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Onderwerp: Reactie op voorstel herziening Corporate Governance Code

Geachte Commissie Corporate Governance,
Met veel interesse hebben wij uw voorstel voor de aangepaste Corporate Governance Code
doorgenomen. Graag levert het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement een bijdrage aan de
discussie waarin wij ons specifiek richten op het risicomanagementdeel van de nieuwe Code.
Over Nederlands Adviesbureau Risicomanagement
Het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement ondersteunt vijftien jaar organisaties op het gebied
van risicomanagement. Zij levert naast training, advies, docentschappen aan de UT en de Haagse
hogeschool en publicaties een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en is het grootste op
risicomanagement gerichte adviesbureau van Nederland.
Algemene opmerkingen
 De risicomanagementbenadering zoals weergegeven in het voorstel voor de nieuwe Code lijkt
sterk gebaseerd te zijn op COSO waar inmiddels concretere en veelzijdiger raamwerken zoals
ISO31000 beschikbaar zijn. Ondanks dat COSO goed aansluit bij de belevingswereld van de
accountant en zeer breed toepasbaar is, zien wij in de praktijk een groot gat tussen de zeer
algemene en abstracte benadering van COSO versus de concretere handvatten die geboden
worden door het ISO31000 raamwerk.
 Wij raden aan om een onderverdeling aan te houden van externe, strategische en operationele
risico’s. Deze verdeling is zeer helder omschreven in een toonaangevend artikel van Kaplan en
Mikes1. Deze risicocategorieën onderscheiden zich in de verschillende aard, behandeling en
identificatie van de risico’s. Door compliance en financiële risico’s te betrekken ontstaat daarnaast
verwarring aangezien dit vooral de gevolgen van risico’s betreft waar strategisch en operationeel
vooral het karakter van risico’s betreft en daarmee meer richting geeft aan de betrokken
professional.
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Het valt ons op dat het zwaartepunt van de nieuwe Code ligt bij interne en externe controle. Ook
wordt compliance veelvuldig genoemd als risicogebied. Gezien de oorzaken van de recente
financiële crisis is het benadrukken van de ‘zachte’ kant van risicomanagement meer op zijn plaats:
houding en gedrag ondersteund door een gezonde risicocultuur gestimuleerd en uitgedragen door
de top van de organisatie in plaats van risicomanagement als het speelterrein van finance &
control. De nieuwe Code bevat weliswaar een hoofdstuk over cultuur, de onderlinge relatie tussen
deze onderdelen lijkt echter onderbelicht.
De Code legt het zwaartepunt eerder bij verantwoorden dan bij het op een verantwoorde en
doordachte wijze –rekening houdend met risico’s- realiseren van de strategie. Risicomanagement
en strategie worden weliswaar behandeld, de onderlinge relatie lijkt echter ook hier te ontbreken
terwijl wij in de praktijk zien dat juist het aanbrengen van deze koppeling leidt tot een toename
van bestuurlijke betrokkenheid en voorbeeldgedrag.
Net zomin als het classificeren van organisaties in financiële en niet-financiële instellingen recht
doet aan de breedte van de expertise van vennootschappen, doet de classificatie financiële en
niet-financiële risico’s recht aan de breedte van het risicoprofiel van die vennootschappen. Wij zijn
dan ook van mening dat de kreet ‘niet-financiële’ risico’s achterhaald is. Risicomanagement is niet
louter het speelterrein van het financiële/control domein, maar maakt onderdeel uit van de
lijnverantwoordelijkheid binnen organisaties. Het aanbrengen van een onderscheid tussen
‘financieel’ en ‘niet-financieel’ helpt daar niet bij. Daar komt bij dat het in de huidige tijd
ondenkbaar is dat zaken als imago, duurzaamheid en veiligheid niet expliciet benoemd worden,
maar als ‘niet-financieel’ geclassificeerd worden.

Tot slot
Het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement is vanzelfsprekend graag bereid om nadere
toelichting te geven op haar voorstellen en de Monitoring Commissie, indien gewenst, medewerking
te verlenen in het verdere proces om te komen tot een versteviging van risicomanagement in de
aangepaste Code.
