
Inleiding

Op 25 juli 2002 is door het Amerikaanse Congres de
Sarbanes-Oxley Act aangenomen en enkele dagen later
is deze door president George Bush ondertekend. Deze
wetgeving is een reactie op een aantal beursschandalen
in de Verenigde Staten die het vertrouwen van partici-
panten in de financiële markten ernstig hebben geschaad.
Oorzaak van het geschade vertrouwen is de slechte kwa-
liteit van de financiële verslaggeving en de bedroevende
integriteit van topmanagers (zie ook [Kuijc02]). De Act
is met name van toepassing op ondernemingen die in de
Verenigde Staten aan de beurs genoteerd zijn, zowel
domestic als foreign registrants. De Sarbanes-Oxley Act
moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van financiële rap-
porteringen verbetert en dat de beursgenoteerde onder-
nemingen het vertrouwen van de financiële markten her-
winnen.

De Sarbanes-Oxley Act bestaat uit elf titels welke nieu-
we regels beschrijven die betrekking hebben op onder
andere het toezicht op externe accountants, de uitbrei-
ding van financiële verslaggeving, de expliciete formule-
ring van bestuursverantwoordelijkheden en de rol van
Audit Committees. Verder stelt de wet nadere regels om
fraude te voorkomen. Op overtreding van de Act staan
strenge sancties, waaronder zelfs jarenlange gevangenis-
straffen voor bestuurders.2

Volgens de Secties 302 en 404 van de Sarbanes-Oxley
Act3, welke een onderdeel vormen van respectievelijk
Title III ‘Corporate Responsibility’ en Title IV ‘Enhan-
ced Financial Disclosures’, moet het management van
bedrijven die in de Verenigde Staten aan de beurs zijn
genoteerd, in externe rapportages verschillende verkla-
ringen afleggen. Deze verklaringen hebben betrekking op
de kwaliteit van de interne beheersingsmaatregelen
omtrent de openbaar gemaakte financiële informatie en
andere niet-financiële informatie.

In de praktijk constateren de auteurs dat bij het manage-
ment van veel ondernemingen een onduidelijk beeld
bestaat omtrent de managementverklaringen. In dit arti-
kel wordt derhalve de scope en diepgang van de Act op
dit gebied verduidelijkt. Ook wordt duidelijk gemaakt
dat het van groot belang is proactief met risicomanage-
ment en beheersingsmaatregelen om te gaan binnen de
onderneming. In Nederland en de Europese Unie is nog
niet een dergelijke vergaande wetgeving ingevoerd en er
zijn ook nog geen concrete plannen4 om te komen tot
stringente regelgeving. Echter, de auteurs verwachten dat
dit op termijn zal veranderen en de wetgevers op het
Europese vasteland zich meer laten inspireren door de in
dit artikel besproken Amerikaanse regelgeving.

Verklaringen van het management en de
accountant

Als gevolg van de Sarbanes-Oxley Act (SOX) moet het
management periodiek te publiceren financiële rappor-
tages van beursgenoteerde ondernemingen in de Ver-
enigde Staten voorzien van twee verklaringen. Deze
managementverklaringen worden vereist op basis van
SOX 302 en SOX 404. Centraal in deze verklaringen
staat de effectiviteit van de interne beheersingsmaatrege-
len van de informatieverwerking die de basis vormen
voor openbaar te maken informatie. SOX 302 heeft
betrekking op ‘disclosure controls and procedures’, ter-
wijl SOX 404 betrekking heeft op ‘internal control over
financial reporting’.5

De verklaring onder SOX 404 omtrent het proces van
externe financiële verantwoording wordt gezien als
onderdeel van SOX 302, welke gaat over openbaarma-
king van zowel financiële als niet-financiële informatie.
De jaarlijkse verklaring van het management uit SOX
404 dient te worden voorzien van een verklaring van een
externe accountant omtrent de juistheid ervan. Daaren-
tegen hoeft de managementverklaring inzake SOX 302
niet te worden voorzien van een accountantsverklaring.

