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In 1956 verscheen in Amerika het boek „Statistical
sampling for auditors and accountants” van de hand
van Vance en Neter. Dit boek was toen een primeur
om dat het een product was van interdisciplinaire sa
menwerking tussen een accountant en een statisti
cus.
Onlangs verscheen in Nederland eveneens een
studie, die tot stand is gekomen als vrucht van een
„jarenlange samenwerking tussen accountants en
statistici” zoals de stadsdcus Prof. J. Kriens en de re
gisteraccountant Drs. A. C. Dekkers ons in hun voor
woord doen geworden.
Naar mijn mening is het boek van Kriens en Dek
kers voor de Nederlandse accountants veel leesbaar
der dan het werk van Vance en Neter en zeker niet
alleen omdat het in de Nederlandse taal is geschre
ven.
Overigens richten de auteurs zich niet alleen tot
accountants maar ook tot accountancy-studenten,
die gevorderd zijn tot het onderdeel controleleer.
Met betrekking tot de grondslagen en de techniek
van de accountantscontrole wordt in het boek vol
staan met verwijzing naar Prof. H. J. de Heer, Con
trolemiddelen voor de accountant, Handboek Ac
countancy.
Bij deze boekbespreking beperk ik mij tot datge
ne, wat de accountant in het algemeen het meest zal
aanspreken, namelijk deel L In deel II wordt een aan
tal begrippen en methoden uit de statistiek beschre
ven die in deel I hetzij expliciet, hetzij impliciet wor
den gehanteerd.
Een bespreking van dit deel laat ik gaarne over
aan een op dit gebied m eer deskundige.
In deel I van het boek zijn gestileerde voorbeelden
van toepassingen in de accountantspraktijk opgeno
men, die gemakkelijk hanteerbaar blijken te zijn.
Deze voorbeelden zijn bewust tot de hoofdzaken be'
perkt, waardoor het soms wat eenvoudig overkomt.
Steekproeven die m eer ingewikkelde technieken
vereisen en die met name worden toegepast door
Amerikaanse en Canadese collega’s vallen duidelijk
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buiten het kader van het boek.
In de hoofdstukken 1 en 2 tonen de auteurs aan
dat de aselecte steekproef binnen het kader van de
controle-opvattingen in Nederland niet alleen een
toelaatbare controletechniek is, maar ook eèn doel
matig instrument in het controlewerk kan zijn.
Bij de behandeling van de relatie tussen een vol
ledig onderzoek en een steekproefsgewijs onderzoek
constateren de schrijvers dat de exacte zekerheid,
die men met de volledige waarneming beoogt, niet
altijd haalbaar is. Hoewel bij steekproefsgewijs on
derzoek de uitkomst evenmin exact is, kunnen even
wel de toleranties en risico’s worden berekend. Ver
der wordt opgemerkt dat door het veelal geringere
tijdsbeslag van een steekproef de kosten lager zijn,
de controle eerder gereed is en er minder verslap
ping van de waakzaamheid optreedt.
In hoofdstuk 2 wordt erop gewezen dat de ac
countant vooraf steeds de aspecten moet aangeven
die hij wil onderzoeken en dat hij de fouten-definities voor die aspecten moet vaststellen. Het onder
zoek van de accountant kan betrekking hebben op
een verantwoording zelf, maar ook op de werking
van de onderliggende organisatie.
Daar waar anderen in hetzelfde verband spreken
over materiële en formele fouten en ik de voorkeur
geef aan de termen fouten m et directe financiële ge
volgen en fouten zonder directe financiële gevolgen,
maken de auteurs onderscheid tussen ernstige fou
ten en niet ernstige fouten. Ter voorkoming van een
onjuiste interpretatie moeten de volgende definities
goed worden gelezen:
- Ernstige fouten zijn fouten, die naar het oordeel
van de accountant gevolgen hebben voor de in
houd dan wel voor de uitvoering van zijn werk
programma.
— Niet ernstige fouten zijn fouten, die naar het oor
deel van de accountant geen gevolgen hebben
voor zijn werkprogramma, doch wel aanleiding
kunnen geven tot rapportering over die fouten
aan de leiding van de gecontroleerde onderne
ming.
Ten aanzien van de te gebruiken statistische tech
nieken onderscheiden de auteurs twee hoofdgroe
pen, namelijk toetsen en schatten.
