DUURZAAMHEID
Nieuws en achtergrond over de transitie naar een duurzame economie en de rol van de accountant daarbij.
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Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

17 september 2021

ING bouwt kredietverlening aan olie- en gassector
sneller af
ING Groep wil zijn kredietverlening aan bedrijven in de fossiele industrie
sneller afbouwen dan eerder gepland. De nanciële instelling wil zijn CO2voetafdruk... 

DISCUSSIE

Opinie

16 september 2021

Accountants en andere klimaatridders zijn hard nodig
Het gaat er niet om of accountants de wereld redden. Het gaat erom of ze gaan
doen waar ze goed in zijn: toevoegen van betrouwbaarheid aan informatie. 

DISCUSSIE

Marcel Pheijffer

Column

15 september 2021

Positieve aansporing deel 2: De EY/Shell-casus nader
beschouwd
Deel twee van het betoog van Marcel Pheij er, over de rol van accountants
rondom duurzaamheid, gaat nader in op de verklaring van EY bij de jaarcijfers
van Shell.... 
NIEUWS

14 september 2021

ING: digitaliseren heeft prioriteit bij grote bedrijven
Grote Nederlandse bedrijven vinden het net iets belangrijker om zich op
digitaal vlak te verbeteren dan te verduurzamen. 

NIEUWS

14 september 2021

AFM: informatie over duurzaamheid beleggingen kan
beter
Beleggingsfondsen zouden beleggers beter kunnen informeren over
duurzaamheid dan nu het geval is. De informatieverscha
vaak te algemeen. 

ng hierover is nog

DISCUSSIE

Marcel Pheijffer

13 september 2021

Column

Positieve aansporing: accountants, help de wereld te
redden
Marcel Pheij er verdedigt in een betoog in twee delen zijn eerdere stelling
over de rol van accountants rondom duurzaamheid. 

NIEUWS

10 september 2021

NBA publiceert 'Handleiding klimaat' voor
accountants
De NBA publiceert een nieuwe 'Handleiding Duurzaamheid: Klimaat'. De
uitgave biedt accountants, in welke rol dan ook, handvatten rondom het
thema klimaat. 

DISCUSSIE

Opinie

07 september 2021

De accountancywetenschap gaat de wereld niet
redden
Het was niet de accountancywetenschap, maar een buitenstaander als Peter
Bakker die accountants moest wijzen op hun maatschappelijke rol rondom
het klimaat. 

NIEUWS

07 september 2021

Pheijffer: 'Accountants gaan de wereld niet redden'
De accountancysector is nog onvoldoende kritisch over de impact van
bedrijven op milieu, klimaat en gezondheid. Dat stelt hoogleraar Marcel
Pheij er in zijn column... 

NIEUWS

02 september 2021

Duurzame beleggers: veel verzekeraars voeren geen
klimaatbeleid
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse verzekeraars heeft nog geen
klimaatvriendelijk beleggingsbeleid. Dat meldt de Vereniging van Beleggers
voor Duurzame Ontwikkeling... 

DISCUSSIE

Opinie

24 augustus 2021

De CO2-voetprint: een 'groendruk' van je organisatie
Een 'groendruk' kan helpen als opzet om organisaties klimaatneutraal te
maken. De accountant geeft daarmee een duidelijk signaal af. 

DISCUSSIE

Opinie

10 augustus 2021

De inhoudsopgave zegt soms al genoeg
Wat er niet in een ESG-verslag staat, is misschien nog wel interessanter dan
wat er wel staat. 

NIEUWS

10 augustus 2021

'Klimaatcursus' voor alle Deloitte-medewerkers
Alle 330 duizend medewerkers van Deloitte wereldwijd krijgen in de komende
tijd een training aangeboden waarin zij meer leren over klimaatverandering.


NIEUWS

10 augustus 2021

EIB: bedrijven in EU investeren vaker vanwege klimaat
dan in VS
Meer Europese dan Amerikaanse bedrijven investeren in maatregelen om
klimaatverandering tegen te gaan. Ze steken daar geld in terwijl de gevolgen
van klimaatverandering... 

NIEUWS

09 augustus 2021

Werkgevers: klimaatrapport geen verrassing,
onderstreept urgentie
De conclusies uit het nieuwe klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC,
waaronder de bevinding dat menselijke uitstoot van broeikasgassen de aarde
serieus opwarmt,... 