In het navolgende worden de vereisten in SOX 302 en
SOX 404 in meer detail besproken.
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In juli 2002 is in de Verenigde Staten de Sarbanes-Oxley Act aangenomen.
Het doel van de wet is bij te dragen aan het in de toekomst voorkomen van
financiële debacles zoals Enron, Worldcom en Ahold. In Europa en in
Nederland wordt verwacht dat op (korte) termijn soortgelijke regels worden
geformuleerd. De Sarbanes-Oxley Act is van toepassing op aan de
Amerikaanse beurs genoteerde bedrijven. Ook veel Nederlandse bedrijven
die niet rechtstreeks in de Verenigde Staten zijn genoteerd maar een
Amerikaanse beursgenoteerde moeder hebben, zullen de komende jaren
moeten voldoen aan de vereisten van de wetgeving.
Nu blijkt echter in de praktijk dat er nogal wat onduidelijkheden bestaan ten
aanzien van de wet. Vandaar dat in dit artikel de scope en diepgang van de
Sarbanes-Oxley Act wordt verhelderd. Specifiek wordt de aandacht gevestigd
op managementverklaringen omtrent interne beheersing van het proces dat
leidt tot openbaarmaking van rapportages1 van zowel financiële als niet-
financiële informatie.

Het is van groot belang binnen de onderneming 

proactief met risicomanagement en

beheersingsmaatregelen om te gaan.

1) De verplichting tot deze
rapportages is verankerd in
de Amerikaanse Securities
Act uit 1934.

2) De Sarbanes-Oxley Act
is gekoppeld aan het
Amerikaanse strafrecht (zie
SOX 906).

3) In het navolgende zullen
de betreffende secties van
de Sarbanes-Oxley Act
respectievelijk worden
aangeduid met SOX 302 en
SOX 404.

4) Zie onder andere het
conceptrapport van de
Commissie Corporate
Governance (Tabaksblat,
2003).

5) In het vervolg zullen
beide typen controls
kortweg worden aangeduid
met de termen disclosure
controls en financial
reporting controls.



SOX 302: ‘Corporate responsibility for financial
reports’

De ondernemingsleiding is altijd al verantwoordelijk
geweest voor de openbaarmaking van financiële rappor-
tages uit hoofde van de SEC-verplichtingen. Echter, de
Amerikaanse wetgever heeft gemeend dit explicieter te
moeten maken en ervoor te moeten zorgen dat het
management zijn verantwoordelijkheid niet langer kan
ontlopen. Op grond van SOX 302 en de op grond daar-
van door de Securities and Exchange Commission (SEC)
inmiddels definitief vastgestelde regels, moeten de CEO
en de CFO in de bij de SEC gedeponeerde kwartaal- en
jaarrapportages verklaren dat zij verantwoordelijk zijn
voor zowel het vaststellen als het handhaven van zoge-
naamde ‘disclosure controls and procedures’.

‘Disclosure controls and procedures’ zijn beheersings-
maatregelen en -procedures met betrekking tot de open-
baarmaking van informatie door de onderneming (zowel
financieel als niet-financieel). Deze maatregelen moeten
ervoor zorgen dat de organisatie de uit hoofde van de
regelgeving vereiste gegevens tijdig en juist verzamelt,
verwerkt en uiteindelijk openbaar maakt. Daarbij moet
dit rapportageproces adequaat worden gedocumenteerd,
zodat een onderneming achteraf kan aantonen dat er
zorgvuldig is gehandeld.

Verder moet het management verklaren dat het de effec-
tiviteit van de ‘disclosure controls and procedures’ heeft
geëvalueerd en dat het op grond van die evaluatie alle
belangrijke tekortkomingen heeft gerapporteerd aan het
Audit Committee en de externe accountant. Ook moe-
ten de CEO en de CFO in de kwartaal- en jaarrapporta-
ges hun conclusies inzake de effectiviteit van die ‘dis-
closure controls and procedures’ presenteren in de
managementverklaring.

De verplichting uit hoofde van SOX 302 geldt reeds
vanaf 29 augustus 2002, hetgeen betekent dat deze
managementverklaringen reeds zijn afgelegd in recente
rapportages. Om een beeld te krijgen van de bewoor-
dingen van een dergelijke verklaring wordt verwezen
naar bijvoorbeeld het jaarverslag 2002 van Unilever.
Hier is te zien hoe de leiding van deze onderneming ver-
antwoording aflegt over ‘disclosure controls and proce-
dures’.

