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Samenvatting 
 
Corporate governance verwijst naar de manier waarop stakeholders van een organisatie 

ervoor zorgen dat het management van een organisatie rekening houdt met hun 

belangen. Corporate governance wordt gevormd door formele en informele relaties tussen 

het bestuur van een organisatie en haar stakeholders. Een belangrijke theorie in corporate 

governance is de agency theory, ontwikkeld door onder andere Jensen en Meckling 

(1976). Centraal in deze theorie is het idee dat eigendom en het management van een 

onderneming zijn gescheiden. Volgens deze theorie hebben agenten (managers) eigen 

belangen, die mogelijk anders zijn dan de belangen van de principalen (stakeholders) van 

een organisatie. Jensen en Meckling (1976) stellen dat aan de hand van verschillende 

zogenaamde corporate governance mechanismen toezicht kan worden gehouden op het 

management, waardoor beslissingen die het management neemt de belangen van de 

stakeholders dienen, in plaats van die van het management (in dit proefschrift 

aangeduid met ongewenst gedrag). Deze mechanismen kunnen worden ingedeeld in 

interne en externe mechanismen. Interne mechanismen hebben betrekking op de interne 

organisatie van een onderneming, zoals de raad van bestuur en aandeelhouders; externe 

mechanismen hebben betrekking op de externe omstandigheden waarin een 

onderneming actief is, zoals de wetgeving en de kapitaalmarkt.  

In dit proefschift wordt onderzocht hoe corporate governance mechanismen 

ongewenst gedrag van het management kunnen helpen voorkomen of reduceren. Het 

onderzoek richt zich daarbij op Indonesië. Dit land biedt interessante mogelijkheden 

voor onderzoek naar de invloed van corporate governance op de besluitvorming door 

het management van een onderneming, de mate waarin deze besluiten leiden tot 

ongewenste uitkomsten, en de wijze waarop corporate governance mechanismen 

ongewenst gedrag van het management helpen voorkomen. Omdat Indonesië een land 

in ontwikkeling is, zijn corporate governance mechanismen relatief onderontwikkeld. 

Sinds het begin van deze eeuw heeft het land wel gewerkt aan het verbeteren van 
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zogenaamde corporate governance best practices. Tegelijkertijd heeft het land in 

vergelijking met andere landen in Zuidoost-Azië relatief weinig progressie geboekt met 

het verbeteren van deze best practices (ADB, 2017).  

Het onderzoek in het proefschrift analyseert twee externe mechanismen (i.e., het 

algemene institutionele raamwerk en de rol van externe auditors), en twee interne 

mechanismen (i.e., de kenmerken van het bestuur en het belang van transparantie van 

informatie). In twee studies wordt een analyse wordt de aandacht gericht op één enkel 

mechanisme (Studie 1 en 2); twee andere studies analyseren richten zich op een 

combinatie van twee mechanismen (Studie 3 en 4). Figuur 1 geeft een overzicht van de 

verschillende studies en hun onderlinge relatie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Corporate governance mechanismen 

 
Studie 1 schetst een beeld van de rol van het institutionele raamwerk (extern 

mechanisme) bij het verkleinen van de kans op corruptie. Studie 2 behandelt de 

perceptie van externe auditors bij het beoordelen van de kans op fraude. Studie 3 

onderzoekt de interactie tussen de raad van commissarissen (interne mechanismen) en 

de verandering van het institutionele raamwerk (externe mechanismen) (zie stippellijn 

in figuur 1), in het bijzonder door te kijken naar hoe de veranderingen in dit raamwerk 
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van invloed zijn op de prestaties van ondernemingen waarvan de commissarissen 

banden hebben met de politiek versus de prestaties van ondernemingen waarvan de 

commissarissen deze banden niet hebben. In studie 4 wordt het verband onderzocht 

tussen de wijze waarop de raad van commissarissen functioneert (interne 

mechanismen), de mate van transparantie van informatieverschaffing (interne 

mechanisme) (zie stippellijn figuur 1) en de mate waarin het management de inkomsten 

stuurt (earnings management). De details van elk van deze studies worden hieronder 

gegeven. 

