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Wet van 28 september 2016, houdende wijziging 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter 
uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 
2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met 
betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit door bepaalde grote ondernemingen 
en groepen (PbEU 2014, L 330) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gelet op Richtlijn 

2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking 
van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door 
bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) noodza-
kelijk is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

In het vijfde lid van artikel 391 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt «een verklaring inzake corporate governance» vervangen door: een 
verklaring inzake corporate governance en een niet-financiële verklaring 
als bedoeld in richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconso-
lideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 
78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182). 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip en is van toepassing op bestuursverslagen die betrekking hebben 
op boekjaren die zijn aanvangen op of na 1 januari 2017. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 28 september 2016 
Willem-Alexander 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 

Uitgegeven de zevende oktober 2016 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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