In de definitieve SEC-regelgeving van 5 juni 2003 is de
voorgeschreven inhoud van de managementverklaring
ex SOX 302 aangepast. In deze regelgeving wordt ver-
eist dat, vanaf kwartaalverslagen die eindigen op 30 juni
2003, het management ook expliciet een verklaring
afgeeft over het vaststellen en handhaven van ‘internal
control over financial reporting’. Uit hoofde van SOX
404 bestond deze verplichting al. Echter, deze verplich-
ting beperkte zich tot de jaarrekening. In de volgende
subparagraaf wordt nader ingegaan op de ‘internal con-
trol over financial reporting’.

In kader 1 wordt aangegeven wat de voorgeschreven
inhoud is van de managementverklaring ex SOX 302.

In het navolgende wordt ingegaan op de SOX 404-ver-
eisten.

SOX 404: ‘Management assessment of internal
controls’

Op grond van SOX 404 en op grond van de SEC-regel-
geving moeten de CEO en de CFO in de jaarrekening
verklaren verantwoordelijk te zijn voor het vaststellen en
handhaven van de ‘internal control over financial repor-
ting’. Tevens dienen zij een analyse op te nemen in de
jaarrekening inzake de effectiviteit van deze beheer-
singsmaatregelen. ‘Internal control over financial repor-
ting’ betreft beheersingsmaatregelen met betrekking tot
het totstandkomingsproces van de externe financiële ver-
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SOX 302

Each principal executive officer or officers and principal financial officer or officers 
must affirm:

1.  I have reviewed this report;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material 
 fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the 
 circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to 
 the period covered by this report;

3.  Based on my knowledge, the financial statements and other financial information included 
 in this report fairly present in all material respects the financial condition, results of 
 operations, and cash flows of the issuer as of, and for, the periods presented in this report;

4. The registrant’s other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and 
 maintaining ‘disclosure controls and procedures’ (as defined in Exchange Act Rules 
 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in 
 Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:
 a.  Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure 
  controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material 
  information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made 
  known to us by others within those entities, particularly during the period in which this 
  report is being prepared;
 b. Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal 
  control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide 
  reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation 
  of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted 
  accounting principles;
 c. Evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and 
  presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure 
  controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on 
  such evaluation; and
 d. Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial 
  reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the 
  registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially 
  affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control 
  over financial reporting; and

5. The registrant’s other certifying officer(s) and I have disclosed, based on our most recent 
 evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the 
 audit committee of the registrant’s board of directors (or person fulfilling the equivalent 
 functions):
 a.  All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of 
  internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect 
  the registrant’s ability to record, process, summarize and report financial information; 
  and
 b. Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who 
  have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.

Bron: [KPMG03c]

Kader 1. Inhoud
managementverklaring

ex SOX 302.



antwoording conform ‘Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP)’. De exacte definitie van de SEC is
opgenomen in kader 2. In de conceptregelgeving werd
overigens nog de term ‘internal controls and procedures
for financial reporting’ gebruikt.

De verplichting uit hoofde van SOX 404 geldt voor
Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven met ingang van
boekjaren die eindigen op of na 15 juni 2004. Voor bui-
tenlandse bedrijven (‘foreign registrants’) geldt dit met
ingang van boekjaren eindigend op of na 15 april 2005.
Vanaf de genoemde data geldt ook dat de externe
accountant er een oordeel over moet geven.

In tegenstelling tot SOX 302 is er voor de inhoud van de
managementverklaring ex SOX 404 geen voorgeschre-
ven inhoud beschikbaar. De SEC geeft echter in haar
definitieve regelgeving wel aan welke elementen de
managementverklaring moet bevatten (zie kader 3).
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Reactie op vereisten

Een eerste reactie van management van ondernemingen
op bovenstaande vereisten is vaak: ‘Geen probleem. Dit
kunnen we zonder meer verklaren’. De achterliggende
gedachte van het management is veelal dat de opzet, het
bestaan en de werking van interne beheersingsmaatrege-
len ook al door de externe accountant worden getoetst
bij de jaarrekeningcontrole. Daarnaast leeft het idee dat
indien de jaarrekening van een goedkeurende verklaring
is voorzien door een externe accountant, dit moet bete-
kenen dat er geen materiële tekortkomingen in de inter-
ne beheersing aanwezig zijn.

