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Nederlandse Samenvatting 
Svmmary in Dutch) 

Cli~dernemingen wordeli voortdurend gecotlfrointeerd inet risico's Hct atiequaat 
beheersen vrani deze risico's is een bclaiigrijke verantwoordelli~kheicl vaia Isest~iurclers. 
Eet1 deugdelijk onderneriiingsbesiuur zal daarom zorg drageili voor een op de 
ondenieirriiig ai&csteilzd intcm-i~ risicobelieersiiigs- en ~oritralcsysteeni. 'rlooral Iran 
beursgenoteerde oriderneiningcn cisen regelgc\.crs enli hvesteerders 111 tuelien~eiide 
mate dat hei bestuur - vcrpliclii dan wel vr)-iwallig - openheid gecA o\:cr de 
onderilemiiigsrisicu's ei] het systzeni onn deze risico's te beheersen. 

Dit procrischrift prcseniccrl drue ci-ripiriscl-ic stildies naar vraagstukken die zijn 
gerelateerd aan deze oi~deiwcrpen. IlooiilsLuk 1 van het pi.ocfscP~rilt bevat de iizlcidilig 
ei1 geel3 kort kier doel en de inocivatie van de drie studies weer. Daarnaast bcsclnrijri~ dit 
&~oofdsnuk hoe de versclnillendc studies EIIC~ elkaar siiii~ezllaangen. Het Iioolilsizik 
Ii~troduceei-i tevens de steekprocri eii de wijze waarop de data is verzaiilcld. l i l i  de 
hooldsnukken 2, 3 eili 4 konaeri \tervalgeras de allonclerlijkc stiiidies aan bod. Hool'~tstuk 
5 vat het doel, de opzet c11 de resultaten van de studies saii-reuli en bcstecdl aaridiiebt aai1 
de beperkingen van liet onderzoek. I-Iet hooi.dsr~tk wordt al~csloteii door een 
"osprekirig vaai de coiiclusies, praktische aanilsevelingera eia aaiil?llcvelingen voor 
toekomsrig onderzoek. Wat volg1 is een verkorte weergacc van dc drie studies. 

Srrfdie / 
De eerste eiaipirische studie oiiderzwekt de beweegredei~eri van besluurdcrs van 
bcursgenoteci.de oi~dea-rrwnr~iigcri c m  in het gaarvcrslag vrijwillig IC rapporiei.cn ovci 
B~ci iiitcrne: bcl~eersirigssysteern. lien goed intcrili beliccrsirigssyc~ccin Lorgr caiidiir 
anderc voor betrouwbare financic&e werslí~ggevii~g. B ~ ~ T O L I W ~ ~ ~ ~ Y I C  fïntu~clSl~: 
verslaggeving sicll. ta~vestccrdcri, onder ijieer in staal orn iia IC gatin af Iscstuurdcrs laun 
contra~tuele vcrplichi~ngci~ s~akoirneii. Door in liet jaarvcrslzig aandacht ie bc.;tcdeil ~zu i z  

bepaalde aspcclen ban het nntcrne beheersingssysiecin, h~iilnei~ beitu~ii'clcrs i l an  
im-rvesteerdcrs duideiijk probcrcri [e ~iiakeii dal zq strcwcn naar betrouwbare fiiiancidc 
verslaggeviiig. Naar aanleiding van recemtc: blraekhwudscl1a8en stellen regclgcvers ~ i i ~ s l  

op cl11 vlak steeds verdergaaizde verpliclli~lrnïgen aai1 bcsttiurdcrs. Als gcvcrlg wdn de 
Sarbancs-Qxlcy Aci ban  2002 gelden dc iiiccst n-adicalc cisen op clil inoinciit voor 
a>iliclc~aieiliilagen met ecri beursnorering in de Verciziigde Stalen. Principadl-agcril ~lieuric 
vourspeli ccliicr dat (vcrstaildlgc) biesi~iurdci-s ook vnjwnllig ~ul lcn  rap[rcrrtei-en, i-iiils 
zij op die manier de kosten die woortvlocicn uit het bestaan van informatie-asyminclril: 
en tegengestelde brvlauvgen tussen bestuurclcrs cn iilvestcerdcrs op ecn efjñc~enac nianier 
kunziien veiirrinderen, 



