelijkheid over komen. 

◼ Het is onduidelijk wanneer en welke minimale ‘scores’ binnen de EU-Taxonomie verwacht worden, 
en of en wat de sancties zijn (in de toekomst) als de verordening niet wordt nagekomen. Op dit 
moment zijn bedrijven niet wettelijk verplicht een bepaald percentage dat in lijn is met de EU-
Taxonomie te behalen, echter het is niet uitgesloten dat dit nog kan veranderen. Daarnaast 
kunnen de hiervoor genoemde Green Bonds, of andere financiële gevolgen, en sociale druk wel voor 
bepaalde drijfveren zorgen om een zo hoog mogelijk percentage dat in lijn is met de EU-Taxonomie 
te behalen. 

◼ Niet alleen zal de reikwijdte van verplichte bedrijven zich verbreden, als de CSRD wordt ingevoerd 
(zie paragraaf 3.1), maar banken en lening-verstrekkers kunnen de vraag om te rapporteren naar 
de ‘afnemers’ van de producten van deze instellingen doorschuiven.  

Op die manier krijgt het MKB mogelijk te maken met het rapporteren over de EU-Taxonomie. 
Ook kunnen meerdere partners in een keten, bijvoorbeeld door openbare aanbestedingen, inkoop-
voorwaardes en andere uitvragen met de taxonomie criteria te maken krijgen. 

 

Ondanks de uitdagingen is het aan te bevelen om als bedrijf toch alvast te starten met de 
EU-Taxonomie. Zeker als het bedrijf valt in de criteria onder paragraaf 3.1. Op volgende pagina wordt 
een aantal adviezen gegeven.   
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Onderstaande afbeelding bevat een overzicht op hooflijnen van de stappen die nu genomen kunnen 
worden. Ook voor bedrijven die nog niet hoeven te voldoen aan de EU-Taxonomie (zie paragraaf 3.1.) 
is het aan te bevelen zich te verdiepen in de EU-Taxonomie. Vanwege de toekomstige CSRD, maar 
zeker ook voor gunstiger financiering in de nabije toekomst. 

 
Figuur 12: Overzicht op hoofdlijnen van stappen die nu genomen kunnen worden 

 

 

  

Inventariseer 
activiteiten

Check tegen 
EU-Taxonomy: TSC, 

DNSH, Minimum 
safeguards

Verzamel en 
rapporteer 

bevindingen

Zekerheid

Identificeer
bedrijfsprofiel

Eligibility

Stel vast welke 
economische 
activiteiten van de 
organisatie door de 
EU-Taxonomy worden 
beschouwd.

Stel vast welk deel van 
de totale omzet deze 
activiteiten beslaan.

Alignment

Toets de relevante 
economische activi-
teiten tegen de 
criteria (TSC, DNSH, 
minimum safe-guards) 
van ten minste één 
van de milieu-
categorieën van de 
EU-Taxonomy.

Rapporteer jaarlijks in 
bestuursverslag welk 
deel van de omzet, 
CAPEX en OPEX van de 
organisatie beschouwd 
worden door de 
EU-Taxonomy
(eligibility) en welk 
deel voldoet aan de 
gestelde eisen (align-
ment). Kies hiervoor 
één van de milieu-
categorieën.

Zoek externe 
zekerheid door de 
EU-Taxonomy
gerelateerde publi-
caties, resultaten en 
onderbouwingen te 
laten checken, zodat 
er geen valse claims 
worden gemaakt.

Stel aantal mede-
werkers, bedrijfs-
sector en eco-
nomische aspecten/
activiteiten vast.

Stel vast of het bedrijf 
aan de NFRD (of 
toekomstige CSRD) 
moet voldoen.
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Rapporteren
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Adviezen vanuit de praktijk: 

◼ Maak een start door grote projecten en kernactiviteiten door te lichten, zodat er meer 
inzicht in het bedrijf en het proces van de EU-Taxonomie komt. Het is sterk aan te raden 
dat ook niet-beursgenoteerde organisaties hiermee starten. 

◼ Werk samen met de sector en partners om tot eenduidige interpretaties van de criteria 
binnen de EU-Taxonomie te komen en verantwoordelijkheden af te stemmen. 

◼ Betrek relevante personen intern en extern, zoals accountants en adviseurs. 

◼ Start met het inrichten van EU-Taxonomie gerelateerde administraties, om projecten en 
economische activiteiten overzichtelijk te maken. Schakel bij twijfel hulp in van een ter 
zake deskundig accountantskantoor. 

◼ Specifiek voor het MKB: wanneer partners of financiële instellingen om bepaalde gegevens 
vragen, t.b.v. van de EU-Taxonomie, zorg ervoor dat het duidelijk is om welke milieu-
categorie en economische activiteit/product het gaat. Vraag na op welke manier of 
volgens welk systeem het aangetoond moet worden. 
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7. Lijst met afkortingen 

 

 

AFM Autoriteit Financiële Markt 

BNFI Bekendmaking niet-financiële informatie 

CAPEX Capital Expenditures 

CSRD Corporate sustainability reporting directive 

DA Delegated Act 

DNSH Do no significant harm 

EC Europese Commissie 

NACE Statistical Classification of Economic Activities in the European Community 

NFRD Non-financial reporting directive 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OPEX Operational Expenditures 

TEG Technical Expert Group 

TSC Technical screening criteria 

VN Verenigde Naties 
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8.  Bijlagen (A) 

A.1 Officiële EU Taxonomy - Delegated Act Technische Criteria & EU Taxonomy 
Compass 

  

A.1a Official Journal Link (1e) 
Delegated Act Technical Criteria  

A.1b Tekst van de EU Taxonomy 
Complementary Climate Delegated 
Act – van toepassing wanneer deze 
in het Official Journal 
geupubliceerd is (zie links)  

A.1c EU Taxonomy Compass (n.b.: bij 

afwijkende tekst is bijlage A.1a leidend) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282022%29631&qid=1647359214328
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282022%29631&qid=1647359214328
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282022%29631&qid=1647359214328
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm
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A.2 Concept Technische Bijlage 2e Delegated Act (concept)  

  

A.2a Link 2nd Delegated Act 
Technical Annex  CONCEPT (officiële 

publicate naar verwachting in 2022) 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210803-sustainable-finance-platform-report-technical-screening-criteria-taxonomy-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210803-sustainable-finance-platform-report-technical-screening-criteria-taxonomy-annex_en.pdf
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A.3 Taxonomy rapporten 1e en 2e Delegated Act 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A.3a. Link 1st Delegated Act 
Technical Report 

 A.3b. Link 2nd Delegated act 
Technical Report 

CONCEPT (officiële publicate naar verwachting in 

2022) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210803-sustainable-finance-platform-report-technical-screening-criteria-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210803-sustainable-finance-platform-report-technical-screening-criteria-taxonomy_en.pdf

