NIEUWS

03 november 2021

NBA-voorzitter: 'Klimaatneutraal worden is voor
bedrijven een bumpy road'
NBA-voorzitter Marco van der Vegte is benieuwd of de bijdrage van accountants aan bod komt tijdens de
wereldwijde klimaattop in Glasgow. In de jongste editie van 'Vragen aan de voorzitter' noemt hij het
klimaatneutraal worden voor bedrijven een 'bumpy road', maar accountants kunnen daar wel een rol in
spelen.

De NBA heeft recent een Handleiding Klimaat uitgebracht, die tastbare handvatten biedt voor accountants bij het
rapporteren over duurzaamheid. Van der Vegte heeft waardering voor de oproep van Eumedion om de impact van het
klimaat te benadrukken in de key audit matters bij de controle van beursfondsen. "Maar het begint wel bij goede
verslaggeving in het jaarverslag van de onderneming zelf."
De NBA heeft de nodige reacties gehad op de consultatie van een rapportageverplichting rondom fraude en continuïteit
in de controleverklaring. : Juist door dat zichtbaar te maken, geven we de accountant de rol die deze behoort te hebben
vanuit de standaarden", aldus Van der Vegte. Met de partijen die gereageerd hebben wordt in een rondetafelsessie
gesproken over de afronding van het consultatiedocument.
Van der Vegte erkent een "dubbel gevoel" te hebben bij zijn naderende afscheid als voorzitter, maar is wel
"ongelofelijk blij" met de voordracht van Kris Douma als zijn mogelijke opvolger.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

17 september 2021

NBA-voorzitter: 'Aanwijsbevoegdheid beperken tot
oob's'
De NBA is het niet eens met het voorstel om een aanwijsbevoegdheid in te
stellen voor alle wettelijke controles. Het speelveld wordt daarmee veel te
groot, stelt... 

NIEUWS

17 juni 2021

Voorzitter NBA: 'Trots om niet-accountant in bestuur
te hebben'
NBA-voorzitter Marco van der Vegte is "heel trots" dat Christel Deckers als
eerste niet-accountant het bestuur van de NBA gaat versterken. Dat zegt hij in
'Vragen... 

NIEUWS

07 mei 2021

NBA dringt bij SZW aan op efficiënte aanpak NOWverantwoordingen
De NBA heeft, met hulp van kantoren, bij het ministerie van SZW "creatieve
ideeën" ingebracht om de verantwoording van de NOW-regeling e

ciënter

in te richten.... 

NIEUWS

01 april 2021

NBA-voorzitter: 'Humor nodig om te relativeren in
crisistijd'
Geen passende tijd voor een 1 aprilgrap, aldus NBA-voorzitter Marco van der
Vegte in 'Vragen aan de voorzitter'. Maar humor helpt wel om het werk in
deze crisis... 

NIEUWS

04 maart 2021

NBA-voorzitter: 'NOW-controle kost veel tijd'
De controle van de NOW-verantwoording kost accountants ink wat tijd,
stelt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in de jongste editie van 'Vragen aan
de voorzitter'. 

