
De accountant zal meer aandacht moeten besteden aan rapporteren op 
sustainability in zijn gesprekken met klanten. 

 
De Sectorcommissie Asset Management heeft donderdag 19 september 2019 in haar regulier overleg Paul Hurks 
van de NBA uitgenodigd om een presentatie te geven over de ontwikkelingen rond sustainability (nationaal en 
internationaal) en de rapportage daarop. Paul Hurks werkt sinds 2012 voor de NBA op het internationale 
dossier, NFI en integrated reporting en de Groene Brigade in- en extern voor de maatschappelijke relevantie van 
het accountantsberoep, vanuit NFI en duurzaamheid.  
 
De wet- en regelgeving is nog beperkt. Sommige grote organisaties rapporteren hierover vrijwillig. Nederland, Groot 
Brittannië en Zuid Afrika lopen voorop bij de rapportages. Duurzame strategieën en verdienmodellen staan nog in de 
beginfase. Wel is er de Europese Non Financial Reporting Directive, waarin aspecten als milieu, diversiteit, anti-fraude en 
anti-corruptie worden benoemd. In Nederland moeten organisaties > 500 medewerkers sinds 2017 hierop rapporteren 
in het bestuursverslag.  
 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) kent de Transparantiebenchmark en de Kristalprijs die jaarlijks in november 
wordt uitgereikt. De NBA is al 15 jaar partner bij de Kristalprijs. Sinds het Akkoord van Parijs gaan sustainability-
rapportages voornamelijk over het klimaat en de CO2-reductie.  
 
De G20 heeft de Taskforce for Climate Related Financial Disclosures (TCFD) in gesteld. De aanbevelingen betreffen het 
uitdrukken van de gevolgen van klimaatverandering voor de organisatie in financiële termen. Op grond hiervan ziet de 
CFO dat er meer van hem/haar wordt verwacht t.a.v. NFI, klimaat, governance, strategie en integrated reporting. Het 
klimaat heeft immers steeds meer impact op het businessmodel, governance en de lange termijn strategie. Echter het 
bewustzijn hieromtrent gericht op waarde creatie op lange termijn moet nog aan terrein winnen.  
 
De scenario’s bij 1 of 2 graden temperatuur stijging zijn achterhaald. We moeten nu al rekening houden met 4 graden 
temperatuurstijging. Dit moet in de financial disclosures uitgewerkt worden, bijvoorbeeld bij stranded-assets van 
oliemaatschappijen. De oliefondsen moeten zich bewust zijn dat er onvermijdelijk regelgeving aankomt die van invloed is 
op de waardering van deze activa. De overheden zijn steeds meer bereid om concreet doelstellingen te formuleren om 
uitwerking te geven aan het klimaatakkoord. Ook de stakeholders zullen steeds meer vragen om de visie t.a.v. het 
klimaat. Nederland kijkt naar wat er in Brussel gebeurt. De EU heeft de in de guidelines van Directive elementen van de 
TCFD overgenomen. Na de evaluatie van de NFRD in 2020 kan de regelgeving snel gaan. Met de benoeming van Frans 
Timmermans in de EU zal sterk op dit proces ingezet worden. Een concept-taxonomie is er al. 
 
Accountants kunnen een rol spelen bij de Greenbonds voor Asset Management door de groene doelstellingen te 
formuleren. Ons BW2 Titel 9 gaat over solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit, dat blijft belangrijk, maar we moeten ook 
de klimaatdoelstellingen in financial disclosures in de reporting verwerken. Daarmee kunnen de investeerders 
constateren of een organisatie voldoet aan de regelgeving en toekomstbestendig is. Ook de toezichthouders en banken 
stellen vragen hoe het bedrijf de NFI-doelstellingen haalt. De pensioenfondsen en Asset Management kunnen hierin ook 
die rol spelen.  
 
Hoe kunnen we vanuit asset management als openbaar accountants en accountant in business hieraan bijdragen. 
Accountancy Europe heeft de Sustainable Finance Group opgericht die vanuit Brussel dicht op de plannen zit en als 
gesprekspartner een bijdrage vanuit het accountantsberoep kan leveren. Paul Hurks en Wim Bartels (voorzitter) nemen 
daaraan deel vanuit assurance en reporting. Bij EFAMA hebben we invloed op reporting, maar daar komt duurzaamheid 
nog beperkt aan bod. Nancy Kamp zit in het Corporate Reporting Lab van EFRAG voor NFI, waar onder andere over de 
toepassing van de TCFD wordt besproken en men de best practices verzamelt. Er is een veelheid aan initiatieven en 
daardoor is de behoefte aan harmonisatie groot. Binnenkort komt EFRAG met een concept-rapport met best practices 
voor TCFD-verslaggeving. Ook de NBA is daarbij betrokken. Internationaal zou de focus daarop moeten liggen. The World 
Business Council doet met de Assurance Working-group goed werk door te definiëren wat de betrouwbaarheid van NFI is 
in de corporate business. Voor harmonisatie is er de Corporate Reporting Dialogue waar naast de IASB (financial 
reporting) zeven standardsetters voor NFI zijn aangehaakt, maar daadwerkelijke harmonisatie is wel een aandachtspunt. 
De schaalbaarheid naar kleinere instellingen en de verplichtingen straks voor het mkb, worden veelal nog vooruit 
geschoven. Het gaat nu voornamelijk om verslaggeving van grotere organisaties.  
 
Hoe kijken de asset management-accountants naar deze materie? De klimaatverandering is een grote bedreiging voor 
ons economische systeem. De G20, Hoofden van Centrale Banken en Bloomberg die de TCFD hebben geïnitieerd laten 
hun stem steeds luider horen over deze problematiek. Er is haast geboden en wij kunnen als accountants betrokken zijn 
bij het opstellen van een normenkader en de audit hierop te doen. Ook andere partijen zijn druk doende om de normen 
vast te stellen om de duurzaamheid en continuïteit te waarborgen. De accountant zal hier meer aandacht aan moeten 
besteden in gesprekken met zijn klanten. Duurzaamheid is inmiddels een geïntegreerd aandachtspunt binnen de NBA.  


