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edrijven moeten hun 'klimaatpretatie' voortaan vermelden in
hun jaarverlagen. Dat leidt onder meer tot een etere
onderouwing van het 'roeikaeleid' in on land.
Dat zegt voorzitter Marco van der Vegte van de Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).
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'Om de klimaatdoelen te halen, zijn regitratie en verantwoording
nodig', etoogt Van der Vegte. Dat geldt niet alleen voor de feitelijke
uittoot van roeikagaen, maar ook voor het eleid dat een
onderneming daarop voert, zegt de NA-voorzitter. Vermelding van
doelen en pretatie op het geied van CO₂-uittoot kunnen volgen
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de NA worden opgenomen in de 'niet-financiële informatie' van het
etuurverlag.
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CO₂-uittoot
Precie een jaar geleden telde de NA vat dat edrijven niet of
nauwelijk rapporteren over hun klimaatpretatie. 'CO₂-uittoot
taat nauwelijk op de financiële agenda' wa toen een van de
concluie. Dat moet veranderen, vindt de NA.
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'In de eerte plaat kennen we dan de feiten', zegt Van der Vegte.
'Daardoor kan het klimaatdeat op ai van ojectieve en
geverifieerde informatie plaatvinden.'
Door het inrichten van adequate meet- en rapportagetemen
kunnen de accountant en financiële medewerker innen
ondernemingen amen met controlerende accountant op die
manier een elangrijke ijdrage leveren aan de onderouwing van
het roeikagaeleid, zowel voor de overheid al die
ondernemingen zelf.

Ook goed voor concurrentiepoitie
In de tweede plaat, telt Van der Vegte, maakt dit de
concurrentiepoitie van 'de goed-preteerder' ondercheidend en
teviger met ojectieve informatie. 'Dat laatte geldt natuurlijk de te
meer al de verplichting op uropee niveau wordt ingevoerd, dan
kan het zelf de concurrentiepoitie van Nederland ten goede
komen.'
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