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Effectief risicoma na g ement wordt gezien als een voorwaarde voor goed ondernemingsbestuur.
In Nederland zÍjn de corporate gove rna nce-beg insele n vastgelegd in de Code Tabaksblat. ln de
best practice-bepalingen 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5 en 11.1.8 onderstreept de code het belang van een
goed risicobeheersings- en controlesysteem en beschrijÍt hij de wijze waarop een onderneming
daaTvan verslag zou moeten doen in haar jaarverslag.

De commissie-Frijns plaatst in haar

onderzoek naar de naleving van
de Nederlandse Corporate
Governance Code een aantal
kanttekeninqen bij de praktijk van
ris Ícove rs lagg eving in het
jaarverslag. Het NIVRA heeft zich
in de publicatie'Risk management
and internal control systems' ook
gemengd Ín het debat over de rol
en inhoud van de risicoparagraaf.
Reden genoeg om na te gaan
welke eisen er worden gesteld aan
de inhoud van de risicoparagraaf.

Risicoparagraaf
De risicoparagraaf is

voora bêdoeld om de

gêbruikers van de jaarrekening te ondersteunen in (economische) bes issingen
door het opnernen van betekenlsvolle
informatie over de significante specifieke
risico's die de realisatie van de
ondernemingsdoelstellinqen bedreiqen,
a.Tede de wi_le waarop e1 oê "nate waa'in
deze worden beheerst.
Centraal in de risicoparagraaf staan de
interne risicobeheersings- en
controlesystemen ('lRB&CS'). Over wat
dere tê'rren precies irho-den oesiaat
onduidelijkheid. Ze worden in de Code
Tabaksblat zowel enkelvoudig als
meervoudig gebezigd en er worden slechts
enkele'instrumenten' hiervan nader
toeqelicht, waaronder risicoanalVses en
gedragscodes. Gebruikt als meervoud kan
het de verzamelterm zÍjn voor alle
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maatregelen, inclusief monitoringinstrumenten, die het rnanagement heeft
genomen voor het beheersen van de
ondernemingsrisico's: het organisatiespecif ieke beheersraamwerk.
De reikwijdte van de in de risicoparagraaf op
te nemen manaqementverklaring, het in
control statement ('lCS'), wordt bepaald
langs de vo gende dimensies:
' soortrisico's: strategische, operationele,
wet- en reqelqevinqs of alleen financië e
verslaqgevingsrisico's;

'

conclusie oveT de effectiviteii: alleen ten
aanzien van de opzet/hêt bestaan, of ook

risicoparaqraaf voor de ezer van de
jaarrekening te presenteren op een wijzf,
die haar in de tijd verge ijkbaar maakt.
lnhoud
Er is geen voorgeschreven sjabloon voor de
risicoparêgraaf. De volgende indeling kan
gevolgd worden:
a. inleiding (inc usief uiteenzettinq van de
risicoma nagementfilosofie ) ;
b. risicoprofiel (beschrijving van de

voornaamste risicocategorieén en
gekozen maatreqelen);

c.

ten aanzÍen van de werking van de
lRB&CS;

'

de tijdspêriode waarover of het tijdstip
waarop de conclusie betrekking heeÍt.

IRB&CS (beschrijving van de

voornaamste componenten)

d.

'narèqemenrverlla'ng

;

í JiLsprèdk va1

het management over de effectiviteit
van de IRB&CS).

Uitgangspunten

a. lnleiding

Enkele beÍangrijke uitganqspunten en
richtlijnen van de Code Têbdksblat, de
monitoring-commissie-Frijns, de NIVRA

ln de inleiding wordt een toe
gegeven op de risicomanaqêmentfilosofie

taskforce on internal control, alsmede
overige best practices met betrekking tot de
risicopdraqraaf zijn als volgt.
' De risicoparagraaf bevat zodanige
betekênisvolle,'high-level' informaiie dat
de belanghebbenden de be angrijkste
elementen van de IRB&CS kunnen
begrijpen.
' Bi. voorkeu' wordl oere info'mdtie op ee'l
plêêts in het jaarvers ag opgenomen, te
weten in een afzonder ijke risicoparagraaf.
' De Code Tabaksblat ver angt een 'duidelijke
onderbouwing' van de management
ve kldrilg dêr de IRB&CS ê"ectieÍ rij.r.
' De risicopêragraaf mag geen misleidende
indruk geven of strijdig zijn met de
overige gepresenteerde informatie in de
jêarrekening.

