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Transparantie: doe 
er uw voordeel mee

Zowel de Sarbanes-Oxley Act als de conceptcode van
de commissie Tabaksblat zijn het resultaat van een
luide roep om meer transparantie te verschaffen over
de kwaliteit van de beheersing van de onderneming in
brede zin. Dit raakt niet alleen ondernemingen met een
beursnotering, maar in essentie iedere organisatie die
met een open vizier in de maatschappij staat. In dit
artikel worden met name de voordelen van het
investeren in transparantie beschreven.

JURGEN SCHUT EN SAMANTHA VERHEIJ

Inves teren in t ransparant ie loont

Transparantie draait niet om extra bureaucratie en
verzwaring van de overhead, maar om een betere
balans in de sturing en beheersing van de organisatie.

Drs. J. Schut RA (jurgen.schut@cgey.nl) en drs. S. Verheij, respectievelijk principal consultant  en 
senior consultant praktijkgroep Financial Performance Consulting Cap Gemini Ernst & Young.EXTERNE VERSLAGLEGGING
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Al enige jaren worden in Nederland discussies gevoerd over
corporate governance en de verantwoording die de organisa-
tie daarover af zou moeten leggen. Deze ontwikkeling is voor-
al door de bekende boekhoudschandalen in een stroomver-
snelling geraakt. Essentie van de ontwikkeling is, dat
organisaties worden verplicht inzicht te geven en verantwoor-
ding af te leggen aan diverse belanghebbenden als aandeel-
houders, financiers, klanten en personeel over de wijze waar-
op de organisatie wordt bestuurd en beheerst. 
De belangrijkste aspecten van deze ontwikkeling staan hier-
onder weergegeven.

Toename wet- en regelgeving
De Sarbanes-Oxley Act is één van de meest zichtbare veran-
deringen in de Amerikaanse wetgeving van de laatste maan-
den. Dit raakt ook de Nederlandse ondernemingen met een
beursnotering in de VS. De essentie van deze wet bestond al
voor ondernemingen die vallen onder de Engelse regelgeving,
die vervat is in de zogenaamde Combined Code on
Corporate Governance. 
In Nederland is recentelijk is de conceptcode omtrent corpo-
rate governance van de commissie Tabaksblat gepresenteerd.
Of de activiteiten van de commissie leiden tot wet- of regel-
geving of tot zelfregulering is (bij het schrijven van dit arti-
kel) nog onduidelijk. 
Ook op Europees niveau is wetgeving in voorbereiding (zie
ook Mededeling van de commissie aan de raad en het Euro-
pees Parlement, Modernisering van het vennootschapsrecht
en verbetering van de corporate governance in de Europese
Unie - een actieplan, Brussel, 21 mei 2003). In deze ontwik-
kelingen vormt het COSO-model een belangrijke basis voor
het denken over internal control.

COSO-model 
vormt een belangrijke 
basis voor denken over
internal control

Minder aandacht krijgen veranderingen in de wetgeving voor
externe verslaglegging. In het BW 2 titel 9 wordt verplicht
gesteld dat de ondernemingsleiding aan de raad van commis-
sarissen verantwoording aflegt.

Verscherping rol externe accountant
In nagenoeg alle westerse landen wordt de rol van de externe
accountant verscherpt. Deze verscherping betekent onder
andere een beperking van de mogelijkheid van de accountant
om adviezen te geven over interne beheersings- en betrouw-
baarheidssystemen en het realiseren van toezicht op de exter-
ne accountant. Gecombineerd met het toenemende risico voor
de accountant op claims, zal ook de accountant zijn rol en
verantwoordelijkheid bezien en opnieuw invullen.

