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Dit artikel gaat in op de consequenties die de Sarbanes-
Oxley Act heeft voor ondernemingen in Nederland. Er
zullen nieuwe eisen worden gesteld aan het financiële-
rapportagesysteem en aan de controlfunctie binnen de
onderneming.

1. Inleiding

Recente excessen rond beursgenoteerde ondernemingen
in de Verenigde Staten (onder andere Enron, Global Cros-
sing en Worldcom) hebben bij het publiek, maar vooral
bij de directe belanghebbenden zoals banken en beleg-
gers, vragen opgeroepen over:
• de kwaliteit van het ondernemingsbestuur;
• de transparantie rond de handelswijze van bestuur-

ders; en
• de wijze waarop zij in het algemeen met risico’s omgaan.

Naast het bestuur van ondernemingen zijn de audit com-
mittees en de externe accountants onderwerp van kritiek
geworden. De reeks van misstanden bij beursgenoteerde
ondernemingen heeft ook de aandacht van de Ameri-
kaanse overheid getrokken. Op 30 juli werd de Sarbanes-
Oxley Act gepubliceerd, met als hoofddoel het vertrou-
wen in de kapitaalmarkten terug te brengen.

Deze omvangrijke wet geeft strenge regelgeving rond alle
aspecten van het systeem van ondernemingsbestuur zodat
het voor bestuurders bijna onmogelijk is geworden hun
verantwoordelijkheden te ontlopen. De Sarbanes-Oxley

Act geeft in elf titels nieuwe regels over bijvoorbeeld ver-
antwoordelijkheden voor bestuurders en toezichthou-
ders, de rol en positie van audit committees, het toezicht
op accountants en, ingeval van frauduleus handelen en
andere mistanden, geldboetes en gevangenisstraffen voor
verantwoordelijk managers en de bescherming van klok-
kenluiders.
In dit artikel zal worden ingegaan op twee belangrijke
bepalingen van deze nieuwe wet: section 302 en section
404. Section 302 gaat over ‘Disclosure controls and pro-
cedures’ en section 404 gaat over ‘Internal controls for
financial reporting’.
In de organisatie en uitwerking van deze twee onderwer-
pen spelen de CFO en de controller een onmisbare rol.
De verantwoordelijkheden voor goede berichtgeving en
een effectief werkende interne controle worden welis-
waar gedeeld met de CEO maar de onderbouwing komt
nadrukkelijk bij de ‘controlfunctie’ binnen de onderne-
ming te liggen.

2. Op welke Nederlandse 
ondernemingen is de 
Sarbanes-Oxley Act van 
toepassing?

De Sarbanes-Oxley Act is van toepassing op alle onder-
nemingen die verplicht zijn kwartaal- en jaarrapportages
in te dienen bij de Securities and Exchange Commission
als gesteld onder de paragrafen 13(a) en15(d) van de
Exchange Act uit 1934. Dit betekent dat ook Nederlandse
ondernemingen met een rechtstreekse beursnotering in
de Verenigde Staten en Nederlandse deelnemingen van
ondernemingen met een Amerikaanse notering onder de
Sarbanes-Oxley Act vallen.

3. Hoe verhouden section 
302 en 404 zich tot elkaar?

Section 302 en 404 zijn sterk verweven en dit kan in de
praktijk tot misverstanden leiden. In grote lijnen is het
verschil tussen beide als volgt.
Section 302 eist van het management dat het elk kwar-
taal over de zogenaamde ‘disclosure controls and proce-
dures’ verklaart dat:

9

MCA Tijdschrift voor Organisaties in Control 2003

De Sarbanes-
Oxley Act in
Nederland

Het is voor
bestuurders bijna
onmogelijk
geworden hun
verantwoordelijk-
heden te ontlopen

”

”
* Prof. dr. A. de Bos RA is hoogleraar bedrijfseconomie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt ook bij

Ernst & Young op het gebied van corporate governance. Drs. B. van Beurden RA is Director Capital Markets bij Ernst & Young en docent externe verslag-
geving aan de Universiteit van Tilburg en NIVRA/Nijenrode. Drs. P.J. Snoep is senior manager Business Risk Services bij Ernst & Young te Eindhoven. 



• de inhoud van de verplichte (financiële en niet-finan-
ciële) rapportages juist en volledig is;

• het rapportagesysteem relevante financiële en niet-
financiële informatie tijdig en betrouwbaar naar bui-
ten brengt en daardoor niet misleidend is;

• dit rapportagesysteem niet korter dan negentig dagen
geleden door het management is beoordeeld op zijn
doeltreffendheid; en

• dat er geen belangrijke wijzigingen in de Interne
Beheersing zijn opgetreden.

Section 302 kent geen verplichting tot een accountants-
verklaring over deze uitspraken.