Bij toetsen kiest de accountant als hypothese een
verwachting of een norm, die hij op zijn houdbaar
heid toetst.
Bij schatten berekent de accountant op basis van
de steekproefuitkomsten een schatting in de vorm
van een betrouwbaarheidsinterval, waarbinnen de
onbekende grootheid waarschijnlijk ligt.
Ondanks de statistische correspondentie tussen
toetsen en schatten, bestaan er toch verschillen tus
sen beide methoden.

Deze verschillen hebben er toe geleid dat bij steek
proefcontroles op emsdge fouten is gekozen voor
toetsen, terwijl bij steekproefcontroles op niet e m 
sdge fouten de voorkeur wordt uitgesproken voor
de schattingsmethode. In de hoofdstukken 4 tot en
met 7 wordt de methode van toetsen en in hoofd
stuk 10 de methode van schatten nader uitgewerkt.
In hoofdstuk 3 behandelen de schrijvers de defi
nitie van aselecte steekproeven en de aanwijsprocedure of selectietechniek, die noodzakelijk is om een
aselecte steekproef te krijgen.
In hoofdstuk 4 wordt nagegaan hoe de methode
van toetsen kan worden uitgewerkt voor controles
op ernstige fouten.
Bij deze uitwerking wordt tevens gebruik gemaakt
van de door collega A. van Heerden ontwikkelde
guldenrangnummermethode.
Op bladzijde 56 treft u een tabel aan waarin de
minimaal vereiste steekproefomvang wordt aange
geven bij verschillende waarden voor de foutenffactie (pl) en de kans om ten onrechte goed te keuren
ifio).

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 wordt voor de vol
gende onderdelen van de controle de toepassing
van de toetsingsmethode nader uitgewerkt: debiteu
ren, inkopen, kosten, lonen, uitgaande geldstroom,
aansluiting tussen sheets en proefbalans, uitbetaalde
schaden bij een verzekeringsmaatschappij en ver
strekkingen door een ziekenfonds.
In hoofdstuk 10 wordt de methode van schatten
in de vorm van betrouwbaarheidsintervallen nader
uitgewerkt. Als voorbeelden van toepassingen van

deze methode worden behandeld:
- schatten van het bruto-winstpercentage en de
korting voor contant
- schatten van de waarden van voorraden
- schatten van het bedrag aan openstaande vorde
ringen.
Het schatten in de vorm van betrouwbaarheidsin
tervallen leent zich ook zeer goed voor het onder
zoek naar de werking van de verschillende aspecten
van interne controle.
In dit hoofdstuk van deel I zult u tevergeefs zoeken
naar een tabel met betrouwbaarheidsgrenzen. Ik
verwijs u daarvoor naar deel II, bladzijde 203.
Als een vreemde eend in de bijt vindt u in de
hoofdstukken 8 en 9 de uitwerking van het Average
Outgoing Quality Limit-system. Het AOQL-systeem
is een steekproefmethode, waarbij alle aangetroffen
fouten worden verbeterd en als men te veel fouten
in de steekproef tegenkomt gaat men de gehele po
pulatie controleren en zonodig verbeteren. In situa
ties waarin fouten niet kunnen worden verbeterd,
kan deze methode niet worden toegepast.
Tot slot zou ik willen opmerken dat ik het boek
van Kriens en Dekkers van harte kan aanbevelen en
niet in de laatste plaats vanwege de vele daarin op
genomen toepassingen, die mijn collega’s in de con
trolepraktijk zeer ter stade zullen komen.
Een aantal suggesties ter verbetering zal ik gaarne
bij andere gelegenheid aan de schrijvers ter overwe
ging willen voorleggen opdat zij daarmee hun voor
deel kunnen doen bij een tweede druk.
