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GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

Door: GRI is deels voortgekomen uit de niet-commerciële organisaties CERES en het Tellus Instituut en ook UNEP 
was betrokken bij de oprichting. [Bron]

 Sinds: 1997

 Gebied: ESG

 Verplichting: Nee, vrijwillig.

 Gebaseerd op: De richtlijnen van GRI refereren naar en zijn gebaseerd op verschillende internationale mensenrechten-
, klimaat- en arbeidsverklaringen, -standaarden en –conventies. [Bron]

 Informatie: GRI helpt bedrijven en overheden wereldwijd om hun impact op duurzaamheidsvraagstukken zoals 
klimaatverandering, governance en mensenrechten te begrijpen en communiceren. De Sustainability
Reporting Standards van GRI zijn standaarden voor de rapportage voor beleggers op het gebied van 
duurzaamheidsverslaggeving. [Bron]

 Gerelateerd:      

(1/2)

GRI Standards
Zie: https://www.globalreporting.org/standards

Partnerships: 
 Verschillende overheden hebben in 2002 GRI onderschreven
 UN Environment Programme (UNEP)
 Strategisch parterschap met de OESO en de UN Global Compact en werkt samen met UNCTAD en

anderen [Bron]
 PRI [Bron]

 GRI werkt samen met de UN PRI o.a. aan stimulering van rapportage over de SDG’s door 
bedrijven en investeerders. [Bron]

 Sustainable Stock Exchanges initiative, Investor Network on Climate Risk (INCR), Sustainable Working 
Group of the World Federation of Exchanges (WFE) [Bron]



Verduurzaming – Initiatieven & tools 46

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

 Gerelateerd:        

(2/2)

Partnerships: 
 Samen met UN Global Compact en World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) ontwikkelaar van SDG Compass 
Zie: https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
• Werkt samen met de Carbon Disclosure Project (CDP). 

Voor de verschillen en overeenkomsten tussen de GRI Standards en CDP’s climate change 
questions, zie: https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/linking-gri-
and-cdp-how-are-gri-standards-and-cdp-climate-change-questions-aligned/

 Leden/ 

deelnemers: 

GRI Gold Community members:
o.a. DNB, MVO Nederland, VBDO, universiteit, banken, consultancy, agrarisch voerproducent, Nationale
Postcode Loterij, Haven van Rotterdam, consumentenelektronicaproducent,   
Zie: https://www.globalreporting.org/Pages/GRIOrganizationsSearchPage.aspx

 Wat doen

pensioenfondsen? 

Pensioenfonds ABP:
 ‘’Bij het maken van dit verslag zijn we uitgegaan van de GRI-standaarden van het Global Reporting 

Initiative (GRI), voor zover die relevant zijn voor een verslag over duurzaam en verantwoord beleggen 
van een pensioenfonds.’’ [Bron]

PGGM:
 ‘Bij het samenstellen van het PGGM jaarverslag verantwoord beleggen 2018 hebben wij de 

internationale rapportageprincipes van het Global Reporting Initiative (GRI) op hoofdlijnen gevolgd. 
Verder zijn de 6 principes van de UN Principles for Responsible Investment (PRI) een leidraad voor de 
rapportage.’’ [Bron]

 Links:
Algemene site GRI:
https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx


