Werkgroep ESG Assurance
De werkgroep ESG Assurance houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van
assurance bij niet-financiële informatie, zoals MVO-verslagen, GRI-rapportages,
Integrated Reporting en meer. De werkgroep ressorteert onder de Subcommissie
Assurance (SCA).

Projectgroep Herziening NVCOS 3810N
De Werkgroep ESG Assurance heeft een Projectgroep samengesteld die sinds mei 2017
werkt aan een herziening van Standaard 3810N Assurance-opdrachten inzake
maatschappelijke verslagen. Een concept is nagenoeg gereed. Doelstelling was om de
nieuwe versie op te nemen in de HRA 2020. Dit is uitgesteld vanwege een lopend project
van de IAASB gericht op Guidance ISAE 3000. Een is een consultatie uitgebracht voor fase
1; fase 2 loopt tot eind 2019. De IAASB-Guidance zal richting geven voor de nieuwe
Standaard 3810N. Het zou niet gewenst zijn een nieuwe Standaard 3810N uit te brengen
met het risico dat elementen strijdig zouden zijn met de kort nadien beschikbaar komende
IAASB-Guidance.

Actueel nieuws
Het programma 2019 van de Werkgroep omvat de volgende actuele aspecten:
Actualiseren en aanvullen van het Consensusdocument met nieuwe ervaringen uit
de praktijk en resulterend uit onderzoek (i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen), zie
verder hieronder;
Een raamwerk ontwikkelen voor 'integrated assurance' gebaseerd op het <IR>
Framework van de IIRC;
Respons voorbereiden op de consultatie IAASB Guidance ISAE 3000, 1e fase
Input verzamelen en delen met de expertgroep voor de NBA Publieke Management
Letter 'Duurzaamheid'.

Consensusdocument
De werkgroep schrijft voortdurend aan een consensusdocument met daarin 'afspraken'

tussen de kantoren, die in de werkgroep zijn vertegenwoordigd, interne accountants (IIA)
en overheid. De afspraken zijn gericht op het harmoniseren van de assurance-praktijk bij
niet-financiële informatie. Het consensusdocument een 'living document' dat voortdurend
wordt aangevuld en geactualiseerd.
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Rapport Accountancy Europe: Assurance bij NFI
De NBA Werkgroep ESG Assurance probeert consensus te bereiken in de aanpak van de
NVCOS 3000 assurance-opdrachten voor NFI. De behoefte aan assurance bij NFI is
groeiende en de praktijk is nog in ontwikkeling. Dat is niet alleen in Nederland aan de
orde. De NBA neemt deel aan vergelijkbare initiatieven bij Accountancy Europe en bij het
World Business Council voor Sustainable Development (WBCSD). Bijgaand rapport is een
gezamenlijke publicatie van Accountancy Europe en de WBCSD; NBA was hierbij
betrokken. Dit is het resultaat van een inventariserend onderzoek en een workshop in dit
kader. Het document schetst ervaringen uitdagingen en gekozen oplossingen. De
resultaten worden gebruikt op verdere consensus op dit gebied te bereiken.
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Rapport: Responding to assurance needs on non-financial
information
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