Afgenomen tolerantie belanghebbenden
Naast ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en verande-
ringen in de rol van de externe accountant speelt de afgeno-
men tolerantie van de maatschappij voor ‘verrassingen’ een
belangrijke rol. 
De verrassingen kunnen verschillende gedaantes aannemen,
uiteenlopend van fraude of onverantwoorde acties tot
onschuldige handelingen. Het feit op zich is in dit perspectief
echter minder van belang, het gaat om de perceptie van de
maatschappij. Een onschuldige handeling die ongelukkig in 
de pers komt, kan al van grote invloed zijn op de merk-
waarde, de aandelenprijs of het vertrouwen van de bank in 
de onderneming.

Invloed op de organisatie
Het realiseren van transparantie in de besturing van de
beheersing van de organisatie en het waarborgen daarvan is
geen eenvoudige opgave. Om deze doelstelling te realiseren is
focus op de volgende drie aandachtsgebieden van groot
belang.

• topstructuur van de onderneming;
• processen, controls en risicomanagement;
• borging en verantwoording.

Topstructuur
De aanscherping van de rollen en verantwoordelijkheden in
de topstructuur van organisaties zijn het meest zichtbaar voor
de externe belanghebbenden bij de organisatie. Vooral de
conceptcode van de commissie Tabaksblat bevat elementen
die hierop van invloed zijn. 
De code richt zich hierbij op de verantwoordelijkheden van
en de verhoudingen tussen de raad van bestuur, de raad van
commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhou-
ders en tot slot de relatie tot de externe accountant. Vooral 
de positie van de raad van commissarissen en van de algeme-
ne vergadering van aandeelhouders wordt in de conceptcode
versterkt.

Bedrijfsprocessen en controls
De al bestaande verantwoordelijkheden van de raad van
bestuur voor de kwaliteit van de financiële verantwoording
en de beheersing van gerelateerde risico’s wordt verder aange-
scherpt in zowel de Sarbanes-Oxley Act als in het conceptcode
van de commissie Tabaksblat. In het kader van de Sarbanes-
Oxley Act moeten de CEO en CFO van een onderneming een
zogenaamde 302-verklaring afgeven bij de kwartaalberichten
voor de Securities Exchange Committee (SEC). 
Hiermee wordt verklaard dat ze het gehele systeem van inter-
ne beheersing hebben beoordeeld en dat alle materiële onvol-
komenheden zijn gerapporteerd aan de externe accountant en
de auditcommissie. In 2005 moet tevens voor het eerst een
404-verklaring worden afgegeven bij de jaarrekening over de
effectiviteit van het gehele systeem van interne beheersing.
Deze verklaring moet ook ondertekend worden door de exter-
ne accountant.
In de conceptcode van de commissie Tabaksblat wordt de ver-
antwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de beheer-
sing van risico’s en voor het financiële verantwoordingsproces
verder aangescherpt. 
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Beheersingsfuncties
De control-organisatie, de interne accountant en de externe
accountant hebben allen een belangrijke rol bij de borging
van het gehele interne beheerings- en betrouwbaarheids-
systeem.
De controlorganisatie zal vooral het management ondersteu-
nen bij het opzetten en beheren van een effectief besturings-
en beheersingsinstrumentarium. De interne accountant zal, in
nauwe samenspraak met de externe accountant, een intern
controleprogramma opstellen en uitvoeren dat voldoet aan de
nieuwe eisen.

Voordelen
Bovenstaande ontwikkelingen lijken op het eerste gezicht
slechts negatieve invloeden te hebben op de onderneming en
de leiding van deze organisatie. De toenemende wet- en regel-
geving leidt tot hogere kosten voor de accountantsdiensten en
legt extra beslag op de agenda. 

CEO en CFO 
moeten alle materiële
onvolkomenheden
rapporteren aan 
externe accountant 
en auditcommissie

Hierdoor is er minder tijd voor andere activiteiten en beper-
king van de bewegingsruimte voor de organisatie. Er is echter
ook een aantal belangrijke voordelen van de toegenomen
druk op inzicht te geven in de kwaliteit van de beheersing van
de organisatie. Hieronder zetten we deze voordelen op een rij.

