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Wat is Corporate Governance 

eigenlijk?



Wat is corporate governance?

Mr.Morris Tabaksblat: Deugdelijk 
ondernemingsbestuur: integer en transparant 

handelen door het bestuur alsmede goed toezicht 
hierop, waaronder het afleggen van 
verantwoording.



PAS Conferentie

3 december 2015

De Nederlandse corporate governance code 

bevat principes en bepalingen voor/over:

• Bestuurders

• De Raad van Commissarissen

• Aandeelhouders

• Accountants/ auditors



PAS conferentie

3 december 2015

In Nederland veel governance codes per sector:

• Banken

• Verzekeringen

• Accountantskantoren

• Zorg

• Onderwijs

• Woningcorporaties

• Kinderopvang

• Goede doelen (Code Wijfels)

• Sportbonden

• Onroerend goed

• Publieke omroep

• Enz. enz.



Corporate governance commissies in Nederland

Jaap Peters: 40 aanbevelingen (1997)

Morris Tabaksblat: De Nederlandse 
corporate governance code (2003)

Jean Frijns: monitoring (vanaf 
2005) en aangepaste code (2009)

Jos Streppel: monitoring (vanaf 
2009 tot 2013) geen aanpassing 

Jaap van Manen: monitoring vanaf 2014, 
zeer waarschijnlijk aanpassingen in 2016
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Commissie Peters  (1997)

Corporate Governance in Nederland

De 40 aanbevelingen

Taken Audit commissie : o.a. beoordelen 

activiteiten en functioneren van accountants
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Commissie Peters  (1997)
Corporate Governance in Nederland

De 40 aanbevelingen

6.3 Accountant en interne beheersingssystemen

“Internationale ontwikkelingen in Corporate Governance leiden 

ertoe dat (interne en externe) accountants in toenemende 

mate gevraagd wordt om een adviserende en signalerende rol 

te spelen bij het beoordelen van de opzet en functioneren van 

systemen die gericht zijn op het beheersen van risico’s en de 

verantwoording die hierover wordt afgelegd“.
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Jaap Peters (1997: workshop met internal auditors):
“De accountant heeft bij corporate governance een wezenlijke 

rol te vervullen.“

“De rolverdeling tussen externe en interne accountants dient de 

beroepsgroep zelf op te lossen. Maar interne accountant 

heeft spilfunctie, gezien zijn kennis van de organisatie.“

“Bevindingen interne accountant moeten hun weerslag krijgen 

in het verslag van het Audit Committee.“

“De RvC moet de interne auditor natuurlijk wel zien staan.“



Code Tabaksblat (2003)

Auditcommissie

III.5.4 De AC richt zich in ieder geval op het toezicht op het 

bestuur ten aanzien van:

…. c)  de naleving van aanbevelingen en opvolging van 

opmerkingen van in-en externe accountants

…. d)  de rol en het functioneren van de interne 

accountantsdienst; 

III.5.8 De auditcommissie bepaalt of en wanneer …….en de 

interne accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn.



Code Tabaksblat (2003)

V.3 Interne audit functie

Principe

De interne accountant, die een belangrijke rol kan spelen in 

het beoordelen en toetsen van interne risicobeheersings- en 

controlesystemen, functioneert onder de verantwoordelijkheid 

van het bestuur.

Best practice bepaling

V.3.1 De externe accountant en de auditcommissie worden 

betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne 

accountant. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van

de interne accountant.



Code Frijns (2008)

V.3 Interne audit functie

Principe

De interne auditor functioneert onder de verantwoordelijkheid 

van het bestuur.

Best practice bepaling

V.3.1 De externe accountant en de auditcommissie worden 

betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne 

auditor. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van

de interne auditor.



Code Frijns (2008)

Best practice bepaling

V.3.2 De interne auditor heeft toegang tot de externe 

accountant en tot de voorzitter van de auditcommissie.

