
De nieuwe norm voor compliancemanagement toegelicht

Aantoonbaar 
in compliance met
ISO 37301
Compliance- en risicomanagement zijn twee pijlers onder governance en goede bedrijfsvoering. Een 

organisatie kan haar maatschappelijke rol alleen goed invullen – en daarmee brood op de plank krijgen – 

als zij goed omgaat met risico’s (bedreigingen én kansen) en met de eisen, wensen en verwachtingen van 

haar stakeholders. Voor goede bedrijfsvoering bieden managementsysteemnormen die zijn gebaseerd 

op de High Level Structure (HLS) een goed handvat. Voor risicomanagement is er de richtlijn ISO 31000 en 

voor compliancemanagement de richtlijn ISO 19600. Begin dit jaar zal die laatste worden vervangen door 

ISO 37301 ‘Compliance management system – Requirements with guidance for use’. In dit artikel wordt de 

inhoud en betekenis van deze nieuwe norm voor compliancemanagement toegelicht.

Door Dick Hortensius, NEN Milieu en Maatschappij
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Sinds midden jaren ‘80 van de vorige eeuw zĳn 

door ISO tal van managementsysteemnormen 

gepubliceerd voor specifieke aspecten van de 

bedrĳfsvoering, zoals kwaliteitsmanagement, 

milieumanagement, informatiebeveiliging en 

voedselveiligheid. Sinds 2012 worden al die 

normen gebaseerd op hetzelfde fundament: de 

High Level Structure (HLS). De HLS beschrĳft 

de kerneisen van een managementsysteem 

en daarmee de kerneisen voor goede bedrĳfs-

voering. Kenmerkend voor de HLS is outside-in 

denken: een organisatie is alleen succesvol 

als zĳ rekening houdt met wat er zich in de 

omgeving (context of ‘business environment’) 

afspeelt.

 

In figuur 1 is schematisch weergegeven 

hoe risico- en compliancemanagement de 

 verbinding vormen tussen inzicht in de 

context en goede resultaten. In specifieke 

normen wordt dit verder ingekleurd: bĳvoor-

beeld het voldoen aan kwaliteitseisen om 

klantentevredenheid te bereiken in ISO 9001, 

het beheersen van milieurisico’s om steeds 

betere milieuprestaties te realiseren in ISO 

14001, het voldoen aan voedselwetgeving en 

toepassen van HACCP als basis voor het leve-

ren van veilige voeding in ISO 22000. 

Daarnaast zĳn er generieke richtlĳnen 

ontwikkeld, zoals ISO 31000 voor risicoma-

nagement en ISO 19600 voor compliancema-

nagement: deze helpen bĳ een geïntegreerde 

toepassing van de diverse normen met de HLS 

als fundament.

Van richtlijn naar eisenstellende 
norm
ISO 19600 is gepubliceerd in 2014 als zoge-

noemde ‘Type B managementsysteemnorm’. 

Dat wil zeggen dat die wel de HLS volgt, maar 

richtlĳnen biedt en geen eisen stelt. Er kunnen 

dan ook geen certificaten op worden afgege-

ven. Daar bestond destĳds ook geen behoefte 

aan, omdat de hiervoor genoemde specifieke 

managementsysteemnormen de mogelĳkheid 

bieden voor certificatie, waarvan compli-

ance met de relevante wet- en regelgeving 

deel uitmaakt. In 2018 is besloten om aan 

een herziening te gaan werken, waarbĳ na 

uitvoerige discussie is gekozen voor het omzet-

ten van de richtlĳn naar een eisenstellende 

(certificeerbare) norm met een nieuw nummer: 

ISO 37301. De Nederlandse normcommissie 

was daar overigens geen voorstander van. 

Dit vanwege overlap met bestaande certifi-

ceerbare normen en de vrees dat waardevolle 

elementen van ISO 19600 uit de norm zouden 

verdwĳnen, zoals aandacht voor gedrag en 

cultuur, omdat die moeilĳk objectief te beoor-

delen zĳn.

De ISO/DIS 37301 (Draft International Stan-

dard) is in juni 2020 goedgekeurd. Na een 

laatste stemronde zal de definitieve norm 

begin 2021 worden gepubliceerd. Het is dan 

Belangrĳke begrippen uit ISO 37301

Complianceverplichting: eisen waaraan een organisatie moet voldoen en die waar een 

organisatie vrĳwillig voor kiest om aan te voldoen

Compliance: het voldoen aan alle complianceverplichtingen van de organisatie

Non-compliance: het niet voldoen aan een complianceverplichting

Compliancerisico: de kans op optreden van een non-compliance en de consequenties daarvan.