Hoogachtend,
Ir. A.M. van Rosmalen
Mr. R.P.G. ’t Hart
Drs. E. Van Marle
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Bijlage
Hoewel wij denken dat een meer fundamentele wijziging van de Code gerechtvaardigd is en wij hier
graag een bijdrage aan willen leveren, doen wij tevens een aantal concrete tekstvoorstellen op basis
van de huidige concepttekst.
Principe 1.2 risicomanagement
De vennootschap beschikt over adequaat risicomanagement en controlesystemen. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het vaststellen van de risk appetite en het beheersen van de risico’s die vanuit
de omgeving op de vennootschap af komen en de risico’s verbonden aan de strategie en
(kern)activiteiten van de vennootschap.
1.2.1 risico assessement
Het bestuur inventariseert en analyseert de risico’s die vanuit de omgeving op de vennootschap af
komen en de risico’s die verbonden zijn aan de strategie en (kern)activiteiten van de vennootschap. Zij
stelt vast wat de risk appetite is waarbinnen de vennootschap risico's kan accepteren, welke
beheersmaatregelen er reeds tegenover de risico's staan en mogelijk aanvullend kunnen worden
ingezet. De context voor deze analyse wordt bepaald door aspecten als de continuïteit, reputatie,
financiële verslaglegging, financiering, operationele activiteiten en lange termijn creatie.
1.2.2 Implementatie
Het bestuur van de organisatie is verantwoordelijk voor goed werkend risicomanagement- en controle
systeem. Zij zorgt voor een gedragen risicomanagement beleid, een uniforme risicotaal en het
vaststellen en actief gebruiken van de mechanismen voor externe en interne communicatie en
rapportage. Het bestuur toont voorbeeldgedrag door heldere taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden op risicomanagementgebied vast te stellen, benodigde middelen beschikbaar
te stellen en positionering van risicomanagement op het hoogste niveau.
De systemen maken, voor zover mogelijk, deel uit van de sturingsfilosofie en werkprocessen binnen
de vennootschap, en zijn, voor zover relevant, bekend op alle niveaus binnen de met de vennootschap
verbonden onderneming. De interne risico beheersing- en controlesystemen worden tijdig aangepast
naar aanleiding van incidenten en ontwikkelingen.
1.2.3 Evaluatie
Het bestuur monitort de werking van de risicomanagement- en controlesystemen en voert ten minste
jaarlijks een systematische controle uit op de effectiviteit van de opzet en de werking van de systemen.
Deze monitoring ziet op alle materiele controle maatregelen, waaronder de financiële, operationele
en compliance aspecten, en houdt rekening met geconstateerde zwaktes en geleerde lessen, signalen
van buiten en binnen de organisatie al dan niet middels klokkenluiders en bevindingen van de interne
audit functie en de externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicobeheersen controlesystemen doorgevoerd.
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Principe 1.4 Verantwoording over risicomanagement
Het bestuur legt verantwoording af over de effectiviteit van de opzet en de werking van het
risicomanagement de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
1.4.1 Verantwoording
Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en aan de auditcommissie over
de effectiviteit van de opzet en de werking van het risicomanagement de interne risicobeheersings- en
controlesystemen als bedoeld in best practice bepalingen 1.2.1 tot en met 1.2.3.
Het bestuur legt in het bestuursverslag verantwoording af over:
i.
de uitvoering van het risico-assessment en beschrijft de voornaamste risico’s waarvoor de
vennootschap zich geplaatst ziet. Daarnaast geeft het bestuur haar oordeel over de omvang
van de risico’s rekening houdend met de risk appetite van de vennootschap. Hierbij kan
gedacht worden aan externe, strategische en operationele risico’s;
ii.
de opzet van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
iii.
de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen over het afgelopen
boekjaar en hoe deze systemen hebben bijgedragen aan het mitigeren en beheersen van de
risico’s;
iv.
eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen
die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die
systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn
voorzien en de bespreking van deze onderwerpen met de auditcommissie en de raad van
commissarissen;
v.
de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van materiële wijzigingen
in externe omstandigheden.
1.4.2 In control verklaring in het bestuursverslag
Het bestuur verklaart in het bestuursverslag met een duidelijke onderbouwing:
i.
dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen in het boekjaar naar behoren hebben
gewerkt;
ii.
dat voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslag geving geen onjuistheden van materieel belang bevat; en
iii.
dat de verwachting is dat de continuïteit van de vennootschap voor de komende twaalf
maanden gewaarborgd is.
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