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Agenda

1. Intro onderwerp en onderzoek

2. Setting en impact
De antwoorden van de organisatie

3. De rol van IA: WAT
De rol van IA: HOE



CCE-risico in het nieuws



CCE-risico in het nieuws en de IAF



Het is belangrijk, maar ….

• Tijdsbesteding nog beperkt

• Wel stijgende



Het onderzoek

• Doel: handvatten voor IAF

• 3 centrale vragen:
1. In hoeverre mee te maken?

2. Maatregelen door organisaties?

3. (Betekenis) rol IAF?

• in 2 delen:
1. Algemeen (survey, literatuur)

2. Specifieke Good Practices



Al eerder handvatten

• Beheersing (> risicomanagement)
• Strategisch niveau

• Operationeel 

• Compliance 

• Niet-financiële informatie
• Compleetheid

• Betrouwbaarheid



1. SETTING en IMPACT
Bezie als IA:
• De (regel)druk op de organisatie
• De Impact op de organisatie



Ervaren regeldruk

• Is relatief hoog

• Neemt toe

Politiek Financiers Klanten

MOETEN



De impact is groot en divers



2. De ANTWOORDEN
Bezie als IA:
• De drijfveren van de organisatie
• De doelen 
• De getroffen maatregelen
• De gebruikte modellen



Het ‘waarom’: de drijfveren

WILLEN

Politiek Financiers Klanten

MOETEN



De gestelde doelen

• Een breed palet

• Veel organisaties hebben 
(ook) klimaatactie als doel



De getroffen maatregelen

• Nog relatief onvolwassen?
Betekenis voor 

rol IAF? 



De gebruikte modellen

• Een grote diversiteit
• T.a.v. beheersing: geen door > 20% organisaties gebruikt; 

18% heeft geen model

• T.a.v. rapportage: alleen GRI = 20%

• Én een grote behoefte aan standaardisatie (70 resp. 86%) 
• Die m.n. voor rapportage is ingezet

• Internationaal: recente fusie van IIRC en SASB (van het TCFD-
model) tot de VRF (Value Reporting Foundation)

• De EU - standaards onder Green Deal: 
Taxonomie (v.a. 2023 voor ca. 49.000 bedrijven)



3. ROL van de IAF - WAT
Bepaal als IAF de ‘strategie’:

• De diensten/activiteiten

• De gesprekspartners

• De relatie met de externe audit



Diensten

• 4 basis-diensten/
activiteiten

• 80% voert meerdere 
activiteiten uit 



De gesprekspartners – wie en wanneer

Start Implementatie Uitvoering

• Help management impact en 
acties  formuleren.

• Betrek RvB en AC in de discussie

• Bespreek rollen/diensten van de 
IAF met management, RvB en 
AC

• Werk samen met 2e lijn



De relatie met de externe accountant

• Wijze van samenwerking 
afhankelijk van keuze scope 
IAF en aard verklaring 
(beperkte danwel redelijke 
zekerheid)

Start Implementatie Uitvoering

• Onderzoek (evt. sector-brede) 
standaarden voor beheersing en 
rapportages …

• en bepaal beste standaard voor 
de organisatie

• Maak afspraken met 2e lijn en 
EA over verantwoording

Full cooperation
Employee support
Just informative
Not in any way



4. ROL van de IAF: HOE
Bepaal als IAF:
• De wijze van uitvoering
• Hoe kennis en kunde te verkrijgen
• De wijze van implementatie



De wijze van uitvoering

Uitvoering

• Begin klein, ‘probeer’ het onderwerp; start niet direct als assurance-provider.
• Stem wijze van auditen af op risico’s: soms ingebed in bestaande audit, soms 

specifiek.
• Richt proces in waarbij je de stakeholders betrekt en meeneemt in Q-eisen.



• 78% nu nog onvoldoende

• Opgelost via:

• Deelname klimaatwerkgroep(en) in de organisatie 
(als lid, of als waarnemer)

• Contact met deskundigen in de organisatie
• Volgen publiek beschikbare informatie, 

zoals in kranten, (auditgerelateerde) publicaties en algemene seminars. 
• Deelname rondetafelbijeenkomsten

Verkrijgen van kennis en kunde

Implementatie

• Interne kenniskring om 
relevante ontwikkelingen te 
verzamelen

• Google en lees; # uren snuffelen 
geeft al veel grip; externe 
consultant niet direct nodig

• Onderzoek de relevante 
standaarden/modellen

• Leid auditors op; train ze om 
CCE te kunnen auditen en te 
kunnen adviseren



De wijze van implementatie: de KSF’en

Start Implementatie

• Zorg dat RvB en AC zijn betrokken • Bespreek mogelijke / gewenste rol 
IAF + diensten met management, 
RvB en AC

• Integreer in het (risico)framework



Leer van de Good Practices!
Audit van (risico) 
management

Audit van
(reporting) NFI

Audit van
Compliance

Advies

Financiële Sector

Profit sector
niet-financieel

Non-profit sector

Overig



Vragen, discussie



Stellingen - ter discussie
• Als IAF zouden we nu al in beweging moeten zijn gekomen op het gebied 

van CCE-risico. ‘Geen aandacht’ kan niet meer.
• Het klimaatrisico zal voor onze organisatie en ons als IAF allesoverheersend 

worden.  OF →
Klimaatrisico is niet anders dan andere risico’s, dat we ‘gewoon’ 
meenemen bij onze organisatie-brede risico-inventarisatie. 

• Kosten van ‘assurance’ en onderzoek naar klimaatprestaties zullen uit de 
pan groeien.

• De IAF moet elk van de volgende rollen pakken, indien opportuun:
A. Zorgen voor bewustwording
B. Adviseren over (implementatie) maatregelen
C. Coördineren 3L-model op dit punt
D. Toetsen beheersing ‘klimaatdoelen’
E. Toetsen betrouwbaarheid  rapportage



Dank voor jullie belangstelling, 
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