In de praktijk blijkt dat SOX 404 toch tot problemen
leidt, getuige het besluit van de SEC op 27 mei 2003 om
de implementatie van SOX 404 uit te stellen. De wet
voorzag er in eerste instantie in dat bedrijven zouden
moeten voldoen aan de regelgeving per 15 september
2003. Recentelijk heeft de SEC echter besloten om de
implementatie in de tijd uit te stellen. Voor de ‘domestic
registrants’6 gaan de voorschriften in werking voor de
boekjaren die eindigen op of na 15 juni 2004, terwijl de
buitenlandse bedrijven, de ‘foreign registrants’, uitstel
hebben tot 15 april 2005. Het is een goede zaak dat de
SEC extra tijd heeft gegeven omdat voor een goede
implementatie van de vereisten van SOX 404 deze extra
tijd in veel gevallen hard nodig is.

Dit uitstel kan voor veel bedrijven mogelijk reden zijn
om de reeds ingezette acties stop te zetten en te wachten
met de implementatie van de regelgeving tot het moment
dat deze echt moet worden nageleefd. De auteurs zijn
echter van mening dat het bijzonder nuttig is voor
ondernemingen om nu reeds ervaring op te doen met het
rapporteren over de effectiviteit van deze specifieke inter-
ne beheersing. Het gaat om een veeleisende regelgeving
waar veel bedrijven en accountants nog weinig ervaring
mee hebben opgedaan. Het is de verwachting dat
accountants mede op grond van de financiële debacles
van de afgelopen twee jaren voorzichtig zullen zijn en bij
de geringste twijfel omtrent de kwaliteit van het rappor-
tageproces geen voordeel van de twijfel zullen geven.
Immers, de SEC geeft aan dat een materiële leemte in de
interne beheersing betekent dat de accountant geen
goedkeurende verklaring kan afgeven. Het is dan ook
raadzaam als onderneming zo snel mogelijk ervaring op
te doen met de wetgeving en over te gaan op (gefaseer-
de) implementatie.

In het navolgende wordt ingegaan op enkele gebieden
waarop mogelijk onduidelijkheid kan bestaan bij het
management.

Enkele aspecten nader belicht

Zoals eerder aangegeven blijkt er in de praktijk ondui-
delijkheid te bestaan over de strekking van de Sarbanes-
Oxley Act. Vandaar dat hierna concreet wordt ingegaan
op de volgende aspecten:

* Jaarrekeningcontrole is geen onderzoek naar interne
beheersingsmaatregelen.

* Beheersingsmaatregelen moeten intern geëvalueerd
worden door het management.

Internal control over financial reporting

The rules implementing Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act will define the term 
‘internal control over financial reporting’ to mean:

 a process designed by, or under the supervision of, the registrant’s principal executive 
 and principal financial officers, or persons performing similar functions, and effected by 
 the registrant’s board of directors, management and other personnel, to provide 
 reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation 
 of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted 
 accounting principles and includes those policies and procedures that:

 1. pertain to the maintenance of records that in reasonable detail accurately and fairly 
  reflect the transactions and dispositions of the assets of the registrant;

 2.  provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit 
  preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting 
  principles, and receipts and expenditures of the registrant are being made only in 
  accordance with authorizations of management and directors of the registrant; and

 3. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of 
  unauthorized acquisition, use or disposition of the registrant’s assets that could have 
  a material effect on the financial statements.

Bron: [SEC03]

SOX 404
Management’s annual internal control report will have to contain:

  a statement of management’s responsibility for establishing and maintaining adequate 
  internal control over financial reporting for the company;
  a statement identifying the framework used by management to evaluate the 
  effectiveness of this internal control;
  management’s assessment of the effectiveness of this internal control as of the end 
  of the company’s most recent fiscal year; and
  a statement that its auditor has issued an attestation report on management’s 
  assessment.

 Management must disclose any material weakness and will be unable to conclude that 
 the company’s internal control over financial reporting is effective if there are one or more 
 material weaknesses in such control. Furthermore, the framework on which management’s 
 evaluation is based will have to be a suitable, recognized control framework that is 
 established by a body or group that has followed due-process procedures, including the 
 broad distribution of the framework for public comment.

Bron: [SEC03]

*

*

*

*

Kader 2. Definitie
‘internal control over
financial reporting’.

Kader 3. Inhoud
managementverklaring
ex SOX 404.