'

Het is belangrijk om de informatie in de
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ichting !-

en risicobereidheid van het management.
Welke risico's is het bestuur bereid te nemen
om de ondernemingsdoelstellingen te
realiseren? Dit betreft een nadere

uiteenzettinq van de typen specifieke risico's
die het bestuur wi nemen en de aanvaardbaar
geêchte mate van blootstelling hieraan
(risicobereidheid en risicotoleranties, zo
mogelijk gekwantificeerd door midde vên
een qevoeliq heidsa nalyse ) . Dit zet tevens
de toon voor het type beheersmaatregelen
dat wordt getroffen. Het is êan te bevelen
om jn dit verband ook uit te leggen dat de
IRB&CS zijn bedoeld om het rÍsico dat de
onderneminqsdoelstellinqen niet worden
gehaald te managen (dai wil zeggen, te
orênger binnen de ris cobereioheid \a1 de.,
l!
'aad va1 bestuJr) en 1el or le [e
e imineren.

t

h. tlisicooroÍiêl

geweest voor het identificeren,

St

analyseren, valideren, monitoren en
evalueren van de significante
risicogebieden en de getroffen

ris,cop'o'iet beslaat Lit ee1 lreschlJVrrg

van de significantê geidentificeerde risico's
( risicocategorieên ) , zo veel mogelijk
gekoppeld êan de (strateqische,

operationele, f inanciële vêrslaggevings- en
comp iance) doelstellingen. Het doel van
deze uiteenzetting is inzicht geven in de
wijze waarop deze cateqorieën van
onzekere toekomstige gebeurtenissen een
bedreiging vormen voor de realisatie van de
ondernemingsdoelstêllingen. Het is êên te
bevelen om van deze risico's de potentiële
efÍecten te beschrijven, indien mogelijk met
een kwantitatieve toelichting in de vorm van
gevoêligheidsanalyses (ten aanzien van de
omzet, het resultaat, het eigen vermogên,
et cetera). De commissie-Frijns bênadrukt
terecht het belang van het kwantificeren
'5ln risico s voor het inzicht van de lezers
ln de risicoparaoraaf.
De lezers van het jaarverslag willen uiteraard
ook weten op welke wijze de geidentificeerde
risico's beantwoord worden. Het is daarom
van belèng om - op hooÍd jren - per risicocatêgorie de wijze te beschrijven waarop de
beheersing van deze risico's plaatsvindt (de
risicobeantwoordingsstrategieën,

bijvoorbeeld
verzekeren, accepteren oÍ afstoten r.

c. lnterne risicobeheersings- en
controlesystemen
Met betrekking tot de interne
risicobeheersings- en controlesysterren is
het de bedoeling dat het bestuur:
' beschrijft hoe deze aansluiten bij het
risicoprofiel en ingebed zijn in de
organisatie (de verdeling van de
ve'anrwoo'deliikheden. inteoratie met
^
-l oe ptanninqs en conlolecyclus, etc. );
' aangeeft dat er gedurende het
verslagjaèr ee1 voortdurend proces is

beheersmaatregêlen, alsmede het
communiceren en rapporteren erover;
aangeeft dat de bij het analyseren en
monitoren naar voren komende mogelijke
en geconstateerde zwakheden
(b ootstelling vanwege inadequate en
ineffectieve beheersmaatreqelen )
worden beoordeeld en gecorrigeerd;
het voorbehoud opneemt dat niet kan
worden ujtgesloten dat risico's die
momenteel niet onderkend worden, dan
we nu als niet-materieel worden
beschouwd, ater een belêngrijk negatief
effect kunnên hebben op het vermogen
var de onderneming om haar bedrijÍs
doelstellingen te realiseren, en verder dat
de intêrne rapporteringssystemen mede
gericht zijn op tijdige identificatie van
deze risico's;
een beschrijving geeft van de belangrijkste
organisatiespecif ieke borgingssystemen,
de IRB&CS, aansluitend bij het hiervoor

besch'ever risicopÍoÍiel. VooÍ beelde'r zijr:
beschTeven organisatiestructuur,
delegerinq van bevoegdheden,

managementcontracten, f unctiescheiding,
de plannings- en controlecyclus, tijdiqe
reqistratie van transacties, risicoana yses,
informatiêbeveiligingsmethodiek, erkende
kwaliteitsborgingssystemen (zoals voor
gezondheid, veiligheid en milieu), het
verzameÍen en verspreiden van'best
practice controls', handleidingen voor de
f inanciële verslagqeving, autorisatjeregels,
(verzekerings) portefeuillemanagement,

risicofuncties en ris icocom miss ies,
managementrapportages ('balanced
scorecard'

) met relevante sleutel-
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indicatoren, crisismanagement,
periodieke monitoring ('business
reviews'), bijzondere onderzoeken,
gedragscodes en klokkenluidersregeLingen;
uiteenzêt hoe de verantwoordelijkheden
(centraal versus decentraal) voor de
IRB&CS zijn gereqeld binnen de
organisatie. Het betreÍt het ontwerp, de
invoering, inbedding, monitoring,
verificatie en evaluatie ervan;
opneemt dat de werking van de IRB&cS
gedurende het verslag.êêr rege matig is
beoordeeld door de raad van bestuur en
de raad van commissarissen;
vermeldt dat het volqende is besproken
rnet de raad van commissarissen/het
audit committee:
a. de stralegie van de ondernem ng;
b. de voornaamste risico's verbonden
aan het realiseren van de
ondernemings"doelstellingen;
c. de uitkomsten van de evaluêtie van
het ontwerp en de werking van de
IRB&cS, qericht op het realiseren van
de doe stellingen van de
onderneming;
het voorbehoud opneemt dat de IRB&CS
geen absolutê zekerhêid kunnen
verschaffen vanwege de inherente