De eerste studie (hoofdstuk 2) onderzoekt hoe het algemene institutionele 

raamwerk van een land de kans op corruptie kan verkleinen. Daarbij wordt een 

vergelijking gemaakt tussen Maleisië, Thailand en Indonesië. De analyse maakt gebruik 

van de agency theorie. De centrale stelling in dit hoofdstuk is dat sterk ontwikkelde 

instituties die gericht zijn op het verbeteren van de best practices in corporate 

governance de kans op corruptie verkleinen. De studie bestudeert hoe best practices in 

corporate governance met betrekking tot de rechten van aandeelhouders, de raad van 

commissarissen, en accounting en auditing standaarden, inclusief het belang van de 

transparantie van informatievoorziening in de drie landen zijn ontwikkeld. Deze best 

practices dragen ertoe bij dat er een stricter toezicht op het management van 

ondernemingen mogelijk is, waardoor de kans op corruptie kleiner wordt. De 

belangrijkste bevinding is dat de instituties die gericht zijn op het verbeteren van de best 

practices in corporate governance in Indonesië minder sterk zijn ontwikkeld dan die in 

Maleisië en Thailand. Dit betekent dat het toezicht op het management van Indonesische 

ondernemingen minder strikt is, waardoor de kans op corruptie hoger zal zijn.  

De tweede studie (hoofdstuk 3) is gericht op het bestuderen van de perceptie van 

externe auditors van de kans op financiële fraude. Hiervoor is een enquête afgenomen 

onder 435 externe auditors. Er is gebruik gemaakt van een zogenaamde vignette case 

study methode, waarbij de casus die wordt beschreven is gebaseerd op een werkelijke 

zich in Indonesië afspelende casus. Het onderzoeksmodel voorspelt dat de beoordeling 

van de kans op fraude door externe auditors wordt bepaald op basis van zogenaamde 

red flags, ofwel omstandigheden en factoren die de waarschijnlijkheid dat fraude 
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optreedt verhogen, het oordeel van de auditor wat betreft de materialiteit van de de 

casus, de mate van professionele scepsis van de auditor, zijn/haar  inschatting van de 

kans dat de casus zal leiden tot een rechtsgang, een aantal persoonskenmerken van de 

auditor en het auditkantoor waar hij/zij werkzaam. Het onderzoek laat zien dat vooral 

het materialiteitsoordeel en  de professionele scepsis van de auditor de kans verhogen 

dat hij/zij de kans op fraude hoger inschat in geval van de beschreven casus. Verder 

toont de analyse aan dat het materialiteitsoordeel de beoordeling van de kans op fraude 

vooral indirect beïnvloedt via professionele scepsis. Deze twee bevindingen hebben 

mogelijke gevolgen voor auditors en hun taakuitvoering. Zij laten zien dat het voor 

auditors belangrijk is om conservatief te blijven wanneer zij een inschatting moeten 

maken van de materialiteit van een casus. Dit gedrag versterkt de professionele scepsis 

van auditors, wat leidt tot meer vaststellingen van een kans op fraude. Deze resultaten 

zijn nieuw in de audit-literatuur. Al met al suggereren ze dat de kwaliteit van de audits 

verbeterd kan worden als auditors conservatiever en sceptischer zijn bij het beoordelen 

van de kans op fraude. 

De derde studie (hoofdstuk 4) onderzoekt hoe institutionele veranderingen zoals 

die in 2004 plaatsvonden in Indonesië de financiële prestaties van ondernemingen met 

politieke banden beïnvloeden. Deze studie is gebaseerd op de agency theory en de 

resource dependence theory. Het is één van de weinige studies die gebruikmaakt van 

longitudinale data (2000-2011), waarbij de invloed van institutionele veranderingen op 

de prestaties van ondernemingen politieke banden wordt onderzocht. De data zijn 

opgesplitst in de pre-democratische periode (2000-2004) en de democratische periode 

(2005-2011), waardoor het mogelijk is het netto effect van de institutionele 

veranderingen op de waarde van politieke banden voor ondernemingen te meten. Het 

jaar 2004 wordt beschouwd als een mijlpaal, omdat in Indonesië dat jaar voor het eerst 

directe democratische presidentsverkiezingen werden gehouden. Voor deze studies zijn 

data betreffende bestuursleden met politieke banden van 357 beursgenoteerde niet-

financiële Indonesische ondernemingen met de hand verzameld. De resultaten van de 

empirische analyse laten zien dat in de democratische periode het effect van politieke 

banden op de financiële prestaties van ondernemingen afnam. Deze resultaten geven 
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aan dat de waarde van politieke banden voor ondernemingen minder belangrijk zijn 

sinds Indonesië in 2004 een democratisch gekozen regering kreeg. Deze resultaten 

kunnen verklaard worden door het feit dat er vanaf 2004 een verschuiving van de macht 

plaatsvond van de centrale autoriteiten naar regionale autoriteiten. De macht van de 

centrale bureaucraten werd minder, waardoor het belang, en daarmee de waarde, van 

politieke banden met de centrale autoriteiten voor ondernemingen afnam. 

