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Ondernemingen geven te weinig inzicht in risico’s 
 
 
Beursgenoteerde ondernemingen schenken steeds meer aandacht aan het 
onderwerp risicomanagement. Dit heeft echter nog niet geleid tot meer 
inzichtelijkheid in de risico’s die aan de onderneming zijn verbonden en in de 
systemen om deze risico’s te beheersen. Slechts één op de tien ondernemingen 
geeft echt inzicht in de belangrijkste risico’s. En slechts tweederde van de 
ondernemingen (62 procent) verstrekt informatie over de belangrijkste risico’s die 
zijn verbonden aan de bedrijfsstrategie. Grote ondernemingen geven bovendien 
geen goed inzicht in mogelijke tekortkomingen van hun risicobeheersings- en 
controlesystemen. 
Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het NIVRA, de beroepsorganisatie van 
registeraccountants, en Eumedion, het corporate governance forum voor 
institutionele beleggers.  
 
In hun risicorapportages worden operationele en financiële risico’s door de 
onderzochte ondernemingen het meest genoemd. Risico’s die te maken hebben met 
wet- en regelgeving of financiële verslaggeving worden minder vaak vermeld.  
Geen van de onderzochte ondernemingen geeft aan wat de kans is dat een 
genoemd risico zich ook echt zal voordoen. Slechts 15 procent van de 
ondernemingen meldt in het jaarverslag iets over het durven nemen van risico’s. 
Ook wordt vaak geen goede kwantificering van risico’s gegeven en worden 
mogelijke gevolgen als de risico’s zich daadwerkelijke voordoen niet in kaart 
gebracht. 
 
De risicoparagraaf in het jaarverslag bevat bijna nooit informatie over eventuele 
tekortkomingen in de gebruikte risicobeheersings- en controlesystemen. Dit geldt 
vooral voor grote ondernemingen. Slechts 4 procent van de ondernemingen zegt 
iets over eventuele belangrijke tekortkomingen die zijn geconstateerd. Eén op de 
vijf ondernemingen maakt melding van doorgevoerde of geplande verbeteringen. 
De zgn. ‘in control’-verklaring van de ondernemingsleiding, die betrekking heeft op 
risico’s in de financiële verslaggeving, wordt over het algemeen goed nageleefd: 85 
procent van de ondernemingen heeft deze verklaring in het jaarverslag 
opgenomen. Het afgeven van deze verklaring is eerder geadviseerd door de 
commissie-Frijns, die de werking van de Code Tabaksblat voor goed 
ondernemingstoezicht heeft getoetst. 



   

 

 
 
 
 
 
 
Het onderzoek ‘Inzicht in onzekerheid’ biedt inzicht in de verslaggeving over risico’s 
en beheersingssystemen van beursgenoteerde ondernemingen, op basis van de 
jaarverslagen over 2007. Het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport is 
vandaag in Amsterdam uitgereikt aan Jean Frijns, voorzitter van de Monitoring 
Commissie Corporate Governance Code. NIVRA en Eumedion zullen de resultaten 
van het onderzoek gebruiken om hun reacties op de voorstellen van de Monitoring 
Commissie om de Code Tabaksblat voor te bereiden.  
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Bij het Koninklijk NIVRA zijn circa 14.000 registeraccountants aangesloten. Zij zijn werkzaam in 
functies waarin kwaliteit van informatie en informatieverzorging centraal staat. Het NIVRA bevordert de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening door registeraccountants ten dienste van het algemeen belang en 
behartigt hun gemeenschappelijk belang. 
 
Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het terrein van 
corporate governance. Eumedion stelt zich ten doel het vanuit de verantwoordelijkheid van in Nederland 
gevestigde institutionele beleggers onderhouden en doorontwikkelen van goede corporate governance 
en het bevorderen van de acceptatie en naleving van standaarden hiervan door beursgenoteerde 
ondernemingen en institutionele beleggers, met name in Nederland en Europa. 
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