
56

c o m p l i a n c e

CCompliance, letterlijk naleving, heeft binnen de 

financiële sector een zwaardere betekenis, namelijk het

naleven van regels en voorschriften met als doel het

reduceren van risico's en het vermijden van materiële en

immateriële schade die kan voortvloeien uit het niet

nakomen van deze regels en voorschriften. In essentie

omvat compliance alle aspecten van het opvolgen van

regels en voorschriften. Met ‘alle aspecten’ wordt bedoeld

het uitdragen van de relevante voorschriften, het bewaken

van de naleving ervan en het afleggen van verantwoording

over de mate waarin de organisatie compliant is.

Compliant worden, compliant blijven
In de visie van Accedis bestaat een project om een

organisatie compliant te maken uit de volgende vier

logische fasen:

1. Inventarisatie van eisen en huidige situatie. De voor de

organisatie relevante interne en externe wet- en 

regelgeving wordt geïnventariseerd en bepaald wordt wat

de impact ervan is op producten, processen en maatregelen

van interne controle. De huidige producten, processen en

maatregelen van interne controle worden op een

gestructureerde wijze in kaart gebracht.

2. Analyse van huidige situatie en bepalen lacunes. De

interne en externe eisen worden vergeleken met de 

geïnventariseerde huidige situatie. De lacunes worden

bepaald, gecategoriseerd, gekwantificeerd en geprioriteerd

in een knelpuntenanalyse.

3. Ontwerp gewenste situatie en implementatieplan. De

vernieuwde producten, processen en maatregelen van

interne controle worden ontworpen. Voor de invoering

wordt een implementatieplan opgesteld.

4. Implementatie en borging. De vernieuwde producten,

processen en maatregelen van interne controle worden

geïmplementeerd in de bedrijfsprocessen en informatie-

systemen van de organisatie. Training van de medewerkers

is hierbij van groot belang, zodat zij de achtergronden van

de nieuwe situatie begrijpen, zich bewust worden van het

belang van compliance en de juiste houding aannemen met

betrekking tot compliance kwesties in het werk. Ten slotte

dient de beheerorganisatie met betrekking tot compliance

zelf te worden ingericht. 

Na de vaststelling van de opzet, het bestaan en de

werking van de bedrijfsprocessen conform de gestelde

normen, dient de aandacht zich te verleggen naar het

compliant blijven van de organisatie, om zo zichzelf en de

interne en externe toezichthouders zekerheid te kunnen
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van gedrag. De juiste attitude ten opzichte van compliance

aannemen en doorgeven aan de organisatie, van boven

naar beneden en ook horizontaal, is essentieel voor de

continuïteit van compliance binnen de snelveranderende

omgeving.

Om de compliance functie te kunnen uitvoeren, is 

een  programma nodig. Dit programma wordt doorgaans

door de  commissie opgesteld en omvat het geheel aan

beleid en beleidsvoornemens, interne regelgeving,

controleprogramma’s en opleidings- en

voorlichtingsactiviteiten die leiden tot de

realisatie van de doelstelling. De compliance

officer stuurt de dagelijkse uitvoering van dat

programma aan.

In de visie van Accedis wordt met het

uitvoeren van compliance management direct

het werkveld van het ontwerpen en vastleggen

van bedrijfsprocessen en informatiesystemen,

de Administratieve Organisatie (AO) en de

Interne Controle (IC), betreden. De basis voor 

compliance wordt gelegd door organisatie,

processen en systeemfunctionaliteit gericht te

ontwerpen en te implementeren, met de focus

op het inventariseren van risico’s, het beoordelen van de

impact en het gericht voorstellen van maatregelen. Deze

invalshoek vormt een verrijking en uitbreiding van de meer

traditionele aanpak van AO en systeemontwikkeling en is

daar zeker geen vervanging van. In plaats van op te treden

als een politieagent, gericht op risicomijdend gedrag,

ontstaat voor de betrokkene  hiermee de mogelijkheid bij te

dragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. In de

beheerfase van de informatiesystemen is ook een rol

weggelegd voor de functioneel beheerders om in samen-

spraak met de business en ICT de desbetreffende systemen

compliant te houden.

Om te komen tot een op risico georiënteerde

bedrijfsinrichting adviseert Accedis een integrale

benadering van de proces- en systeeminrichting. Hierdoor

wordt compliance vormgegeven in combinatie met andere

ontwerpprincipes van AO en IC en worden de

verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving

omgebogen naar kansen voor de organisatie. •

Dit artikel is een samenvatting van de door Accedis B.V.

samengestelde brochure “Compliance: van ‘plicht’ tot

‘kans’”. Nauw verwant aan deze brochure zijn de eerder

door Accedis samengestelde brochures over administratieve

organisatie en functioneel beheer.
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verschaffen omtrent de continuïteit van de deugdelijke

bedrijfsvoering.

Het organiseren van compliance
management

In het onderstaande organogram zijn de gangbare

verantwoordelijkheden binnen compliance management

weergegeven.

Compliance begint bij de directie. Staat de directie er niet

achter, dan kunnen de oprechte bedoelingen worden

bedolven onder commerciële targets en andere zaken van

belang. De directie wordt bijgestaan door een commissie,

die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de

compliance functie, de functie die toezicht houdt op de

naleving van regels op compliance gebied. De compliance

officer maakt onderdeel uit van de commissie en legt

verantwoording af aan deze commissie. Feitelijk is hij de

interne toezichthouder van de organisatie en is ervoor

verantwoordelijk dat het bedrijf zich in alle opzichten

aanpast aan wijzigingen in eisen van buitenaf. Bij de

uitvoering van het programma maakt de compliance officer

gebruik van een toetsingscommissie. Dit staforgaan van het

programma toetst de implementatievoorstellen op juistheid

met betrekking tot externe en interne eisen. Om het geheel

aan compliance werkzaamheden te stroomlijnen, worden

diverse werkzaamheden gedelegeerd aan local compliance

officers, die functioneel worden aangestuurd door de

compliance officer. De uitvoerende werkzaamheden en het

uitdragen van compliance binnen de afdelingen is belegd

bij het lijnmanagement.

Het uitvoeren van compliance management
Het hoogste lijnmanagement is verantwoordelijk voor

het opstellen en uitdragen van het compliance beleid en

heeft bovendien altijd een voorbeeldfunctie te vervullen in

gedrag. Compliance is immers in hoge mate een kwestie
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