De eerste studie test dcxe voorspelliing doos re onderzoekei1 of Je mate van 
vrijuililge rapporiage over interne beheersing systematisch samenhangt mct 
ondcm~rningskenincrkcn die de mate van informatici-asymnietric en tegengestelde 
belangen wcersplcgelen De steekproef dxe in dcze studie is gebruikt bestaat ~ i a t  alle 
Nedcrlaiadse teianootschappen, ultgezondcrd belëggragsfondsen en financielr 
instellingen, inel een nokering aan de Amsterdamse beurs in de pcruode van 1997 tot en 
incz 1999. De &@8angrijkste reden dat voor deze steekproer is gckozen. is het kil dat 
ralriportage ovcr Interne beheersing in d e x  perrode in Nederland \~olled~g vr~jwnlln~ 
was. Voor elke onderrieining in de steekproef is de riare van vrijw~llige rapportage 
over interne beheersmg gemeten door een score, die is eji.rgebouwd zint  es 
verschillende ondcrdclen waarop het bestuilar kan rapporteren. 

Dc resultaten lailei~ zien dat de mate van vrijwillige rapportage over iniermle 
beheersing daadwerkelijk sainenhamrgl met oridemrn~ingskennierkcn die de mate van 
inrorisiatte-asymrnctrie ei1 iiegengestclde belangei1 weergeven Om precies re zijn, is tie 
tiiate van vrijwillige rapportage over liaiei-ne behcersrilg iregatlcf' gecorreleerd met hel 
perceiatage aandelenbrzit door her beshuur en grote aandeelhouders. Verder is 
vrijwillige rapportage positief gecorreleerd naet de grootte van de ondeir~icmirig en de 
imatc van "ra~iciering triiet vreemd vermogen. Bij de analyses is gecontroleerd voor 
diverse andere ondernenniingskenmcrk~~~ dne n-iogelijk vala invloed zq~i.  zoals de 
relatieve oiriwcarig van de activiteiten nn het buitenland, indtisiriechassificatie, de 
kwaliteit van de externe accouniarriscontrole, de anate vali toezictit door exrenlc 
comnaissarissci-i, ei1 een beursnotering i11 de Vercrrigde Stateia of belt Verenigd 
Koninkrijk. 

Hoewel addit~onelc statistische tests aangeven dat de feiteli-jke rapportages op 
de vcrsct~illeiide onderdelen van de score volcloeiade samenhang vertonen om in &&n 
score tc kilinnen wordcn opgei?omen, werd over vier van de zes onderdelen slechts zeer 
beperkt gcrapp~ortccrd. Zo gaf geiaaiddeld iiiaar 5% vaia de bestuurders vrijwillig een 
oaidccl over de effeclivikeit van het isitei-nc behecrsingssystcem. Af~olzderlijkc 
aiialyscs lazela xien clszl bowcngci~oeimdc correlanies maar voos een genïrg dcc1 ~ i j n  ioe 
lc scltrljvcn alin de naiet fkcqticilt voorkomcride rappoilnges. Eeir mogelijke verklariiig 
voor LI CL^ t~cvri-icllngen is dat bestutirclers uurvoldoende op cle hoogte warcn van het k i t  

clat r;.llymrXagc van d c ~ c  onclerdclen iniiernatiorraal sterk werd aatlbcwolcia. Een aidere 
verklaring is dar beatnwurders rappo17age van dere onderdelen nrer effectief icafefGc12n~ 
gcnueg voiidlei;~. Hcl eiligc onderdecl dat door de nieerclerheid vati de onderneiil~ngcn 
wercl gcrapporicerd (gemiddeld 61°/o) en af"zoiidierIijk het sterksne col-rcleeflt mei 
genoeinde oi-idei-nemirrgskct~~~~erkci~, liietreft vrijwillige rapportage specifickc 
ii~lcrnc beliczrslngsnciivi~eihen. Voorna~tlelijk op baisls vaii deze rapportages 
con~l~ideert de eeisk sniidiie dat bestuurders door aaildac&rt te bescedcir aan bepaaldc 
aspcclen va11 l~eí interne beliecrsingssysteen1, aan investeerders vrijwillig duideluk 
proberen te ia~akeiz clar zhj streven naar betrouwbare financiële verslaggeving. Op deze 
rnnlzier Ircicliicn rc de kosten die voortvloeien uit het bestaan van infoianatie- 
tisymia-ietric cii ~cgcngestelde belangen tussen bestuurders err iiiz~esteerders op een 
clIìci@nte iilnriier Xe veri~iinderen. 