6) Nederlandse bedrijven
die een Amerikaanse
moeder hebben vallen
onder de ‘domestic
registrants’.



* Disclosure controls zijn breder dan financial reporting
controls.

* Belang van ICT controls in relatie tot het rapportage-
proces.

Jaarrekeningcontrole is geen onderzoek naar
interne beheersingsmaatregelen

De doelstelling van een jaarrekeningcontrole is een oor-
deel te geven over de vraag of de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en voldoet aan
GAAP. Een jaarrekeningcontrole richt zich dus op het
resultaat van het proces van rapporteren en in principe
niet op de beheersingsmaatregelen aangaande het proces
dat ten grondslag ligt aan de totstandkoming van de
externe verslaggeving. Het onderzoek van de externe
accountant naar interne beheersingsmaatregelen is
beperkt en heeft niet de diepgang om daarover een
afzonderlijke verklaring te kunnen afleggen. Het is
slechts bedoeld om de accountant een beeld te geven van
het systeem van gegevensverwerking en om vast te stel-
len in hoeverre deze bij de controle van de cijfers uit effi-
ciencyoverwegingen zou kunnen steunen op de interne
beheersingsmaatregelen. De externe accountant zal in
veel gevallen gedetailleerd testwerk uitvoeren op cijfers,
terwijl de betreffende interne beheersingsmaatregelen
niet specifiek object van onderzoek zullen zijn. Zeker als
het gaat om specifieke aspecten, zoals de beheersing van
het rapportageproces, zullen in het kader van het SOX
404-onderzoek aanvullende controlewerkzaamheden
moeten worden uitgevoerd.

Anders geformuleerd betekent dit dat een goedkeurende
verklaring van een externe accountant niet inhoudt dat
er geen tekortkomingen in de interne beheersing van de
onderneming zijn. Een aanvullend onderzoek door of op
verzoek van de ondernemingsleiding naar de specifieke
interne beheersing is derhalve noodzakelijk.

Beheersingsmaatregelen moeten intern
geëvalueerd worden door het management

De CEO en de CFO zijn eindverantwoordelijk voor het
ontwerpen, implementeren, onderhouden en monitoren
van zowel de disclosure controls als de financial repor-
ting controls. Volgens de SEC moet het management in
het kader van de Sarbanes-Oxley Act bij het kwartaal-
of jaarverslag de effectiviteit van de genoemde beheer-
singsmaatregelen evalueren. Dit houdt in dat de signifi-
cante beheersingsmaatregelen worden gedocumenteerd
en worden vergeleken met een geschikte standaard voor
beheersingsmaatregelen. Het management moet daarbij
vaststellen of de beheersingsmaatregelen effectief wer-
ken. De uitkomst van de evaluatie van het management
moet met voldoende bewijs worden onderbouwd.

Het evalueren van de effectiviteit van beheersingsmaat-
regelen is een gecompliceerde en tijdrovende zaak. Het
management moet daarbij de volgende stappen doorlo-
pen:7

* Inventariseer en documenteer de interne beheersings-
componenten van de externe financiële verantwoordin-
gen.
Op zijn minst moeten alle significante (COSO) beheer-
singsmaatregelen (voorzover relevant voor externe finan-

ciële verantwoording) binnen het bedrijf inbegrepen zijn,
inclusief de geconsolideerde dochtermaatschappijen. De
diverse beheersingscomponenten ‘control environment’,
beheersingsmaatregelen op activiteitniveau, informatie,
communicatie en monitoring moeten worden meegeno-
men.

* Selecteer geschikte standaarden voor evaluatie.
Om interne beheersingsmaatregelen te beoordelen moet
het management normen hebben waarmee vergeleken
kan worden om de effectiviteit van de bestaande beheer-
singsmaatregelen te kunnen evalueren. Een veelgebruik-
te standaard is het COSO-model.

* Evalueer de effectiviteit van de opzet van de beheer-
singsmaatregelen.
Het management moet, aan de hand van zijn begrip en
documentatie van de beheersingsmaatregelen, de
geschiktheid evalueren van de opzet van de beheersings-
maatregelen. Het doel is mogelijke zwakten te identifi-
ceren en corrigerende maatregelen te nemen.

