Controllers roepen om eigen gedragscode
21 juni 2010 - Zeven van de tien deelnemers aan de vorige week gehouden Nationale
Controllersdag willen een speciale gedragscode. De huidige wet- en regelgeving dwingt
onvoldoende het gewenste gedrag af waaraan een controller moet voldoen.
Dit blijkt uit onderzoek dat Control interim financials heeft gehouden onder bezoekers van de Nationale
Controllersdag vorige week woensdag. De code zou criteria moeten bevatten voor integriteiteisen,
objectiviteit, deskundigheid en professioneel gedrag van een controller. Zo'n code zou volgens hen recht
doen aan de betekenis van de controller voor het naleven van de wettelijke regels en een goed verloop
van het economisch verkeer.
De ondervraagde controllers vinden dat een eigen code een belangrijke aanvulling op bestaande
regelgeving zoals IFRS en SOx. Deze regels hebben een negatief effect op de arbeidsvreugde, maar
leiden niet tot een scherper toezicht op de cijfers in een organisatie, zo zegt een kleine meerderheid van
de ondervraagde controllers. Een flinke minderheid vindt juist wel dat de regelgeving toezicht op cijfers
heeft verbeterd.
De meeste controllers menen dat de regelgeving tijdrovend is, zonder dat er toegevoegde waarde
tegenover staat. Zes op de tien ondervraagden delen deze mening. Zeventig procent van de controllers
meent dat organisaties in de huidige economisch onzekere tijden onaanvaardbare risico's lopen als
bedrijven de adviezen van hun controllers niet opvolgen.
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Geplaatst door André Faber - 11-7-2010 15:30:41
De gedragscode van het Register AC kan nog worden toegevoegd aan die van het Nivra en de VRC. Deze
bestaat ook al twintig jaar en is een aantal jaren geleden geactualiseerd.
Het Register AC is een voorstander van het onderling afstemmen van de gedragscodes voor alle
controllers en werkt al aan de afstemming voor controllers op post-academisch/Master niveau (RA, RC)
en post-HBO/post-Bachelor niveau (AC). Laten we inderdaad niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden.
Voor een brede toepassing is het wel bevorderlijk dat controllers zich bij één van de organisaties
aansluiten en de gedragscode actief onderschrijven. Als controllers zich niet aan de code committeren
blijft het te vrijblijvend. Het is goed om te zien dat er veel belangstelling voor een algehele gedragscode
bestaat.
André Faber
voorzitter Register AC

Geplaatst door Eric Olders - 25-6-2010 8:49:53

Dit geluid is goed en slecht tegelijkertijd!
Goed omdat het de wens aangeeft om bewust met de professionele gedrags/integriteits/ethische
problematiek om te gaan, die veelal veel belangrijker en complexer kan zijn dan diverse finance,
accounting of controlling system issues.
Slecht omdat blijkbaar er minimaal 7 op de 10 mensen (nog) niet weet dat er al prima codes zijn op dit
gebied. Ik verwijs graag naar de VGC code van het NIVRA met ook specifieke bepalingen voor de
accountants-in-business/Finad tak. Daarnaast heeft de VRC (Vereninging Registercontrollers) miv 2009
een vernieuwde gedragscode die exact de thema's afdekt waar hier om gevraagd wordt.
Een opnieuw uitgevonden wiel is dus niet nodig (bewaar dat voor de Tour). Een professionele/rationele
controller heeft immers geen last van NIH syndroom perikelen. De VRC heeft het immers al voor u
geregeld.
De taak ligt blijkbaar in het beter bekend en bewust maken van het controllerslandschap van de reeds
bestaande code(s).
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