De resultaten van de cergte mee  stappen van de ~nhoudsanalyse laten duzdeigk 
zien dat bestuurden risico voornamelijk associeren met factoren - binnen of buiten die 
organisatie - d~e: aockaamsilige resultaten riegat~ef kunnen ben'rivloeden. Daarnaast 
beschrrjven bestuurders risbeo als verl~ec of de kans op verlles, als gebrek aan 
ii~fonrua'dile. als gebrek aaaz ilzv9ued. en - soms - als variantie. Deze bevindrngen 
slulrcn aam bij eerder onderzoek zraar de vaorsrelling van het begrip risico door 
bestuurders e11 prufessionele investeerders. 

De resultaten van qtap drie vaia de inho~idsanalyse laten zien hoe de 
gerapporteerde risicofactoren inet elksiar sariaentrangen. De verzaizzelde data kon 
stalieiticc11 worden gcreducecrd lot drie samengestelde maatstaven vati ncuxxappostage 
E h  vaia dezc maarutaveui werklaiafl de ineestt. variailitie eii rclx-esenteert veruit de 
snecste riislcofactoren. Dc empirische analyses i11 de volgeilde stap concentreren zich 
daarom op ~ C S C  maatstaf. 

De reswlialcn van dc einpirasche arialyses in stap vier wan de ir~houdsairialyse 
zijli drielccllg. Ten eerste ;lij11 de riislcerapportages in het prospecitus positief 
gecorrclcercl !met liet toekoinstoge nandelenrisuco. I-lierbij is gec~nt~olcesd voor de 
grootte van de onderileming, ii7idiictr~cclass~fieait1c en het soort effecteneiizgifte. Indien 
de oi~dernei~iii-ig al beursgenoteerd was vóór de uitgifte wan di- nieuwe effecten, is 
bavcndieil gecoiiiroleerd voor I-iel hastorjsche aandelensisico. Teil tweede zljn de 
risicorapporiages in laex prospectus positief pceoi-releerd tnet tockomsiige renden.ieruten 
Ook hier is gccontrolcerd voor bovengeiaoenude variabelen, inclusief het histarisclie 
aandelcrivisico. Finaiacicringstlieorae voorspelt dal indien aandelcn raitroocel zgn 
geprijsd, ~ystemat~sche versclaillen in renclemciiteri enkel worclcn veruorslaakl door 
verscl~illc~~ i11 risico. Vaia oiidemeiiiingen die als risicovoller wordeil beschouwd, eist. 
de markt een hogcr rendeimesit. De resiiltalen suggereren daaroni dat de 
risicoraj~portages her nsico van een onderr-rerizliig goed weergeven. Teil derde blqjki-11 
de risicorapportages zccr cxtre~ne dalingen in aandelenprijzen !e voorspeUlcia. Ook hier 
is gecar?lrolecrd voor eercler gca~oeiilde I'iictoien Deze bevïndiiig duidt er op dat 
1~eslu~irdc1-s ~iuvcslccrtlcn, in laet prospcelris wliarscliuwcir voor dc kans op b~jroizder 
iiegaticvc tiiilkloinsici~ 

13ic coiacl~isie die op Z,as~ van deze eri~piriscl~c rcslillittrru wardi getrokken, tc 
dai ~ockoia-isrgei~iclila kwslilatlievc rasicorapportilges i11 prospectLisseia voor 
irzvesteerdcn-s brliikbarc: inlbr~i~atîe bevatten utli risico-iiascliallingen tc maken. Voor 
iegelgevers is dezc coiiclusle rnagclijk ii~tercssant, oriidat dit suggcrcert dat cle I-ruid~ge 
Ilexibele rsgcls omtrcnt Iret npricrncn~ vala ncicu-iitfoi~iiatie in prospectussen adeqtiaar. 
zijn. Voor ondcrroekers die op zoek z!pn naar een esante inaalstaf van risico zo;~lc dat 
~,orcli. gepercipieerd door besluurders en ii~vcsteerders, rijii de bevitldingeri ook rii~itig. 
Duur te oiaderzockcia of kwalitatieve risicorapporrages i n  prospectilicsca bruikbare 
rislcír-infor111t1tie bevat voor isz~esteerders, is een é~ltcrnalievc maatstaf ontw~kkeld en 
eclesi. Keplicaiie vali deze studie ral ucliier izloeken uitwijzen in tloeverre de 
bevindingen gciicialisecrbaar LIJ~I .  Voor de andei-nernii~gen i~il ilc steekproer verschaft 
dc liuidige siuelie echter ccn be~rnut;cbarc en gevalideerde risicoinaatstaf. OIYI deze 
reden k a n  de ris~coi~iaiiilst~uf worden gebruikt i11 de derde sludic vari lier proefschrift. 