Section 404 eist dat het management éénmaal per jaar
verklaart dat de opzet en werking van het betreffend rap-
portagesysteem effectief is, voor zover het de productie
van de financiële cijfers betreft. De verklaring onder sec-
tion 404 wordt beschouwd als zijnde een onderdeel van
de in section 302 genoemde ‘disclosure controls and pro-
cedures’. Section 302 gaat zowel over financiële als niet-
financiële informatie, terwijl section 404 uitsluitend
betrekking heeft op processen die leiden tot financiële
informatieverschaffing. De term ‘disclosure controls and
procedures’ is nieuw en wordt geïntroduceerd om de histo-
risch gegroeide interpretatie dat ‘internal controls’ voor-
namelijk betrekking hebben op ‘financial reporting’, te
vermijden. De opstellers van de Act hebben de intentie
dat het bestuur ook belangrijke niet-financiële informa-
tie in de kwartaal- en jaarrapporten waarmerkt.
Overigens dient de verklaring die het management onder
section 404 aflegt te worden voorzien van een accoun-
tantsverklaring. Dit is volkomen nieuw.
Het tijdig, juist en volledig voldoen aan de eisen van de
Sarbanes-Oxley Act op voornoemde gebieden kan onder
andere worden gerealiseerd door het instellen van een
(bewakings)systeem op de interne beheersing van de tot-
standkoming van de rapportages. Veranderingen die van
invloed zijn op rapportages zullen tijdig moeten worden
gesignaleerd en verwerkt.

4. Waar gaat het over bij 
section 302 ‘disclosure 
controls and procedures’?

Het management van ondernemingen is altijd al verant-
woordelijk geweest voor de kwaliteit van zijn publieke ver-
antwoordingen, zoals de jaarrekening. Onder de Sarbanes-
Oxley Act van 2002 wordt deze verantwoordelijkheid nog
sterker onderstreept. De bestuursvoorzitter (Chief Execu-
tive Officer) en de financieel directeur (Chief Financial
Officer) wordt gevraagd te verklaren dat zij een kwalita-
tief gedegen rapportageproces hebben ontwikkeld, dat
zij dat systeem regelmatig evalueren en dat de daaruit
resulterende rapportages juist, volledig en tijdig zijn.
Kortom, dat de betrouwbaarheid van de informatie is
gewaarborgd en het totaalbeeld dat daaruit ontstaat niet
misleidend is.

De ‘disclosure controls and procedures’ hebben tot doel
dat de organisatie in staat is de vereiste gegevens tijdig en
juist te verzamelen, te verwerken en openbaar te maken.
Het is daarbij belangrijk dat de organisatie kan aantonen
dat zij beschikt over adequate documentatie van deze
rapportageprocessen en tevens beschikt over een ade-
quaat periodiek beoordelingsproces voor het vaststellen
van de kwaliteit van de rapportageprocessen. In dit beoor-
delingsproces staat een formele en systematische aanpak
centraal. Het wordt onder Sarbanes-Oxley Act van groot
belang dat de onderneming achteraf kan aantonen dat er
zorgvuldig is gewerkt.

Onder Section 302 dienen de CEO en de CFO in elk
kwartaal- en jaarverslag te verklaren dat:
• zij het verslag hebben beoordeeld;
• dit geen materiële onwaarheden bevat of materiële fei-

ten mist, in het licht van de omstandigheden, die mis-
leidend kunnen zijn met betrekking tot de periode
waarover de verklaring zich uitstrekt;

• de financiële overzichten, en andere financiële infor-
matie in het rapport, een getrouwe weergave zijn van
de financiële conditie, de operationele resultaten en
kasstromen over betreffende periode;

• zij verantwoordelijk zijn voor de opzet en het onder-
houden van de ‘ disclosure controls and procedures’
en dat de opzet van de ‘disclosure controls and proce-
dures’ waarborgt dat materiële informatie tijdig aan
hen wordt bekendgemaakt;

• zij de effectiviteit van de ‘disclosure controls and proce-
dures’ hebben geëvalueerd op een datum binnen negen-
tig dagen voorafgaand aan de indieningsdatum van
het verslag en dat zij hun conclusies hieromtrent in
betreffend verslag hebben gerapporteerd;

• zij aan de externe accountants en het audit commit-
tee hebben gerapporteerd over:
1. alle belangrijke tekortkomingen in de opzet en

werking van de interne beheersing die van invloed
kunnen zijn op het vastleggen, verwerken, samen-
stellen en rapporteren van financiële gegevens; en

2. elke materiële tekortkoming in de interne beheer-
sing; en

3. elke fraude waarbij management en/of medewer-
kers zijn betrokken die zelf invloed hebben op de
maatregelen van interne beheersing.

Verder moeten zij in het rapport aangeven in hoeverre
zich significante wijzigingen hebben voorgedaan in (fac-
toren van invloed op) de interne beheersing na de uitgifte
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van het rapport en welke corrigerende maatregelen zijn
getroffen ingeval van significante tekortkomingen en
materiële zwakheden in de interne beheersing.