De vierde en laatste studie (hoofdstuk 5) onderzoekt de onderlinge relaties tussen 

de wijze waarop de raad van commissarissen functioneert, de mate van transparantie 

van informatieverschaffing die een onderneming verschaft en de mate waarin het 

management de inkomsten stuurt (earnings management). Daar waar andere studies 

uitgaan van een directe relatie tussen het functoneren van de raad van commissarissen 

en earnings management, stelt deze studie dat de relatie tussen het functioneren van de 

raad van commissarissen en earnings management niet per se alleen direct hoeft te zijn. In 

deze studie wordt onderzocht in hoeverre het functioneren van de raad van 

commissarissen mede bepalend is voor de mate van transparantie van informatie die de 

onderneming betracht. Vervolgens wordt bestudeerd in hoeverre de mate van 

transparantie mede bepalend is voor de mate waarin het management gebruik maakt 

van earnings management. De data voor deze studie zijn afkomstig van de ASEAN 

Corporate Governance Scorecards. Deze data bevatten onder meer gegevens met 

betrekking tot de vaardigheden en competenties van de leden van de raad van 

commissarissen, de betrokkenheid van de commissarissen bij de onderneming en de 

inzet die zij vertonen met betrekking tot hun toezichthoudende rol, en de structuur en 

samenstelling van de raad van commissarissen. Deze gegevens zijn verzameld voor 104 

beursgenoteerde niet-financiële Indonesische ondernemingen voor de jaren 2013, 2014 

en 2015. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de vaardigheden en 

competenties van de leden van de raad van commissarissen, alsmede hun 

betrokkenheid bij de onderneming, een indirect negatief effect hebben op earnings 

management, omdat deze beide kenmerken van de raad van commissarissen bijdragen 

aan het verbeteren van de transparantie van informatie die ondernemingen verplicht 

zijn te geven, wat vervolgens leidt tot een vermindering van het gebruik van earnings 
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management. Voor informatie die ondernemingen niet verplicht hoeven te openbaren 

vindt de studie geen verband met de vaardigheden, competenties en betrokkenheid van 

de leden van de raad van commissarissen. Een interessante en belangrijke bevinding van 

dit onderzoek is dat Indonesische ondernemingen zich klaarblijkelijk niet houden aan de 

regels met betrekking tot de verplichte openbaarheid van gegevens. Dit wijst erop dat 

de kwaliteit van corporate governance in Indonesië, hoewel verbeterd gedurende de 

afgelopen jaren, nog steeds relatief zwak is. Het onderzoek suggereert dat dit komt 

doordat het toezicht door de raad van commissarissen te wensen overlaat. Een andere 

(niet in deze studie onderzochte) verklaring kan zijn dat de sancties op het niet 

publiceren van verplichte informatie door ondernemingen niet of nauwelijks worden 

gebruikt en/of niet effectief zijn.  

Al met al laten de resultaten van de studies in dit proefschrift zien dat sterke 

interne en externe corporate governance mechanismen belangrijk zijn voor het goed 

functioneren van ondernemingen in een opkomende economie als Indonesië. Meer in 

het bijzonder laten zij zien dat dergelijke mechanismen ervoor kunnen zorgen dat 

ongewenst gedrag van het management (waarbij zij beslissingen neemt die het 

eigenbelang, maar niet het belang van de andere stakeholders in de onderneming dienen) 

kan worden gereduceerd. 

Dit proefschrift laat zien dat een goed ontwikkelde corporate governance ervoor 

kan zorgen dat checks-and-balances in organisaties worden toegepast die ongewenst 

gedrag van het management kan reduceren of voorkomen. Investeren in corporate 

governance is niet alleen belangrijk voor ondernemingen, maar ook voor de macro-

economie in het algemeen. Het proefschrift laat ook zien dat transparantie en 

verantwoordingsplicht publiek vertrouwen wekt, wat weer kan leiden tot het 

aantrekken van investeerders en het stimuleren van economische groei. Hoewel dit 

onderzoek gericht is op Indonesië bevatten de resultaten wel degelijk ook belangrijke 

lessen voor andere opkomende landen. Het zou interessant zijn wanneer het onderzoek 

in dit proefschrift in de toekomst zou worden gerepliceerd in andere opkomende 

economieën. 
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