Sruh6. .T 
In de derde empirische studie vcrschili~ït de aaiidaclil naar de relatIr z~issrln 
onderneliitrrgsrisico en belieerslng Oni paecues ti: zijg?, test dc stitdle de 
\lerorrdei-stellring dat de behoefte aan en aailwerigtlzid vaiz extenie vorrnrii \ u t 1  

behecrsinig groter wordt als het nsico dat I S  verboildcir dc 
anderiieinungsacti~aeeitei~ toeneemt. ISc studie coliceiitrerfi aicl1 I;licrbol op iwce 
spec~fieke tornieli vaii beheersing: bel~eersing dooi de raad uarr eomirmissarissen eir 
bel-ieersirig door grote aandeelhouders Evenals ia de tweede studie besraar de 
gelranteerde steekproef uit Nederlaiadse 1veriiiootsc3taaQpcnape die r* de periode van 19Sr7 
fat 2000 naeuwe effecten hebben uitgegeveil op de A~nsrerdamse Eaeiirs 

De ii~eestc Nederlanidse vrnncaotsclzapperi kennen naast Irct bestii~ir ~ c i i  aparte 
oizafhankelgke raad ban comrnjsssirissen, duc tol taak l-ieeft roeziclii te Eioilicleii op Izcl 
belleid van lret bestuur. Het toe~icht vaii dc raad vain comi13iiscarissm aiaivat oirder 
andere de realisatie wan doelstelliingen, de strategie, de riclico's vcrbnn~den aan de 
otademeinliigsac11\i~itei1ea~ ei1 de upzei en werknng van he( 111terrie risncolsct7ieersirrga- c11 
corrtrolesystccii7. Bchalvc liet ~iitocfeiaei~ \rail toe zich^ op liet bcsitiea, &luiincri 
cornïiiissansscn het beaiiiur van i~aiddelerr vooazicii clie belpeil olm 
ondernerning~risico's bcdcr te behccrsei~. Zo kunilen coinrnissarusse~~ een oïrdemcin~ng 
vooreieri van extra legitimiteit, desk~irrdig advies cni belaiigrijke contacten nicl iii~dere 
ot-ideriienaingen en de overl~eid. Zovcell vanwcgc hel uiloefei~eir van toezicht op Ircl 
bcstuur 31s vanwege liet verschaffen van iniddelen oim risico\ tc behccrscii, is dc raad 
var1 commissarissela een belar~grljh beheerslngsi~iecI~at~is~ne. Ook grore 
aati~decllro~iders kunnen flingeren als belaeersingsmccl~anisrne, otiidnt rkj iilcer 
beweegredeiieti en nrogelijklzedetl Irebbcn o111 toezicht te Lro~iccleri ospa 11c1 bestuur claii 
kleine aai.ideellioriders. Daai~iaasi xroor/ieii TIJ de onderncinii~g uiici alleen van kapitaal, 
inaar vaak ook van advies en i~iiddelen uln risico's te bchecrsen. 

De analyscs mixken ondcrsclieid tussen urrden~iconiiigcn inet reij R-reursintrod1~ct1~ 
eia oridenrernirigen met rcii besiaandc beursnoterr~ig lil o ~ l c r c e i i ~ n c i ~ ~ ~ i ~ ~ t ~ g  inel di: 

