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Hoofdstuk 1. Algemene Inleiding  

1. Aanleiding en maatregelen; de evolutie van AO. 

De termen Administratieve Organisatie, Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV), Interne Beheersing, 

Internal Control en Accounting Information Systems worden door elkaar heen gebruikt. De 

Nederlandse benadering vindt zijn oorsprong in de inrichtingsleer en de boekhoudkundige 

verslaglegging met nadruk op betrouwbaarheid van informatie. 

Het ondersteunt risicomanagement doordat het zich richt op de betrouwbaarheid en relevantie van 

informatie binnen organisaties.  Risicomanagement is nodig vanwege boekhoud- en fraude 

schandalen. Deregulering en marktwerking hebben niet meer vertrouwen gebracht. Na de schandalen 

is daarom meer behoefte aan beheersingsmaatregelen (wetten, codes) om de betrouwbaarheid van 

informatie te vergroten. Zoals Sarbanes-Oxley wet (SOX) in Amerika, van toepassing op alle 

Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven en hun auditoren, en Corporate Governance Code in NL. SOX 

heeft grote invloed op de manier waarop we systemen van interne beheersing ontwerpen, 

implementeren en evalueren. Vanuit SOX is de PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) 

ontstaan, een organisatie die de belangen van investeerders en het publieke belang dient te bewaken 

in de voorbereiding van informatieve, eerlijke en onafhankelijke audit-rapportages.  Zij beheert 

hiermee het beroep van auditors en wordt aangesteld en gecontroleerd door de SEC (Securities and 

Exchange Commission), de Amerikaanse beurstoezichthouder.  

Belangrijkste elementen van SOX:  

1. PCAOB 

2. Onafhankelijkheid van de auditor 

3. Corporate responsibility; directeur en directeur bedrijfsvoering moeten kwartaalrapportages en 

jaarrekening waarmerken (DT: de accountantsbrief) 

4. Versterkte financiële verantwoording; jaarrekeningen moeten met interne controle rapport 

worden neergelegd bij de SEC 

5. Analisten moeten tegenstrijdige belangen melden. 

6. Bevoegdheden van de SEC 

7. Studies en rapporten 

8. Fraude 

9. Witte boorden criminaliteit 

10. Belastingteruggave 

11. Fraude en straffen 

In 2003 gaf de SEC regels uit voor het implementeren van SOX. De twee belangrijkste: 

a. SOX 302. De CEO en CFO moeten gezamenlijk de kwartaal- en jaarrapportages ondertekenen. Zij 

bevestigen daarmee dat zij het betreffende rapport hebben beoordeeld, de rapporten niet 

materieel onwaar of misleidend zijn en dat de financiële cijfers de financiële positie van het bedrijf 

in alle eerlijkheid reflecteren. Ook bevestigen ze met ondertekening dat zij verantwoordelijk zijn 

voor het opstellen en in stand houden van interne beheersingsmaatregelen en de rapportage van 

de effectiviteit van het systeem van interne beheersing, inclusief significante deficiënties, fraude 

of veranderingen in interne beheersingsmaatregelen. 

b. SOX 404. Jaarlijks moet aan de SEC een interne controle rapport worden overhandigd. Dit betekent 

ook dat elk ge-audit bedrijf: 

a. Significante processen documenteert 
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b. Key controls identificeert welke zijn ingesteld om grote risico’s ten aanzien van financiële 

rapportage te beheersen 

c. Key controls test op operationele effectiviteit 

d. Een geschreven beoordeling presenteert over het effect van interne 

beheersingsmaatregelen op de financiële rapportage. 

Om processen te documenteren worden oa stroomdiagrammen (flow charts) gehanteerd. Voor de rest 

worden vaak matrices gebruikt om maatregelen en doelen aan elkaar te koppelen, oa de matrix van 

Gelinas & Dull. 

SOX-compliant willen zijn is duur, maar het levert ook veel op aan informatie en verbeterde 

beheersingsprocessen. Vanwege het kostenaspect is voor kleine beursgenoteerde bedrijven een light 

versie ontwikkeld. 

In Nederland is de overheid slechts richtinggevend ten aanzien van het omgaan met fraude risico’s. 

Olv Morris Tabaksblat heeft de overheid in 2004 een Corporate Governance Code laten opstellen ter 

vervanging van het rapport Corporate Governance in Nederland van commissie-Peters uit 1997. Een 

code betekent zelfregulering, maatwerk per organisatie en inspelen op marktomstandigheden en 

praktijken. Van een code mag worden afgeweken, mits toegelicht.  In de code staat over interne 

beheersingsmaatregelen het volgende: 

a. II.1. Taak en werkwijze bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante 

wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en 

voor de financiering van de vennootschap. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de 

interne risicobeheersing en controlesystemen met de RvC en zijn auditcommissie. 

b. II 1.4. In het jaarverslag verklaart het bestuur dat de interne risicobeheersings- en 

controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft het een duidelijke onderbouwing hiervan. 

Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem in het boekjaar. Het bestuur geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante 

wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat één 

en ander met de auditcommissie en de RvC is besproken.  

Door toenemende buitenlandse aandeelhouders kwam de code onder druk. Er spelen daarbij namelijk 

twee belangen. 1. Vennootschappen moeten aantrekkelijk blijven voor buitenlandse investeerders. 2. 

Ze moeten geen speelbal worden van korte termijn  belegging strategieën van deze investeerders.  

Starreveld definieerde ‘administratieve organisatie’ in 1962 als: Het gehele complex van 

organisatorische maatregelen dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van de 

administratie. Gevolg was dat het vooral over de financiën ging.  Bij nader inzien vond Starreveld de 

nadruk op organisatorische maatregelen ook te star ;) want er is meer… Vandaar dat ze de definitie in 

1977 omdoopten tot ‘bestuurlijke informatieverzorging en de mede daarop gericht administratieve 

organisatie’. En later alleen nog ‘bestuurlijke informatieverzorging’ met als nieuwe definitie: ‘’Alle 

activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, 

gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het kiezen uit alternatieve mogelijkheden, 

het doen functioneren en beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoording die 

daarover moet worden afgelegd (DT: vreselijke definitie zoals alleen economen die kunnen opstellen)..  

Bij interne controle gaat om de volledigheid van de opbrengstverantwoording en dat de juistheid en 

redelijkheid van de kosten bepaald worden aan de hand van controleverbanden die binnen de 

waardekringloop zijn aan te brengen (netwerk van controletotalen).  
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Interne controle is volgens Meeuwissen: Alle controle op de oordeelsvorming en activiteiten van 

anderen door of namens de leiding van een organisatie.  

In 1992 stelt de COSO (Committee of Sponsoring Organizations), opgesteld door Treadway voor 

fraudeonderzoek een interne controle model op, ook wel COSO1 genoemd, met als definitie van 

Internal Control:  

Het proces, uitgevoerd door directeuren, management en ander personeel, opgesteld om redelijke 

zekerheid te geven tav bereikte doelen op de volgende punten: 

a. Effectiviteit en efficiëntie van de organisatie 

b. Betrouwbaarheid van financiële rapportage’ 

c. Naleving van relevante wetten en regelgeving 

In 1994 kwam daar nog bij: 

d. Beveiliging tegen onbevoegde overname, gebruik of aanleg 

De Nederlandse term ‘Interne controle’ is veel beperkter dan ‘Internal Control’ omdat ‘Internal 

Control’ niet alleen terugkijkt maar ook vooruitblikt. 

De Auditing Standards Board, die de COSO definitie van Internal Control had overgenomen, 

publiceerde in 2001 de Statement on Auditing Standards nr. 94 waarin ze auditors helpt inzicht te 

krijgen in het effect van IT van organisaties op diens Internal Control. De standaard leidt auditors in 

het beoordelen van IT gerelateerde beheersingsrisico’s.  

Na de introductie van COSO heeft het vakgebied zich verbreed op het gebied van risicomanagement 

(Enterprise Risk Management). Risicomanagement doet vooruit kijken, terwijl beheersing meer op 

problemen en zorgen uit het verleden is gericht. ERM voegt drie elementen toe aan COSO: 

a. Het stellen van doelen 

b. Het identificeren van positieve en negatieve gebeurtenissen welke de mogelijkheid van de 

organisatie om haar strategie te kunnen implementeren en haar doelen te bereiken, kunnen 

beïnvloeden.  

c. Het ontwikkelen van een reactie op verwacht risico. 

Resultaat is dat beheersingsmaatregelen flexibel en relevant zijn omdat ze verbonden zijn aan de 

organisatiedoelstellingen. Risico’s kunnen binnen het model worden geaccepteerd, vermeden, 

gereduceerd, gedeeld/overgedragen (bv via verzekering of outsourcing).  

Accounting Information System is volgens Romney & Steinbart: Een systeem dat data verzamelt, 

opneemt, opslaat en voortbrengt teneinde informatie te verschaffen aan besluitnemers. Deze definitie 

doet sterk denken aan ERP systemen (Enterprise Resource Planning), geautomatiseerde 

informatiesystemen die gebruik maken van slechts één centrale database.  

Het systeem van interne beheersing staat niet op zichzelf maar is afhankelijk van contingentiefactoren 

(situationele factoren) zoals lands- en bedrijfscultuur, wet en regelgeving, bedrijfstak, 

omgevingsonzekerheid, organisatieomvang en automatiseringsgraad. Dit vraagt om goede balans 

tussen harde en zachte beheersmaatregelen. Daartoe zijn ontwikkeld:  

Balanced Score Card met vier perspectieven: 

Totale samenvatting is  45 kantjes.  