Compliancecultuur: waarden, ethische normen, overtuigingen en gedragingen die door 

de gehele organisatie bestaan en die interacties hebben met de structuren en beheers-

systemen van de organisatie, voor het tot stand brengen van gedragsnormen die de 

compliance bevorderen.

A
nalyse, prioritering

Wat speelt er zich af?
Waarmee moeten wĳ rekening houden?

Welke kansen en bedreigingen moet mĳn 
organisatie tackelen?

Contextanalyse (4)

Issues/factoren (4.1)

Stakeholders (4.2)

Risicobeoordeling en plannen van 
risicomanagement (6)

Beoordeling van eisen en plannen van 
compliancemanagement (6)

Operationele beheersing (8)
monitoring en meting (9)

G
oede prestaties, producten en
 diensten voor stakeholders

Met wie hebben wĳ te maken?
Wat eisen en verwachten zĳ?

Aan welke eisen, wensen, verwachtingen 
moet en wil mĳn organisatie voldoen?

Strategische keuzes

Figuur 1: Compliance- en risicomanagement als rode draden in de HLS.
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een nieuwe interessante ‘plug-in’ op de HLS, 

omdat het de mogelĳkheid biedt aan te tonen 

dat een organisatie het vermogen heeft om 

aan alle van toepassing zĳnde eisen te voldoen. 

Niet alleen wet- en regelgeving, maar ook 

door de organisatie geaccepteerde eisen van 

belanghebbenden, zoals klanten of die vanuit 

keurmerken en eigen eisen van de organisatie, 

zoals gedragscodes en eisen van een moeder-

bedrĳf. Hieronder worden een paar belangrĳke 

kenmerken van de komende ISO 37301 belicht.

Essenties van ISO 37301
De op de vorige pagina weergegeven begrip-

pen uit ISO 37301 maken duidelĳk dat:

• compliance meer is dan het voldoen aan 

formele wet- en regelgeving; ook eigen 

eisen en die van stakeholders vallen eron-

der. Compliance is daarmee de basis van 

maatschappelĳk verantwoord ondernemen 

(MVO). Het sluit ook goed aan bĳ de nieuwe 

eis in hoofdstuk 4.2 van de herziene HLS: de 

organisatie moet vaststellen welke geïden-

tificeerde eisen en verwachtingen van 

stakeholders worden geadresseerd in het 

managementsysteem. Al die eisen maken 

vervolgens deel uit van compliance die met 

het systeem wordt nagestreefd (zie figuur 1);

• het risk-based denken uit de HLS ook voor 

compliancemanagement geldt. Dat wil 

zeggen dat een organisatie voor wat betreft 

de beheersmaatregelen de focus zal leggen 

op de grootste compliancerisico’s. Niet 

alleen vanuit eigen belang (proportioneel 

handelen), maar ook vanuit maatschappe-

lĳk belang (de meeste aandacht geven aan 

regels waarvoor geldt dat bĳ niet-naleving 

de grootste negatieve impact optreedt). 

Minimumvereiste blĳft natuurlĳk dat nale-

ving van alle eisen wordt geborgd, maar wel 

met proportionele inspanningen;

• gedrag en cultuur belangrĳk zĳn om 

 compliance te realiseren. Uiteindelĳk zĳn 

het de beslissingen en acties van leiding-

gevenden en medewerkers van een 

organisatie die (kunnen) leiden tot het niet 

naleven van geldende eisen. Het scheppen 

van de randvoorwaarden voor en het sturen 

op ‘goed gedrag’ is een essentiële component 

van compliancemanagement. Hierbĳ moet 

het management onberispelĳk voorbeeldge-

drag tonen en uitdragen dat compliance niet 

het slaafs naleven van vervelende regeltjes 

is, maar het dienen van belangen van stake-

holders en maatschappĳ.

Risk-based benadering in 
ISO 37301
De risk-based benadering in ISO 37301 bestaat 

eigenlĳk uit drie stappen (zie figuur 2):

1. het bepalen van de complianceverplichtin-

gen van de organisatie;

2. het bepalen van de compliancerisico’s;

3. het kiezen van de beheersmaatregelen 

(‘controls’).