\crwaclr~r: cai-rieriha~zg ~usscir o n d z i ~ ~ i e i ~ ~ ~ t ~ g s r i ~ i i ~ - ~ ~  cii bel-rtei\iiig, I;iicil de icsii~ll~utcia 
\sari dc a11cilysc.l van oiidcriiciniiigcn inci ccn bcui-sp:iiig sic11 clilt irrsicirv»llcrc 
oiiidernctiaingci? over ccn grotere raad van ~o~r-nr-inis\ni-ls~~:~r bcscl~rkkcii, ~ o w c l  i i i  

absolute als lclanief teia opzielite van dc raad \<>n bcsluur [Sc resul1nlc.n I~lcii 
\*erder L L C ~ I  dat bil risictrvollerc o r~dc rn~c in lnp  inci eerli betil.sgai~g vaker sprihke I \  villa 

gecoalceiltrecrd raanideli-nbcrit Nadere analyscS wolzcir uit clal 1111 laalslc 1% ioc tc 

scl-irgveil aai1 iiiict-irisiiteatin~~clc bcleggcrs H q  d e ~ c  iiiiialy\cc 1s gccoiitr.olcerd vooi tle 
p~ootle d~ ouadernciyilny;. ii~dustricclassif'EcaIi~: ei1 ]I-icl lctlalc aiinlal ~~~~~~~~~~~~~~lii+cir 

1-reslutirdci.s De u.~iaatsl;rfvan i-islco 111 de an~alyses i i  gcbasecrd 013 dc i n  ílc twccclc 
cialp~rischc silidie uitgevoerde iiihoilid~analysc \ai1 risicopi-o1ielei-i iir ~ ~ I O \ ~ ~ ~ C ~ L N + S C I I  

Omdat op dere ,manier gcbrliik wordi geiliaak1 van ex--a/Tlt' riuico /0d1.; dat -wrdl 
gcpcrclpiecrd d ~ f ~ r  bestuurdci.~ ei? ~nvcsicerdcrs, lioc1-t de studie iikiil daa í l ~ l  ccn bclein: 
rlsicoialUatstaf wplewcri dan de in eerder onderroek vaak gcliarutccrdc csr-lxiit 
rriaatltavcn \ai1 ricico. die ua~cesial gebaseerd zijn op cie i(co)wariantle van bcpc)~dltlc 
presta~ic-iaidicatoi.cii, zoals aandclemrenc~cnic~r~eii, kasslroinci~ ol'winilcn. 



Waast de verwachte samenhang lussen ondememingsricico en beheersing, laten 
de reseill~iten van de analyses van ondcnremingein met een beursgang zien clat de 
tresrudceode vormen van beheer~nng systcmarisch saineilhasugen met de rnate van 
zegemgesfelde bellangen russen becturrrdcrs en aandeelhouders Ondernemingen mee 
ccn beursgai-ig hebben indien het percentage aandelenbezit door besiuurders groter 1s - 
en de belangenkgenstell~ngen daardoor klciiier zijn - gemnddeld een kleinere raad van 
coinmussarissen, wederom zowel in absodute zin als relatief ten opztchte van de raad 
va11 besmur Ook is bij ondernemingen met een beursgang het aandelenbez~i door izler- 
insriiuticrnclc beleggers gen-iiddeld rn~neier geconecntreerd als het percentage 
aandclcs-ibczit door bcccuzirdcrs groter is. 

Veior ondernemingen met een bestaande beursnotcrirrg tonen dc resultale11 i an 
de ai~alyses cclrter g&Cn verwachte samenhang aan tussen ondernerntngsiisico en 
bchecrsir~g CEok leveren de resultaten van de urralyser; vali onden.aciningen inet een 
hestaandc beiur~i~atcrii~g nagenaeg geen e~mpiriscii bewijs op voor het eerda genoemde 
verbaii~d Iliscfen belaeersing en hel pereeirtage aandelenbe~it door bcsrlitirders. DC 
resultaten wan ccndcr empirisch r art der zoek bieden hiervoor een irtogelijke verklaring: 
na de beursgang verandert dc omvang vuii de raad vati comri~issanissen ei1 de 
conccntrarie van het aandelenbezit na verloop van lijd strucz\ircel door uisselit~gen valli 

hek bestmur, prestatics van de onderneming cn drelgungen van owei-narnes. De concl~ilsie 
die op basis van de emg~irische resirltaten van  cle dcrdc studie kan worden getrokken is 
daar0111 dat hct nisica dat is verbondei1 aan de ondenaerriingsactivitei1en eaz de naate van 
legengcstelde belangen lussen hcl bestu~irderc en aandeehliouders ten tilde van1 de 
beursgang de rilale van beheersing door raad van corrrrnlssarissen en grote 
anndceliho~idcrs bepaiili. 




