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Financiële waakhonden willen toezicht op groene
data
Groene data moeten ook een toezichthouder krijgen en de totstandkoming ervan moet wettelijk geregeld
worden.
Daarvoor pleiten de Nederlandse en Franse nanciële toezichthouders Autoriteit Financiële Markt (AFM) en de Autorité
des marchés nanciers (AMF). Volgens de twee kan de transitie naar een duurzame economie niet zonder betrouwbare
data en kan regulering voorkomen dat beleggers verkeerd investeren.
Volgens de twee toezichthouders zijn duurzaamheidsdata niet altijd consequent, vergelijkbaar en betrouwbaar en
moeten ze transparanter tot stand komen. Voor de transitie naar een duurzame economie in Europa zijn forse
investeringen nodig, schrijven de waakhonden. Dit lukt alleen als particuliere beleggers en vermogensbeheerders hier
ook aan bijdragen. Daarvoor is de kwaliteit en betrouwbaarheid van de duurzaamheidsdata "cruciaal".
Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten: "Minimumvereisten op het gebied van
transparantie en bedrijfsvoering zijn in onze ogen van grote betekenis voor het ecosysteem van
duurzaamheids nanciering."
De AFM wijst al langer op het belang van toezicht op duurzame beleggingen. Daarmee wil de Nederlandse
toezichthouder voorkomen dat er aan 'greenwashing' wordt gedaan: het aanprijzen van niet-duurzame producten als
duurzame producten.
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EY oogst lof met oordeel over klimaatdoelstellingen
Shell
Dat EY in de controleverklaring bij het jaarverslag van Shell kritisch is op de
ronkende taal over de klimaatdoelstellingen van het energieconcern, is de
media niet... 
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Kortetermijndenken van bestuurders is een probleem
voor continuïteit
Als de accountant hoge agency-kosten constateert in de gecontroleerde
onderneming en ziet dat ESG-factoren voor de toekomst van belang zijn, wat
dan? Je rey Bekkerin... 
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Grote bedrijven willen fossielvrij wagenpark in 2025
Grote bedrijven, waaronder ook Deloitte, KPMG en PwC, willen in 2025 een
volledig fossielvrij wagenpark hebben. De ondernemingen beloven de
komende jaren samen 23.000... 
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Accountant Shell: impact klimaatrisico en
energietransitie is 'key audit matter'
EY, controlerend accountant van Shell, heeft voor het eerst de nanciële
impact van klimaatverandering en de energietransitie als kernpunt van de
accountantscontrole... 
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BP wijst klimaatresolutie Follow This af
Het Britse energieconcern BP adviseert zijn aandeelhouders op 12 mei tegen
de klimaatresolutie van Follow This te stemmen. 