Deze eis inzake section 302 is reeds effectief ingegaan voor
kwartaalrapportages die eindigen op of na 29 augustus
2002. Het is nuttig te weten dat Nederlandse ondernemin-
gen geen officiële kwartaalverslagen hoeven in te dienen
bij de SEC. Deze verklaring is via section 906 gekoppeld
aan het Amerikaanse strafrecht. Indien zou blijken dat
de verklaring al dan niet bewust een onjuiste voorstel-
ling van zaken geeft, loopt de bestuurder het risico van
boetes en zelfs gevangenisstraf.

5. Waar gaat het over bij 
section 404 ‘Internal controls
for financial reporting’?

Section 404 eist bovenop section 302 dat het manage-
ment één keer per jaar een ‘internal control’-rapport uit-
brengt waarin:
• de verantwoordelijkheid van het management wordt

vermeld voor het opzetten en instandhouden van een
adequaat systeem van interne beheersing en proce-
dures voor de financiële verslaggeving; en

• een beoordeling per het einde van het laatste boek-
jaar is opgenomen van de effectiviteit van de interne
beheersingsmaatregelen van de onderneming voor de
financiële verslaggeving.

De controlerend accountant dient deze verklaringen van
het management jaarlijks te onderzoeken en de uitkom-
sten daarvan te vermelden in zijn verklaring.
Zoals eerder vermeld is deze verplichting van het manage-
ment om een verklaring af te geven over de ‘internal con-
trols for financial reporting’ onderdeel van het grotere geheel
van het systeem van ‘disclosure controls and procedures’.

De eis van section 404 heeft vooralsnog (in afwachting
van definitieve uitspraken van de SEC) betrekking op
jaarverslagen van ondernemingen met fiscale boekjaren
eindigend op of na 15 september 2003.

6. Hoe nu verder?

De eisen inzake section 302 zijn reeds ingegaan en elke
CEO en CFO van een Nederlandse onderneming die ver-
plicht is om een Form 20F te deponeren zal de vereiste
verklaring in het voorjaar 2003 moeten afgeven.
Ook de eisen samenhangend met section 404 komen er
op korte termijn aan. Het opzetten van een systeem van
financiële rapportages dat voldoet aan de Sarbanes-Oxley
Act kan veel tijd in beslag nemen. Met name de bepaling
van de informatie, en het bepalen en vastleggen van de
bronnen en de risico’s en controls van het rapportage-
systeem zijn tijdrovend. Het is natuurlijk mogelijk dat tij-
dens dit formaliseren, vastleggen en beoordelen van het
gehele traject van de ‘disclosure controls and procedures’

de onderneming tot de conclusie komt dat er zwakke
punten, mogelijk zelfs van materiële aard, aanwezig zijn.
Aangezien het management van zijn externe accountant
bij voorkeur een ‘schone’ verklaring ontvangt, is het zaak
om tijdig (direkt ná de jaarrekening 2002!) te beginnen,
zodat eventuele correcties in de organisatie nog in het
vierde kwartaal kunnen worden doorgevoerd.

Een belangrijk aandachtspunt is dat alle leden van het
management hetzelfde verstaan onder het begrip ‘inter-
nal control’, of interne beheersing. Interne beheersing is
een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke
mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellin-
gen in de volgende categorieën:
• de effectiviteit en efficiëncy van bedrijfsprocessen;
• de betrouwbaarheid van de financiële informatiever-

zorging;
• de naleving van relevante wet- en regelgeving.

In veel gevallen zal het raamwerk van de Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(het COSO-model), waaraan deze definitie is ontleend, de
basis vormen voor het evalueren van de interne beheer-
sing van een organisatie. In Nederland heeft het NIVRA
een eigen versie gebaseerd op het COSO-model ontwik-
keld en onder de naam ABIB naar buiten gebracht.

Ook projectmatig werken is een succesfactor bij het imple-
menteren van de eisen die de Act stelt. Zo zal een project-
team moeten worden samengesteld dat de opzet en imple-
mentatie van het evaluatieproces ter hand neemt. Daarna
zal natuurlijk een evaluatieproces in uitvoering moeten
worden genomen, waarbij begeleiding vanuit het pro-
jectteam in eerste instantie gewenst is. Dit stelt dus hoge
eisen aan de samenstelling en status van het projectteam.

7. Afsluiting

De Sarbanes-Oxley Act zal leiden tot veranderingen in het
financiële-rapportagesysteem. Door section 302 en 404
wordt het management gedwongen aan te tonen dat de
opzet en werking van de significante processen en internal
controls leiden tot tijdige en juiste rapportage van kwar-
taal- en jaarcijfers. Hierbij is het juist, volledig en inzich-
telijk documenteren van processen, risico’s en beheers-
maatregelen van groot belang. Kortom, de Sarbanes-Oxley
Act leidt tot een naar buiten toe aan te tonen en gecertifi-
ceerde interne beheersing van het financiële-rapportage-
systeem.
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