RAPPORTAGE

TEMPLATE

TOEKOMSTVISIE (commissievergaderingen)

Commissie: Werkgroep ESG Assurance
Secretaris: Paul Hurks
Aantal respondenten: 12
Datum: 24 mei 2017

1.

Samenvatting: Wat zijn de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek en de
discussie volgens de commissie?

De rol van niet-financiële informatie in de maatschappij wordt steeds belangrijker
met fundamentele gevolgen voor ons beroep (klassieke accountant verdwijnt;
“follow the money!” of “volg het publieke belang!”):
• Groeiende aandacht leefomgeving leidt tot meer regelgeving en
verantwoording; langetermijn-waardecreatie heeft inmiddels weerslag in
regelgeving voor reporting en assurance
• Groeiende integratie financiële en niet-financiële doelstellingen in
sturingskaders en verdienmodellen van organisaties: rol voor accountants
in business en interne accountants
• Investeerders hechten toenemend belang aan niet-financiële
beslissingsinformatie
• ESG-nomenkaders worden steeds meer volwassen; digitalisering faciliteert
metrics voor ESG-informatie; assurance wordt daardoor steeds meer
mogelijk
• Digitalisering maakt niet-financiële informatie bereikbaar voor MKBposities, groei open data
• Publieke sector, met bij uitstek een maatschappelijke rol, gaat aanhaken:
rol overheidsaccountant
2.

Compleet: Is met deze uitkomsten volledig in beeld gebracht wat de toekomst
de beroepsgroep gaat brengen en wat er nodig is om daarin succesvol te
zijn? Of ontbreken er zaken die moeten worden meegenomen bij verdere
visievorming of waarover we moeten doorpraten?

•

3.

Niet financiele-informatie is in een ontwikkelingsfase, zowel qua business
case, accounting, reporting frameworks en assurance.

Aanbevelingen: Welke aanbevelingen wil de commissie in het licht van dit
project ‘toekomstvisie’ doen aan het bestuur van de NBA.

Capaciteiten binnen beroep zijn nu onvoldoende om in deze latente ontwikkeling
bij te blijven; derhalve aanbeveling voor bestuurlijke aandacht voor:
• ESG beter inbedden in brede opleiding (basiskennis en specialisatie)
• ESG beter faciliteren door praktijkopleiding (ESG kwalificeert nu niet voor
urencriterium financial audit)
• ESG promoten bij kantoren (nu nog ten onrechte niche bij grote kantoren)
• Stimuleren bewustzijn / bereidheid om multi-disciplinair samen te werken

•

4.

(ook buiten beroep)
Faciliteren en organiseren noodzakelijke cultuurverandering binnen NBA
(bestuurlijke structuur onvoldoende; nu nog slechts Werkgroep ESG
Assurance onder SCA)

Overig: andere punten of feedback naar aanleiding van deze
commissievergadering

•
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