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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 in het FD.
Pheij er refereert in zijn column aan de uitspraak van oud-TNT-ceo Peter Bakker uit 2012 tijdens een VN-conferentie
over duurzaamheid: "Accountants will save the world". Bakker gaf daarin aan dat ondernemingen niet alleen moeten
rapporteren over hun nanciën, maar ook over de sociale aspecten van hun onderneming; accountants kunnen daar
zekerheid bij verscha en.
Volgens Pheij er heeft het "te lang geduurd voordat de terechte oproep van Bakker (en vele anderen) tot daadwerkelijk
handelen van accountants heeft geleid". Ook de recente kanttekeningen van accountant EY bij de jaarrekening van
Shell moeten we als beroep niet groter maken dan ze zijn, meent hij. "Wat in de controleverklaring is opgenomen is
veilig, neutraal en weinig informatief. Too little and too late." De rechter was vervolgens veel harder in zijn oordeel
over het olieconcern.
Ook bij Tata Steel Europe slaat accountant PwC in de optiek van Pheij er niet hard genoeg op de trom, als het gaat over
milieu, klimaat en volksgezondheid. "Belangengroepen, de pers en het RIVM doen dat wel. En terecht: de wereld, het
klimaat, milieu en onze gezondheid zijn te belangrijk om aan accountants over te laten."
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Stille ramp in de Limpergzaal
Iets te laat liep ik op 16 juni de Limpergzaal bij de NBA in voor de Accounttech
bijeenkomst. Het thema duurzaamheid stond prominent op de agenda. Ik was
dan misschien... 
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22 juni 2022

Duurzaamheid blijft noodzaak
Sinds de oorlog in Oekraïne lijkt de aandacht voor het klimaat en voor duurzaamheidsinformatie even minder
belangrijk. Maar de ontwikkelingen gaan door. Durven we... 
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Kortetermijn overheidsingrijpen zit langetermijn
energietransitie in de weg
Als opeenvolgende crises een snelle energietransitie in de weg zitten, moeten
bedrijven straks vooral meer rapporteren. 
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'Grondlegger milieuaccountancy' wil bedrijven
minder duurzaamheidsregels opleggen
Duurzaamheid valt maar beperkt af te dwingen met wetten en regels, zoals de
nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive. Hoe meer
regels worden... 
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KPMG: 'Vergelijking Nederlandse
bedrijfsinspanningen klimaat nauwelijks mogelijk'
De manier waarop beursgenoteerde ondernemingen verslag doen over het
deel van hun bedrijfsactiviteiten dat invloed heeft op het klimaat loopt sterk
uiteen. Daarmee... 