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Jaarverslag
Maatschappelijke funktie
H. K. M. Cregten, A. van de Heyden,
J. W. Hoogendoom, A. J. A. van de Zon
MAATSCHAPPELIJKE VERSLAGGEVING
H. E. Stenfert Kroese b.v., Leiden 1978, 226 bladzij
den, prijs ƒ 39,50
door Drs. H. C. Dekker
In Nederland beginnen recentelijk steeds meer publikaties te verschijnen met als thema’s de maat
schappelijke verantwoordelijkheid van ondernem in
gen en de maatschappelijke verslaggeving door on
dernemingen. Als voorbeelden hiervan kunnen
worden genoemd het boek van Kuin: Management
is meer ..., de artikelen van Van Dijck over de ver
maatschappelijking van de onderneming, de artike
len van Traas en van Brevoord over de ontwikkelin
gen in de verslaggeving. Daarnaast wordt in veel ar
tikelen betreffende de sociale verslaggeving het on
derwerp „het maatschappelijke jaarverslag” bespro
ken en er een inhoud aan gegeven (bijv. Van Hoorn
en Dekker, Knaapen, Mulder).
Het boek, dat onderwerp van deze boekbespre
king is, kiest als uitgangspunt het maatschappelijk
voortbestaan van ondernemingen en non-profit-organisaties, dat als een afzonderlijk gegeven los van
het economisch voortbestaan van deze organisaties
wordt benaderd.
Het maatschappelijk voortbestaan hangt af van
het maatschappelijk funktioneren van de onderne
mingen en non-profit-organisaües. Dit maatschap
pelijk funktioneren volgt uit het aanvaarden van
maatschappelijke verantwoordelijkheden die eerder
zijn beschreven als het afwegen van de belangen van
groepen van de samenleving onderling en deze
weer tegen de kansen op een voortbestaan van on
dernemingen en non-profit-organisaties (pag. 9).
Het boek is te onderscheiden in twee delen, nl. de
hoofdstukken 1 en 2 enerzijds, waarin de achter
gronden en een theoretische verdieping van het on
derwerp centraal staan en anderzijds de hoofdstuk
ken 3, 4 en 5 waarin een uitwerking van de eerste
hoofdstukken wordt gepresenteerd. Een bijlage
waarin het verkrijgen van doelgroepinformatie van
acht doelgroepen wordt besproken en een (beknop
te) literatuuropgave completeren het boek.
In het eerste hoofdstuk (16 pagina’s) worden de
achtergronden van en de ontwikkelingen in het
funktioneren van organisaties geschetst. Het onder
deel „Achtergronden” m ondt daarbij uit in de vol
gende definiëring van het maatschappelijk funktio
neren van ondernemingen en non-profit-organisa
des: „Het maatschappelijk funktioneren van onder
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nemingen en non-profit-organisades is erop gericht
als organisade aanvaardbaar te zijn en te blijven
voor die groepen in de samenleving die invloed
(kunnen) uitoefenen op de gang van zaken in deze
organisaties” (pag. 11). In het tweede gedeelte van
dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de
ontwikkeling op het gebied van de maatschappelijke
verslaggeving, waarbij de periode tot 1970 - volgens
de auteurs beginnend in 1940 met het werk
van Kreps - beperkt is gehouden om dat volgens de
auteurs er in die periode in feite slechts één vorm
van maatschappelijke verslaggeving bestond, nl. de
„social audit”. Aan de ontwikkelingen na 1970
wordt - qua aantal pagina’s - meer aandacht besteed.
Achtereenvolgens komen daar aan de orde de
„social audit”, de „social accounting”, de sociale jaar
verslagen, de „Human Resource Accounting” en de
„Environmental Accounting”. Deze paragraaf acht
ik de minst geslaagde van het boek. Er wordt in het
geheel voorbij gegaan aan de ontwikkelingen zoals
die in verschillende landen hebben plaatsgevonden.
Zo is de „social accounting” (waaronder de Environ
mental Accounting) een zaak die zich voornamelijk
in de USA heeft ontwikkeld terwijl de sociale jaarver
slagen een vrijwel uitsluitend Nederlandse ontwik
keling betreffen.