Balans in de onderneming
Beheersing heeft niet alleen zijn weerslag op de interne con-
trolemaatregelen van de organisatie. Beheersing gaat veel ver-
der en moet zijn ingebed in bijvoorbeeld de managementstijl,
de cultuur, de stuurvariabelen, de beloningscriteria, de over-
legstructuur, de communicatiepatronen en de rolverdelingen
binnen de organisatie. Door beheersing vanuit deze perspec-
tieven te zien, zal verbetering van de beheersing niet leiden tot
extra bureaucratie en verzwaring van de overhead, maar juist
tot een betere balans in de sturing en beheersing van de orga-
nisatie.

Toenemende dialoog over strategische besturing 
Transparantie in het geheel van strategische besturing zal lei-
den tot een verscherpte dialoog binnen het topbestuur en tus-
sen het topbestuur en haar relaties. Deze blijvende dialoog zal
nieuwe inzichten opleveren waar de organisatie haar voordeel
mee kan doen. 

Beter inzicht in de organisatie
Het transparant maken van de beheersing van de organisatie
en het verbeteren daarvan vergroot het inzicht in de organisa-
tie. Deze nieuwe inzichten leiden tot een versterking van de
communicatie tussen de verschillende besturingsniveaus,
markt- en operationele eenheden. Effect van deze communi-
catie is dat er extra mogelijkheden voor verbeteringen in de
bedrijfsvoering en kansen in de markt worden geïdentificeerd.
Het verzilveren hiervan zal leiden tot verbeteringen in het
bedrijfsresultaat.

Minder verrassingen in resultaten
Naast de absolute en relatieve hoogte van de financiële resul-
taten is ook de voorspelbaarheid van resultaten een indicator
voor de effectiviteit van de beheersing van de organisatie.
Vanwege dit feit hechten banken, aandeelhouders, rating
agencies en andere financieel belanghebbenden grote waarde
aan de voorspelbaarheid. 
Onverwachte schommelingen in het resultaat als gevolg van
onverwachte gebeurtenissen, onregelmatigheden of onbe-
trouwbare gegevensverwerking hebben dan ook een negatief
effect op de perceptie van verschillende belanghebbenden op
de stabiliteit van de onderneming. Het voorkomen van fluc-
tuaties en het inzicht geven in hoe deze fluctuaties worden
beheerst, hebben dan ook een positieve invloed op de relatie
met financieel belanghebbenden.

Vermindering financieel verlies
Inzicht in het type risico, omvang van het risico en de kans
dat het risico zich voordoet, zijn belangrijke elementen bij de
inventarisatie van de risico’s. Op basis van dit inzicht kan de
onderneming de maatregelen treffen die economisch verant-
woord zijn en het risico ondervangen of minimaliseren. Dit
geheel van maatregelen heeft tot doel het risiconiveau te ver-
minderen met als gevolg dat het negatieve financiële effect
ook wordt verminderd. Tevens zal deze verbetering in de risi-
cobeheersing kunnen leiden tot vermindering van de externe
controlekosten.

Drijfveer voor verandering
De druk vanuit de externe omgeving op het vergroten van de
transparantie over de besturing en beheersing van de onder-
neming is een perfecte drijfveer voor het verbeteren van de
organisatie. Investeringen in besturing en beheersing lijken
achter te blijven tijdens de conjuncturele hoogconjunctuur,
omdat deze niet relevant lijken te zijn. 
In de economische teruggang van de laatste jaren vormen de
besturings- en beheersingsprocessen echter ook direct het
doelwit van efficiencyverbetering. Het is nu dan ook de tijd
om te investeren in de kwaliteit en effectiviteit van besturing
en beheersing.

Conclusie
De invloed van de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van
corporate governance lijken slechts een negatieve en beper-
kende invloed te hebben op de organisatie. Door deze ontwik-
keling te plaatsen in de context van het professionaliseren van
de besturing en beheersing, kunnen deze ontwikkelingen ech-
ter ook leiden tot een groot aantal voordelen voor de organi-
satie. –C