beperkingen zoals: onvoorziene omstandigheden, menselijke beoordelingsfouten,

samenspanning door medewerkers,
schendingen van voorschriften, kostenbatendfwegingen en samenloop van op
zich geringe oorzaken met grote gevolgen.
Eventueel kan men hier aanvullen dat
voor de inhoud van een'redelijke mate
vên zekerheid'uitgegaan dient te worden
van wat geldt voor een zorgvuldig
handelende bestuurder in de gegeven
omstandigheden;
aangeeft dat de iRB&CS de efÍecten vên

'

risico's op de vennootschêp en haar
belanghebbenden beoqên te beperken,
als het voorkornen van waardevermjndering door blootstelling aan diê
risico's niet mogelijk is;
ter onderbouwing van de
managementverklarinq (zie onder D)
duidelijk het proces weerqeeft dat Ís
gevolgd om de effectiviteit van de
werklng van dê IRB&CS vast te stellen.

Voorbeelden zijn het gebruik van
analyses, tussentijdse evaluaties,
zelf beoordelingen, interne
bevestigingsbrieven, uitkomsten van
interne en extêrne reviews, audits en
co legiale toetsing, issueesca atierapportêqes, et cêtera;
> in het kader vên het evaluatieproces
verwil'st naar een algemeen geaccepteerd
referêntiekader (standaard) dat is
gebruikt voor het inrichten ên toetsen van
de IRB&CS, bijvoorbeeld COSO;
' indien van toepassing, tevens het proces
toe icht dat is gevolgd voor het omgaan
rnel "naleriële dspecten van inierne
beheersing die samenhangen met
aanzienlijke problemen die in de
jaarrekening worden vermeld.

Volgens de monitorinq commissie-Frijns

betekent dit:
' ten êanzien vdn financiële
vers agqevinqsrisico's:
- verklaren dat de IRB&CS een redelijke
mate van zekerheid verschaffen dat de
financiêle verslaggeving over het
verslagjaar geen onjuistheden van
materieel belang bevat (en dus

'

d. Managementverklaring
De risicoparagraaf mondt uit in de
managementverklêrinq. Hierin wordt
oogenorren dat de rdad vdr beslLUr
verantwoordelijk is voor adequate
IRB&CS en voor het beoordelen vên
de effectiviteit ervan, en dat hij deze
verantwoordelijkheden is nagekomen.
Welke verk aring wordt het bestuur

gêacht op te nemen over de effectiviteit
vdn de IRB&CS?
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'

de

RB&CS het bestuur een redelijke mate
van zekerheÍd geven dat:

'

het bestuur (tijdig) op de hoogte is van
de mate waarin de strêtegische en
operationele doelstellingen van de
vennootschap wo'oen gereèliseerd;

betrekking tot opzet/bestaan en werkinq );
- verklaren dat er geen indicaties zijn dat

'

de in- en externe rapportages

de IRB&CS niet naar behoren zullen
werken gedurende het lopende jaar;
- alle belanqrijke tekortkominqen in dê
IRB&CS opsommen die gedurende het
verslaqjaêr zijn geconstateerd, evenals
belangrijke wijzigingen (in de IRB&CS)
die zijn doorgevoerd en verbeteringen
die zijn geplênd om de geconstateerde

'

zwakheden te herstellen;
ten aanzien van a le overige
(strategische, operationele en wet- en
regelgevings) risico's een beschrijvinq:
- van de opzet en werking van de IRB&CS
met betrekking tot de voornaamste
risico's zoals die zlch in het boekjaêr
konden voordoen;
- van belangrijke têkortkomingen in de
IRB&CS voor zover van toepassing die gedurende het verslaqjaar ziln
qeconstateerd, evenals van significante
wijzigingen (in de IRB&CS) die zijn
doorgevoe'd en veroeterirgen die,/ij1
gepland om de geconstateerde

COSO) verklaart het bestuur dat:

rekening houdend met genoemde
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Y.

verk arinq);

betrouwbaar is);
- verklaren dat de IRB&CS naar behoren
hebben gewerkt gedurende het
verslagjaar (positieve assurênce met

zwakheden te herstellen.
Bij de variant met bredere scope (conform

'

'

beperkingen die noodzakelijkerwijs
verbonden zijn adn alle IRB&CS;
met inachtneming vên de genoemde
mogelijkheden tot verbetering ervan;
gedurende het verslagjaar (en tot het
moment van het publiceren van deze

betrouwbaar zijn;
door de vennootschap de re evante
wet en regelgeving wordt nageleefd.

Tenslotte is het aan te bevelen nadere uitleg
te geven als een van bovenstaande
'disc osures'niet kan worden

geqeven.

!.