In hoofdstuk 2 (39 pagina’s) wordt een theoreti
sche verdieping van het maatschappelijk funktione
ren gegeven langs twee benaderingen, resp. een
structurele benadering en een benadering in ele
menten. De rode draad in dit hoofdstuk is het geac
cepteerd zijn van de onderneming of non-profit-organisatie bij haar (bestaande) omgeving of • met de
woorden van de auteurs - „mensen te vriend houden
die het je anders moeilijk kunnen maken”. Mijns in
ziens betekent dit dat de onderneming te zeer een af
wachtende i.p.v. een anticiperende houding aan
neemt. Met hun structurele aanpak bedoelen de au
teurs het bepalen van een structuur waardoor de re
laties tussen de ondernemingen of non-profit-orga
nisaties en diverse betrokken groepen in de samen
leving worden vastgelegd, hierbij optredende maat
schappelijke processen worden geklassificeerd en de
doelstellingen die aan deze processen ten grondslag
liggen, op een systematische wijze worden geregis
treerd. Zij delen daartoe het bedrijfsgebeuren in in
een drietal dwarsdoorsneden; een economische,
een technische en een maatschappelijke. In het
tweede gedeelte van dit hoofdstuk worden de ele
menten die m et betrekking tot de maatschappelijke
dwarsdoorsneden van het bedrijfsgebeuren van be
lang zijn behandeld. Het zijn: a) de onderneming of
non-profit-organsatie; b) de doelgroepen van de sa
menleving; c) de doelstellingen van het maatschap
pelijk functioneren; d) de wijze van het maatschappe
lijk funktioneren. Dit gedeelte wordt afgesloten met
de opvatting van de auteurs om trent de maatschap
pelijke verslaggeving. Dit wordt door de auteurs sa
mengevat (pag. 55) als een „verslaggeving per doel

groep die dient te worden verzorgd m et een op deze
doelgroep afgestemde vorm, toon en inhoud van
verslaggeving, die bij voorkeur in onderlinge samen
werking en als een gezamenlijk verslag tot stand
komt, waarin het aandeel van de organisatie en dat
van de doelgroep recht wordt gedaan en opbouwen
de kritiek van beide zijden niet uit de weg wordt ge
daan of gemakshalve wordt verzwegen”.
In het uitgebreide hoofdstuk 3 (68 pagina’s) wordt
een systematische uitwerking gegeven van de in de
eerste twee hoofdstukken gegeven theoretische be
spiegelingen. Aan de hand van een maatschappelijk
sterkte/zwakte onderzoek en een selectie en regis
tratie van doelstellingen die het maatschappelijk be
leid van een organisatie weergeven, wordt de beno
digde informatie voor het maatschappelijk hande
len van een onderneming of non-profit-organisatie
op systematische wijze verzameld en geregistreerd.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de vaststel
ling van doelgroepen. Hierbij worden als doelgroe
pen door de auteurs alleen aangemerkt die organi
saties die de oorspronkelijke machtspositie van de
onderneming en non-profit-organisatie kunnen aan
tasten. Door deze beperking worden mogelijke doel
groepen die deze machtspositie niet kunnen aantas
ten, buiten beschouwing gelaten, hetgeen ik een te
grote beperking van het begrip doelgroep acht.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt
juist in dat ook met de nietmachtige of onmachtige
groeperingen, die als belanghebbende (stakeholder)
kunnen worden gezien, rekening wordt gehouden.
Hoewel het uitgangspunt van de auteurs, het geac
cepteerd zijn c.q. blijven van de onderneming of
non-profit-organisatie, hun doelgroepkeuze welis
waar rechtvaardigt is naar mijn mening deze keuze
nogal opportunistisch en bovendien statisch van
aard.
Na de nadere criteria voor hun doelgroepkeuze te
hebben aangegeven bespreken de auteurs de doelgroepen-administratie waarbij resp. aan de orde ko
men de inventarisatie van de doelgroepen en het bij
houden van de gegevens ervan. Deze paragraaf
wordt afgesloten m et een voorbeeld van een doelgroepenkaart en van een (doelgroep-)contact-agenda. Een volgende paragraaf in dit hoofdstuk be
spreekt de indeling van maatschappelijke processen.
Achtereenvolgens wordt daarin aandacht besteed
aan de aard van de gevolgen van deze processen
voor de doelgroepen, aan het niveau van handelen
door de organisatie en aan de indeling van deze pro
cessen in de fasen input, throughput en output.