* Evalueer de effectiviteit van de werking van de
beheersingsmaatregelen.
Het management moet vaststellen of de beheersings-
maatregelen ook effectief werken in de praktijk. Het
management moet zelf beslissen op welke manier het dit
wil vaststellen. Er moet uiteindelijk voldoende bewijs
zijn om een totaaluitspraak te kunnen doen over de
effectiviteit van de werking van de beheersingsmaatrege-
len.

* Rapportage.
Het management moet aan de externe accountant en in
zijn externe verslag rapporteren over zijn conclusies
omtrent de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen.

Wanneer deze stappen worden doorlopen, wordt
gewaarborgd dat het management zijn verantwoorde-
lijkheid ook daadwerkelijk kan nemen. Op deze wijze
wordt dan ook voldaan aan de vereisten uit hoofde van
de Sarbanes-Oxley Act.

Disclosure controls zijn breder dan financial
reporting controls

Bij disclosure controls gaat het om die beheersingsmaat-
regelen die ervoor zorgen dat financiële en niet-financiële
informatie die openbaar gemaakt moet worden, geïden-
tificeerd wordt en tijdig wordt gecommuniceerd naar de
kapitaalmarkt. Daarbij gaat het onder andere om koers-
gevoelige informatie. De SEC heeft expliciet aangegeven
dat de disclosure controls waar SOX 302 op doelt, mede
betrekking moeten hebben op de kwaliteit en tijdigheid
van informatie in openbare rapportages, in casu finan-
cial reporting controls. Dit is in de managementverkla-
ring ook opgenomen (zie kader 1).
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Een goedkeurende verklaring van een externe accountant

houdt niet in dat er geen tekortkomingen in de interne

beheersing van de onderneming zijn.

7) Deze stappen zijn
ontleend aan [KPMG03a].



Voor effectieve disclosure controls is een infrastructuur
nodig: beleid, procedures, processen, personeel, syste-
men en formats voor standaardrapportage. In de prak-
tijk signaleren de auteurs vaak dat er binnen onderne-
mingen belangrijke verbeteringen mogelijk zijn op het
gebied van disclosure controls. Het komt veel voor dat
ondernemingen:

* het proces van interne informatieverstrekking niet
gestandaardiseerd hebben;

* niet in kaart hebben gebracht welke informatiecom-
ponenten in diverse externe rapportages moeten worden
meegenomen;

* de eenheid van informatie niet bewaken en te maken
hebben met verschillende, niet-gekoppelde gegevensver-
zamelingen;

* niet per informatiecomponent weten, en/of niet heb-
ben vastgelegd, welke processen van vastlegging, ver-
werking en aggregatie hieraan ten grondslag liggen.

Dit zijn allerlei aspecten van de informatieverwerking die
uiteindelijk doorwerken in de kwaliteit van de informa-
tie die openbaar wordt gemaakt. Het goed organiseren
van deze aspecten leidt ertoe dat de betrouwbaarheid
van de informatieverstrekking toeneemt en dus de com-
pliance met de Sarbanes-Oxley Act toeneemt.

Belang van ICT controls in relatie tot het
rapportageproces

Door de vaak vergaande integratie van transacties,
datasets, bedrijfsprocessen en -systemen alsmede door de
toepassing van informatietechnologie in de bedrijfsvoe-
ring, is het van groot belang om de werking van general
ICT controls en application controls te evalueren (dit
zijn immers controls waarvan andere controls afhanke-
lijk zijn). Daarbij gaat het met name om de controls die
van invloed zijn op het proces van financiële verant-
woording. Voorbeelden van general ICT controls zijn
fysieke en logische toegangsbeveiliging, beheersings-
maatregelen rond de ontwikkeling en aanpassing van
programmatuur, maatregelen rond de continuïteit van
gegevensverwerking en rond internettoepassingen. Met
name ondernemingen die hun jaarrekening of delen
daarvan beschikbaar stellen via het internet, zullen dit
proces extra moeten doorlichten om problemen te voor-
komen. De application controls hebben voornamelijk
betrekking op de geprogrammeerde controls die een juis-
te aansluiting tussen het grootboek en de rapportages
waarborgen. Ook het gebruik van consolidatiepakket-
ten, rapportage tools en spreadsheets verdient daarbij de
aandacht.
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Bij de evaluatie van interne beheersingsmaatregelen moet
het belang van ICT derhalve niet worden onderschat.
Het management van een onderneming steunt vaak
onbewust op geprogrammeerde controls of maakt
gebruik van beheersingsmaatregelen die afhankelijk zijn
van gegevens die door computers worden gegenereerd.
Niet op de laatste plaats is de evaluatie van de conti-
nuïteit van de geautomatiseerde omgeving een cruciale
factor in de interne beheersing.