Bĳ de eerste stap moet de organisatie vast-

stellen welke eisen, wensen en verwachtin-

gen van stakeholders zĳ als verplichtingen 

voor zichzelf wil aanvaarden en naleven (zie 

de nieuwe eis in hoofdstuk 4.2 in de herziene 

HLS). Ten aanzien van wettelĳke eisen is er 

geen keuzemogelĳkheid: die behoort een 

organisatie in ieder geval na te leven. Wat 

betreft de overige eisen moet de organisatie 

bepalen welke voor haar het belangrĳkst zĳn, 

ofwel welke risico’s zĳ loopt als ze daaraan 

niet voldoet. Denk aan commerciële risico’s 

van ontevreden klanten die weg  lopen of 

imagorisico’s als een gedragscode van de 

sector op het gebied van mvo niet wordt 

onderschreven. Keuzes worden dus gemaakt 

op basis van een risicobeoordeling.

Bĳ de tweede stap bepaalt de organisatie wat 

de met de complianceverplichtingen verbon-

den compliancerisico’s zĳn: wat is de kans op 

optreden van niet-naleving en hoe ernstig zĳn 

de gevolgen daarvan? Het is logisch dat aan de 

verplichtingen met de grootste compliance-

risico’s de meeste aandacht wordt besteed. 

De consequenties van niet-naleving kunnen 

 financieel zĳn (boetes, inkomsten derving), 

fysiek (milieuschade, gezondheid van werk-

nemers), imago (slecht in de pers, dalende 

motivatie onder werknemers), et cetera. 

Bĳ de derde stap wordt a¥ankelĳk van de 

omvang van de compliancerisico’s gekozen 

voor meer of minder rigoureuze beheersmaat-

regelen en vindt meer of minder intensieve 

monitoring van de naleving van eisen en van 

de effectiviteit van de getroffen beheersmaat-

regelen plaats. 

Deze stappen zĳn afgeleid van de stappen 

in het risicomanagementproces volgens  

ISO 31000. Het vaststellen van compliance-

risico’s kan daarom ook goed worden geïnte-

greerd met het algehele risicomanagement van 

een organisatie. In veel bedrĳven is compliance 

dan ook belegd bĳ – of nauw gekoppeld aan – de 

risicomanagementafdeling. 

Gedrag en cultuur
Compliance staat of valt uiteindelĳk met of 

Context van de organisatie
(issues, stakeholder-eisen, wensen en verwachtingen, wet- en regelgeving)

Risicobeoordeling

Beoordeling van de met compliance- 
verplichtingen verbonden risico’s

Keuze ‘risk controls’

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Complianceverplichtingen

Compliancerisico’s

Beheersmaatregelen en monitoringregime 
om non-compliances te voorkomen

Figuur 2: Risicogerichte benadering van compliancemanagement in ISO 37301.
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mensen de vereiste maatregelen treffen, proce-

dures naleven en het juiste gedrag vertonen. 

Dit geldt eigenlĳk voor alle managementsys-

temen, maar in het bĳzonder voor compliance-

management. Dit omdat wet- en regelgeving 

en gedragscodes (het woord zegt het al) vaak te 

maken hebben met juist en integer handelen 

van mensen. De schandalen die de afgelopen 

jaren de media haalden, hebben veel te maken 

met fraude, omkopingen of prĳsafspraken; 

allemaal mensenwerk. Voor het juiste gedrag 

van mensen is het belangrĳk dat er een cultuur 

is waardoor dat goede gedrag wordt gestimu-

leerd en beloond en onoorbaar gedrag wordt 

bestraft. Naast aandacht voor de ‘hard controls’ 

(procedures, protocollen, systemen) is er ook 

veel aandacht voor ‘soft controls’ (competen-

ties, houding, gedrag) nodig. 

ISO 37301 geeft ten opzichte van andere 

managementsysteemnormen relatief veel 

aandacht aan gedrag en cultuur. Bĳvoorbeeld 

bĳ de eisen aan directie en bestuursorgaan 

(governing body) in hoofdstuk 5. Daarin wordt 

expliciet vereist dat een compliancecultuur 

tot stand moet worden gebracht, zichtbaar 

voorbeeldgedrag moet worden getoond, ‘goed 

gedrag’ in de organisatie moeten worden 

bevorderd en ‘verkeerd gedrag’ niet mag 

worden getolereerd. Ook zĳn er expliciete eisen 

aan ‘compliance governance’, wat inhoudt 

dat er een ona¥ankelĳke compliancefunc-

tie/-functionaris moet zĳn, met rechtstreekse 

toegang tot het bestuursorgaan. Deze functie/

functionaris is het ‘geweten van de organisatie’ 

op het gebied van compliance en heeft een 

belangrĳke signalerende en adviserende rol. 