Daarna wordt de registratie van de maatschappelij
ke processen besproken en wordt de vraag waarom
naast deze registratie een maatschappelijke verslag
geving noodzakelijk is, beantwoord. Hoofdstuk 3
wordt afgesloten met de bespreking van een raam 
werk dat het maatschappelijk funktioneren van de
organisatie voor alle betrokkenen zichtbaar en be

spreekbaar doet worden. Dit raamwerk valt uiteen
in een viertal modellen: a) een basismodel dat gestal
te geeft aan het logische raamwerk; b) een ordeningsmodel waarbij voor alle betrokkenen zinnig,
duidelijk en hanteerbaar het maatschappelijk funk
tioneren van organisaties wordt gerubriceerd; c) een
inventarisatiemodel om alle maatschappelijke pro
cessen over een bepaalde periode vast te leggen; d)
een beleidsmodel dat aangeeft welke maatschappe
lijke processen nodig zullen zijn en welke investerin
gen dit m et zich zal meebrengen. Dit sluit aan op het
maatschappelijk zwakte- en sterkte-onderzoek.
In hoofdstuk 4 worden de consequenties van de
maatschappelijke verslaggeving voor de organisatie
op een rij gezet. De auteurs beperken zich daarbij
voornamelijk tot de organisatorische consequenties.
Aan een opbrengsten/kosten analyse wordt geen
aandacht geschonken.
Tot slot worden in hoofdstuk 5 de knelpunten bij
het maatschappelijk beleid behandeld. Deze behan
deling valt uiteen in het bespreken van een drietal
problemen en in het geven van een viertal aanbeve
lingen.
De meest recente in de literatuurlijst opgenomen
literatuur dateert van februari 1978. Daar de auteurs
echter stellen hun boek mede op basis van recente
buitenlandse literatuur te hebben geschreven valt
het zeer te betreuren dat zij de op hun onderwerp
betrekking hebben belangrijke publikaties van in
vakkringen bekende buitenlandse auteurs als o.a. Linowes (1972), Estes (1975), Dierkes and Bauer (1973)
niet in hun beschouwingen hebben betrokken. Wel
licht zou dan ook paragraaf 1.2. m eer body hebben
gekregen. Daarnaast is ook belangrijke Nederlandse
literatuur op dit vakgebied niet opgenomen. Te den
ken valt o.a. aan de publikaties van J. J. J. van Dijck,
P. Kuin over de vermaatschappelijking van organisa
ties, van Klaassen over verslaggevingstheorie en
maatschappelijke verhoudingen, e.a.
Het geven van een oordeel over dit boek is geen
eenvoudige zaak. Als recensent van dit boek is men
gauw geneigd tot het leveren van een grote hoeveel
heid detailkritiek en om aan de hand daarvan een
oordeel uit te spreken. Laat ik evenwel slechts mijn
algemene indruk geven. De inhoud van het boek
„Maatschappelijke Verslaggeving”, m et als onderti
tel: „Een aanzet tot een fundamentele beschouwing
over het maatschappelijk funktioneren van onderne
mingen en non-profit-organisaties” heeft mij nogal
teleurgesteld en niet beantwoord aan mijn verwach
tingen. Dit nogal magere oordeel wordt in belangrij
ke mate bepaald door het uitgangspunt van de au
teurs, nl. het geaccepteerd zijn en blijven van de or
ganisatie door de samenleving. Het wordt door de
auteurs uitgewerkt in een nogal statische en afwach
tende houding van de leiding van de organisatie,
hoewel eerlijkheidshalve moet worden opgemerkt
dat enige • zij het magere - anticiperende acties wor-
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den genoemd. Naar mijn mening zou het werk. van
de vier auteurs aan betekenis hebben gewonnen
wanneer zij juist dit anticiperende aspect en daar
mee het maatschappelijk verantwoordelijkheidsge
voel van de organisaties nu en in de toekomst als
centraal thema hadden gekozen. Hoewel hun doel
groepenkeuze past binnen het uitgangspunt van de
auteurs wordt deze door mij als te beperkt ervaren
daar het allerlei potentiële belangengroeperingen
die in de toekomst verantwoording van de organi
satie om trent haar handelen kunnen vragen zonder

dat zij in staat zijn de machtsverhoudingen binnen
die organisatie te veranderen, uitsluit van de maat
schappelijke verslaggeving van deze organisatie.
Als lezer zou men - afgaande op de titel van het
boek - mogen verwachten dat de auteurs daadwer
kelijk aandacht besteden aan het - actuele - onder
werp van de maatschappelijke verslaggeving. He
laas komen zij nauwelijks toe aan het onderwerp ver
slaggeving en zijn zij blijven steken in de (interne) ad
ministratieve verwerking van hun ideeën.
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