Besluit van
tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere
voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 2004, 747) ter uitvoering van
richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014
tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van nietfinanciële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote
ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) (Besluit bekendmaking
diversiteitsbeleid)
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van (datum), Directie Wetgeving en
Juridische Zaken, nr. (PM);
Gelet op artikel 391 lid 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van … (datum, nr.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van … (datum, nr.);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van
het jaarverslag (Stb. 2004, 747) wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Artikel 3a, onder d, is niet van toepassing op een vennootschap die op twee opeenvolgende
balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan
aan ten minste twee van de vereisten, bedoeld in artikel 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
B
Aan artikel 3a wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van het bestuur en de raad van
commissarissen. De vennootschap vermeldt daarbij de doelstellingen van het beleid, alsmede de
wijze waarop het beleid is uitgevoerd en de resultaten daarvan in het afgelopen boekjaar. Indien

de vennootschap geen diversiteitsbeleid heeft, doet zij gemotiveerd opgave van de redenen
daarvoor.

C
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Artikel 3a, onder d, is van toepassing op bestuursverslagen die betrekking hebben op boekjaren
die zijn aangevangen op of na 1 januari 2017.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en is van toepassing op
bestuursverslagen die betrekking hebben op boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari
2017.
Artikel III
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

