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KPMG breidt haar accountantscontrole uit om organisaties te stimuleren transparanter over 
klimaatrisico’s en -impact te rapporteren. Zo helpen wij de voortgang op de 
duurzaamheidsdoelen te monitoren en te behalen. Omdat het klimaat in rap tempo verandert en 
de behoefte aan transparantie over klimaatrisico’s groot is, vinden wij het noodzakelijk om nog 
vóór invoering van nieuwe regelgeving verdere stappen te zetten op het gebied van 
klimaatverantwoording. 

In de opmaat naar een duurzame economie moeten traditionele ankers worden losgelaten. De 
impact van organisaties op economie en maatschappij gaat veel verder dan de traditionele 
indicatoren van omzet, winst en marktaandeel. Niet-financiële informatie van bedrijven is steeds 
toonaangevender en plaatst ‘het goede doen’ hoger op de agenda. Maar voor veel organisaties 
zijn dergelijke niet-financiële indicatoren nog relatief onbekend terrein. In de EU moeten bedrijven 
met de meeste maatschappelijke impact vanaf boekjaar 2024 rapporteren volgens de Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD). Andere grote bedrijven zullen snel volgen. 

De roep uit de samenleving om bedrijven verantwoordelijkheid te laten nemen klinkt steeds 
luider. Belanghebbenden, zoals burgers, klanten, investeerders, werknemers en ketenpartners, 
eisen dat zij hun productieketen verduurzamen. Niet in de toekomst, maar vandaag. Door 
inzichten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) meetbaar te maken, worden 
duurzaamheidsindicatoren gecreëerd waarop ‘gestuurd’ kan worden. Onze accountants hebben 
een belangrijke rol bij het verstrekken van zekerheid of gerapporteerde informatie daarover klopt. 

Waar de accountant van oudsher bij uitstek toezag op de controle van financiële cijfers, zien we 
een verbreding nu de urgentie rondom de transitie naar een duurzame economie groeit. 
Belanghebbenden hebben behoefte aan objectief inzicht in de duurzaamheidsagenda en -
prestaties van bedrijven. Onze accountants richten zich daarom steeds meer op duurzaamheid. 
Vanaf boekjaar 2021 neemt KPMG de klimaatrisico’s en -impact al expliciet mee in de 
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controleaanpak van jaarrekeningen en de accountantsverklaring van beursgenoteerde 
ondernemingen in Nederland. 
 
Met het nieuwe jaarverslagenseizoen op komst, breidt KPMG haar werkzaamheden verder uit: 
 
1) Van alle door KPMG gecontroleerde Nederlandse beursfondsen en een aantal 

ondernemingen in industrieën met veel uitstoot, zullen controleteams voortaan meer 
informatie opnemen in de uitgebreide controleverklaring over hoe we klimaatrisico’s en de 
plannen om deze aan te pakken hebben meegenomen in onze controle. 

2) Bij significant meer KPMG-controleopdrachten zullen controleteams expliciet aandacht 
besteden aan de klimaatrisico’s in de jaarrekening, inclusief de aanwezigheid van plannen om 
deze te adresseren. Bij organisaties van openbaar belang (oob’s), zoals beursfondsen, 
gebeurde dat al. 

3) Ieder controleteam krijgt de beschikking over de juiste klimaatexperts om te helpen bij het 
duiden van klimaatrisico’s, inclusief de potentiële impact van CO2-reductieplannen, zodat 
onze accountants hierover concreet in gesprek kunnen gaan met hun controlecliënt. 

 
Ook voor de langere termijn investeert KPMG in klimaatimpact en bredere ESG-kennis en kunde. 
Zo is onlangs de eerste lichting professionals gestart met een zogenaamde ESG-track, een 
interne opleiding voor toekomstige accountants met de nadruk op duurzaamheidsvraagstukken. 
Daarmee bevindt KPMG zich opnieuw in de voorhoede: dertig jaar geleden was KPMG 
Nederland de eerste accountants- en adviesorganisatie met een professioneel 
duurzaamheidsteam. 
 
We hebben geen tijd te verliezen. Daarom is het goed om elkaar voortdurend uit te dagen en een 
open dialoog te voeren over de verduurzaming van onze economie en de transparante en 
betrouwbare verslaglegging hiervan. KPMG vervult hierin een voortrekkersrol. 

Met vriendelijke groet,  

  

Marc Hogeboom 
Head of Assurance | Lid Raad van Bestuur 
KPMG N.V. 

 
 

 