V.3.3 Indien een interne audit functie ontbreekt, evalueert de 

auditcommissie jaarlijks of er behoefte bestaat aan een 

interne auditor. Aan de hand van deze evaluatie doet de

raad van commissarissen hierover, op voorstel van de 

auditcommissie, een aanbeveling aan het bestuur en neemt 

deze op in het verslag van de raad van commissarissen.
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Beursfondsen met een IAD

2015 2010

AEX 100% 89%

AMX 64% 65%

AscX 36% 26%

Totaal 67% 62%
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Werkprogramma Cie. Van Manen (mei 2014):

• Evaluatie van de Code.

• Volgen internationale ontwikkelingen.

• Jaarlijkse inventarisatie naleving Code.

• December 2014 rapportage.



Monitoring rapport Cie. Van Manen (jan. 2015):

Belangrijkste conclusies en bevindingen:

Naleving Code:

• De naleving van de Code is onverminderd hoog. 

AEX 100,00 %

AMX 99,41 %

AMS 99,88 %

Lokaal 98,40 %

• Echter: het aantal ondernemingen dat de bepaling over de 

evaluatie van het instellen van een IAF niet naleeft is 

relatief hoog.



Monitoring rapport Cie. Van Manen (jan. 2015):

Belangrijkste conclusies en bevindingen

Evaluatie van de Code:

De Code besteedt weinig aandacht aan 

– Gedrag en cultuur.

– Houdbaarheid strategie op de lange termijn

– De implementatie en de effectiviteit van interne risico- en 

beoordelingssystemen.

De Commissie zal zich o.a. richten op de vraag hoe de 

naleving van de bepalingen kan worden verbeterd.
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Dutch Corporate Governance Code

NBA LIO-voorstel aan Commissie Van Manen:

• De IAF speelt een belangrijke rol in het beoordelen en toetsen van de 
interne risicobeheersings- en controlesystemen en oefent daarmee 
grote invloed uit op de effectiviteit van die systemen;

• Bij veel Nederlandse beursfondsen ontbreekt een IAF. Uit het meest 
recente monitoringrapport blijkt dat de bepaling die ziet op de 
evaluatie van het instellen van een IAF, vaak niet wordt nageleefd;

• Belang van een IAF dient in Code nadrukkelijker aandacht te krijgen;

• Belangrijke kenmerken van een professionele IAF zijn: 

• een onafhankelijke positionering binnen de onderneming;

• periodiek overleg met de AC over planning en audit-bevindingen;

• een multidisciplinaire samenstelling;

• een risicogeoriënteerde aanpak:

• een systeem van kwaliteitsbewaking.



Dutch Corporate Governance Code

IIA-voorstel aan Commissie Van Manen:

Principe: 

Het bestuur en de audit commissie laten zich op objectieve en gelijkwaardige 

wijze informeren over opzet, bestaan en werking van de governance en 

risicobeheersings- en interne controlesystemen, ten behoeve van alle voor de 

onderneming relevante risico’s. Hiertoe richt de onderneming een Interne Audit 
Functie in. Indien hiervan wordt afgeweken wordt de motivatie daartoe adequaat 

toegelicht door de Raad van Commissarissen. 

Best practice bepaling:

De IAF is gepositioneerd en opgezet naar model van internationaal erkende 

internal auditing standaarden. Haar mandaat is vastgelegd in een charter dat 

jaarlijks wordt beoordeeld en goedgekeurd door het audit committee.



Enkele adviezen voor kleine IAF’s

• Verwachtingen management.

• Standaardisatie in werkwijze. Kwaliteitsborging.

• Zorg voor een goed netwerk

• Gebruik ogen en oren.

• Creëer een goede werkrelatie met de Raad van 

Commissarissen/ Audit commissie.
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Algemene	Ledenvergadering

5	april	2012

NBA	LIO	&	IIA	Nederland

Commissarissen	Symposium

13	oktober	2015



Dank voor uw aandacht