Met name in de toelichtende bĳlage wordt 

uitgebreid ingegaan op de rollen, verantwoor-

delĳkheden en bevoegdheden van alle betrok-

kenen in een organisatie om bĳ te dragen aan 

goed compliancemanagement.

De toepassing van ISO 37301
Compliance is iets waar elke organisatie mee 

te maken heeft. De manier waarop een organi-

satie daaraan invulling geeft verschilt sterk en 

is onder meer a¥ankelĳk van aard en omvang 

van de activiteiten, het regelgevende kader, 

haar stakeholders, externe relaties, de interne 

cultuur en structuur en het eigen personeel. 

Met ISO 37301 wordt een norm geboden die 

integraal compliancemanagement bevordert, 

gebaseerd op de HLS en daardoor volledig 

compatibel met bestaande managementsys-

teemnormen. De toegevoegde waarde op de 

bestaande normen is de expliciete aandacht 

voor gedrag en cultuur en de risk-based bena-

dering om prioriteiten te stellen en focus aan 

te brengen. Sylvie Bleker-Van Eyk, hoogleraar 

aan de Vrĳe Universiteit, noemt compliance 

wel eens een groot monster dat we zelf 

gebouwd hebben. Daarmee aangevend dat wat 

ooit bedoeld was als vorm van risicobeheer-

sing en gedragsbeïnvloeding een gedrocht is 

geworden door alle regels die er zĳn bedacht. 

ISO 37301 kan helpen weer te focussen op de 

risico’s waar het bĳ compliance om gaat en om 

van de beheersing daarvan weer mensenwerk 

te maken. Want bĳ compliance gaat het om 

gedrag en niet (alleen) om afvinklĳstjes.

ISO 37301 kan dienen als referentiekader 

bĳ discussies tussen een organisatie en haar 

toezichthouder(s), wanneer het gaat om wat 

er wordt verwacht van een organisatie ten 

aanzien van het goed managen van de nale-

ving van wet- en regelgeving. Hierbĳ kan ook 

het ‘risk-based’ karakter van pas komen. Veel 

toezichthouders passen een risico benadering 

toe bĳ toezicht: ze richten zich vooral op 

organisaties waar de consequenties van en 

de kansen op niet-naleving het grootst zĳn. 

Daarmee voeren toezichthouders en bedrĳven 

vergelĳkbare risicoanalyses uit. Als er dan 

verschillende conclusies worden getrokken 

biedt dat aanknopingspunten voor gericht 

overleg en mogelĳk meer wederzĳds begrip 

voor elkaars standpunten. Idealiter leidt het 

tot eenzelfde kĳk op welke regels er het meest 

toe doen en dus de meeste aandacht moeten 

krĳgen van bedrĳf en toezichthouder. Hoe 

meer vertrouwen er is bĳ de toezichthouder 

dat een bedrĳf de juiste prioriteiten stelt en de 

naleving goed organiseert, des te meer ruimte 

ontstaat voor andere vormen van toezicht. 

Ten slotte kan de aandacht voor cultuur en 

gedrag in ISO 37301 een positieve bĳdrage 

leveren aan de aandacht voor deze facetten bĳ 

andere managementgebieden, zoals kwali-

teit en veiligheid. Het gaat om universele 

‘soft controls’ die ertoe bĳdragen dat mensen 

binnen de ‘hard controls’ van een systeem de 

juiste dingen doen.

Bijdragen aan goed bestuur
Met ISO 37301 wordt een belangrĳke nieuwe 

norm aan de portfolio van ISO-management-

normen toegevoegd. Organisaties kunnen die 

toepassen om gestructureerd en aantoonbaar 

aan wettelĳke en stakeholdereisen te voldoen. 

Ze kunnen daarbĳ een risicogebaseerde 

benadering toepassen, waarmee zowel de 

eigen organisatiebelangen (proportioneel en 

kosteneffectief handelen) als maatschappe-

lĳke belangen (focus op de eisen met meeste 

impact) zĳn gediend. De komende tĳd zullen 

door de verantwoordelĳke ISO Technische 

Commissie 309 ‘Organizational Governance’ 

nog meer normen en richtlĳnen worden gepu-

bliceerd die bĳdragen aan goed bestuur van 

publieke en private organisaties. Q

Neem voor meer informatie contact op met 

Dick Hortensius, NEN Management systemen, 

e-mail: mm@nen.nl.

“De toegevoegde waarde van ISO 37301 op de 
 bestaande normen is de expliciete aandacht voor 
 gedrag en cultuur en de risk-based benadering om 
 prioriteiten te stellen en focus aan te brengen.“
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