Ook zonder wetgeving noodzaak tot
transparantie

De Sarbanes-Oxley Act dwingt ondernemingen om
transparant te zijn omtrent de wijze waarop openbaar te
maken informatie totstandkomt en vervolgens op zorg-
vuldige wijze openbaar wordt gemaakt. Met een goed
gedocumenteerd proces, waarvan ook kan worden aan-
getoond dat het voortdurend wordt bewaakt, kan de
buitenwacht worden overtuigd dat effectieve beheer-
singsmaatregelen omtrent externe rapportering aanwe-
zig zijn. Doordat belangrijke risicogebieden worden
geïdentificeerd met de daarbijbehorende beheersings-
maatregelen, kunnen kritieke processen beter worden
gemanaged en worden ook verantwoordelijkheden in de
processen binnen de gehele organisatie duidelijk. Als het
kwaliteitsniveau van de rapportageprocessen het risico
van fouten in financiële rapportages alsmede de kans op
fraude verkleint, zal hiermee de kans op noodgedwon-
gen aanpassingen in deze rapportages na openbaarma-
king kleiner worden. Dit vermindert voorts de kans op
negatieve publiciteit en, daaruit voortvloeiend, mogelijk
desastreuze effecten op de aandelenkoers. Naarmate de
onderneming in de financiële markten een betrouwbare
partij blijkt te zijn, zullen banken en investeerders dit in
toenemende mate honoreren.8 Uiteindelijk kan de trans-
parantie ertoe leiden dat de vermogenskostenvoet van de
onderneming daalt.

Voorts kan het management van een organisatie de uit-
komsten van onderzoeken naar beheersingsmaatregelen
ook gebruiken om mogelijkheden voor efficiencyverbe-
teringen in de processen te identificeren. Kosten kunnen
worden bespaard indien overbodige beheersingsmaatre-
gelen worden geëlimineerd en bijvoorbeeld de duur van
het afsluitingsproces wordt verkort. Het mag duidelijk
zijn dat er ook zonder wetgeving voldoende argumenten
zijn om de transparantie van het rapportageproces te
vergroten. Niet alleen kan de corporate governance
worden versterkt, maar kunnen ook voordelen worden
gerealiseerd.

Ondernemingen worden gedwongen om transparant 

te zijn omtrent de wijze waarop openbaar te maken

informatie totstandkomt.

8) Hierbij kan worden
gedacht aan verbeterde
leencondities of stabiele
aandelenkoersen.



Conclusie

Om aan de vereisten van Sarbanes-Oxley Act Secties 302
en 404 te voldoen hebben veel bedrijven nog een lastige
weg te gaan. Het onduidelijke beeld dat het management
van veel ondernemingen heeft van de betekenis van de in
de wet genoemde specifieke beheersingsmaatregelen kan
de implementatie in de weg staan. Naar onze mening
zullen de bedrijven die aan de Amerikaanse beurzen zijn
genoteerd, snel moeten overgaan tot het implementeren
van de wetgeving.

Ook voor niet in de Verenigde Staten beursgenoteerde
ondernemingen is het belangrijk om de essentie van de
wetgeving goed voor ogen te houden, namelijk transpa-
rantie van de interne beheersing van het proces van
externe informatieverschaffing. In het licht van de ver-
hoogde aandacht voor corporate governance en de op
stapel staande wet- en regelgeving van de Europese Unie
en Nederland is een proactieve houding in deze voor alle
(middel)grote ondernemingen gewenst. Het kennisne-
men van de Sarbanes-Oxley Act kan een nuttige exerci-
tie zijn, aangezien verwacht wordt dat er grote parallel-
len zullen bestaan met de wetgeving in de Verenigde
Staten.

Met dit artikel hopen wij het inzicht in de Sarbanes-
Oxley Act te hebben vergroot voor de lezer, en een bij-
drage te hebben geleverd om binnen ondernemingen te
komen tot een beheerst en transparant proces van exter-
ne informatieverschaffing.
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