NIEUWS

09 augustus 2021

IPCC-rapport: Stijging zeespiegel door opwarming
aarde onomkeerbaar
De aarde kan in de komende twee decennia met anderhalve graad opwarmen,
als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te
beperken. Dat... 

CSRD

27 juli 2021

CSRD zorgt voor paradigmaverschuiving: 'De
continuïteit wordt geraakt als je hiermee niet snel aan
de slag gaat'
De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) raakt vanaf
2023 een groot deel van de Nederlandse bedrijven. Wat betekent dit voor inen externe... 
NIEUWS

21 juli 2021

'Extra discipline in organisatie' door assurance op NFI
Waarom heeft NN Group gekozen voor assurance bij niet- nanciële
informatie door de accountant? "De reden daarvoor is heel simpel. Het leidt
tot extra discipline... 

NIEUWS

20 juli 2021

Shell in beroep tegen vonnis in klimaatzaak
Shell gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak. De
rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het olie- en gasbedrijf verplicht
is de... 

NIEUWS

15 juli 2021

Ondernemers: klimaatplannen zorgen voor eerlijker
speelveld
De nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie zorgen waarschijnlijk
voor een eerlijker speelveld in de Europese Unie. 

NIEUWS

14 juli 2021

IIA-rapport over rol internal audit bij
klimaatverandering en milieurisico's
Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) heeft het
onderzoeksrapport 'Climate change and environmental risk - uitdagingen en
handvatten voor internal... 

NIEUWS

14 juli 2021

Timmermans wil forse uitbreiding EUemissiehandelssysteem
De Europese Commissie wil dat de lucht- en scheepvaart, het wegtransport
en de 'gebouwde omgeving' fors gaan bijdragen aan het terugdringen van de
CO2-uitstoot in... 

NIEUWS

14 juli 2021

Bedrijven moeten sneller aan de slag met nieuwe
duurzaamheidsregels EU
Geen enkel Nederlands bedrijf voldoet al helemaal aan de nieuwe
duurzaamheidsrichtlijnen van de Europese Unie. Maar een paar bedrijven
komen in de buurt. 

NIEUWS

09 juli 2021

Grote bedrijven scharen zich achter groene ambities
EU
Een groep van veertig Europese bedrijven en Europarlementariërs roept de
Europese Commissie op om de capaciteit van hernieuwbare energie in de
Europese Unie drastisch... 

NIEUWS

08 juli 2021

'Financiële instellingen moeten door Shell-vonnis aan
de slag'
Het vonnis van de rechtbank in Den Haag dat Shell meer moet doen om zijn
uitstoot van broeikasgassen terug te brengen, heeft ook gevolgen voor de
nanciers van... 

NIEUWS

06 juli 2021

'Vestigingsklimaat Nederland voor bedrijven
verslechtert'
Het vestigingsklimaat in Nederland voor bedrijven wordt slechter en dat
moet een nieuw kabinet gaan oplossen. 

DISCUSSIE

Opinie

05 juli 2021

Een accountant heeft toch ook een geweten!
Hoe ver reikt de poortwachtersfunctie van de accountant, als door
maatschappelijke druk steeds meer waarde wordt gehecht aan integere en
duurzame bedrijfsvoering? 

NIEUWS

30 juni 2021

Rekenkamer: 'Aanpak milieucriminaliteit is tasten in
het duister'
Een kleine groep bedrijven die veelvuldig de milieuwetgeving overtreedt is
moeilijk op te sporen en aan te pakken. Hoofdoorzaak van ontoereikende
handhaving van... 

MAGAZINE

23 juni 2021

Als er één schelp over de dam is...
Shell moet binnen tien jaar de CO2-uitstoot bijna halveren, zo luidt de scherpe uitspraak van de Haagse rechtbank.
Eerder benoemde accountant EY de klimaatverandering... 
NIEUWS

21 juni 2021

Universiteiten gaan ABP adviseren over duurzaam
beleggen
De Nederlandse universiteiten gaan pensioenfonds ABP voortaan adviseren
over maatschappelijk verantwoord beleggen. Volgens de Vereniging van
Universiteiten (VSNU)... 

Toon meer berichten

