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WAT BEÏNVLOEDT DE 
BESLISSINGEN VAN DE CFO?
DE ROL VAN BELONINGSSYSTE-
MEN, GOVERNANCESTRUCTUUR 
EN PERSOONSKENMERKEN 
De rol van de CFO staat de laatste tijd in de belangstelling; niet alleen in de popu-

laire pers en vakliteratuur, maar ook in een aantal academische artikelen. Dit arti-

kel bespreekt een aantal recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op artikelen die kijken naar de beloning van 

CFO’s, de relatie met ondernemingsbeslissingen, de rol van het governancesys-

teem en de ‘stijl’ van de CFO.

Management accounting & control:
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Frank Verbeeten: Een eerste groep artikelen 

gaat in op de beloning van CFO’s. Zo kijken Indjejiki-

an & Matejka (2009) naar de beloningsstructuur voor 

CFO’s. Zij geven aan dat CFO’s een rol spelen in de 

besluitvorming van de onderneming, maar daarnaast 

ook een fiduciaire verantwoordelijkheid hebben voor 

het rapporteren van de juiste (financiële) resultaten 

en financiële positie van de onderneming. Gegeven 

de fiduciaire verantwoordelijkheid is het de vraag of 

CFO’s beloond zouden moeten worden voor de resul-

taten die de onderneming rapporteert. 

Beloning van CFO’s
Indjejikian & Matejka (2009) geven aan dat onder-

nemingen CFO’s een beloning zullen geven die is 

gekoppeld aan bedrijfsresultaten om hen te motive-

ren om bij te dragen aan het realiseren van deze re-

sultaten en daarbij op de koop toenemen dat de cij-

fers dan enigszins vertekend zullen zijn. Bedrijven 

zullen daarbij een afweging maken: als de CFO de 

meeste kosten draagt van het rapporteren van ver-

keerde cijfers (bijvoorbeeld door ontslag, aanzienlij-

ke mindere loopbaanmogelijkheden of verlies van 

reputatie) kan de bonus van de CFO gekoppeld wor-

den aan de financiële resultaten van de onderne-

ming. Gegeven de negatieve consequenties zullen 

CFO’s er dan ‘automatisch’ voor zorgen dat er niet 

wordt gerommeld met de cijfers. Als daarentegen de 

onderneming (en niet de CFO) de kosten draagt van 

het gerommel met de cijfers (in de vorm van hoge 

boetes, hogere kapitaallasten, minder groeimoge-

lijkheden enzovoort), zal de bonus van de CFO aan 

andere prestatiemaatstaven dan de bedrijfsresulta-

ten worden gekoppeld. 

Indjejikian & Matejka (2009) maken vervolgens 

gebruik van een enquête onder leden van het Ame-

rican Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA, de Amerikaanse tegenhanger van het 

NBA) om te bekijken welk van de twee hiervoor 

omschreven effecten (CFO of onderneming draagt 

kosten voor de onjuiste cijfers) de overhand heeft. 

Uit hun analyse van de antwoorden van ruim 1300 

respondenten blijkt dat bonussen vooral gebaseerd 

zijn op de financiële prestaties van de onderneming 

of business unit: ongeveer 50% van de totale bonus 

is daarvan afhankelijk. Niet-financiële maatstaven 

(vooral maatstaven op het gebied van algemeen ma-

nagement, rapportage of financiering) maken 20% 

tot 30% van de bonus uit en subjectieve maatstaven 

bedragen eveneens ongeveer 20% tot 30% van de 

bonus. De rapportagetaken (die vooral gekoppeld 

zijn aan de fiduciaire rol) maken dus maar een be-

perkt deel uit van het beloningspakket van de CFO. 

Indjejikian & Matejka (2009) kijken ook naar de fac-

toren die bepalen hoeveel nadruk bedrijven leggen 

op financiële prestaties als onderdeel van de bonus 

van de CFO. Het blijkt dat de nadruk op financiële 

prestaties in de beloning van de CFO toeneemt bin-

nen grotere bedrijven en als de CFO langer in func-

tie is. Daar staat tegenover dat de nadruk op finan-

ciële prestaties minder wordt op het moment dat er 

sprake is van (verdenkingen van) manipulatie van 

de financiële cijfers. 

Ten slotte kijken Indjejikian & Matejka (2009) 

naar de invloed van SOx op de beloning van CFO’s 

in beursgenoteerde ondernemingen (aangezien deze 

laatste categorie onder de SOx-verplichtingen valt). 

Uit hun analyse blijkt dat bedrijven de nadruk op de 

financiële prestaties van de onderneming als basis 

voor de bonus van de CFO verminderd hebben na 

de introductie van SOx. Dit suggereert dat de kos-

ten van het onjuist rapporteren van de financiële 

cijfers door SOx (dan wel andere ontwikkelingen in 

corporate governance) meer bij bedrijven is komen 

te liggen. 

In een ander artikel kijken Balsam e.a. (2012) naar 

de invloed van de complexiteit van de baan van de 

CFO en de prestaties van de onderneming voor de 

beloning van de CFO. Balsam e.a. (2012) maken in 

hun analyse onderscheid naar het vaste salaris van de 

CFO en de bonuscomponent (inclusief opties). Zij 

veronderstellen dat de complexiteit van de baan van 

de CFO vooral wordt bepaald door de omvang van de 

onderneming, de mate van diversificatie en de com-

plexiteit van de investerings- en financieringsactivi-

teiten van de onderneming (onder meer het aantal 

analisten dat de onderneming volgt, het aantal acqui-

sities dat de onderneming doet en de uitgifte van  

leningen). Voor wat betreft de prestaties kijken zij  

zowel naar de prestaties van de onderneming (winst-

gevendheid, rendement op de beurs) als ook CFO-

‘Bonussen zijn 
vooral gebaseerd 
op de financiële 
prestaties van de 
onderneming’
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specifieke prestaties (realiseren van verwachte win-

sten en winstmanagement om aan de verwachtingen 

van analisten te voldoen). Uit de resultaten van een 

analyse van ruim 5000 Amerikaanse ondernemingen 

blijkt dat zowel de complexiteit van de baan als ook 

de prestaties van de onderneming van invloed zijn  

op de beloning en de bonus van de CFO. Daarnaast 

blijkt de bonus van de CFO vooral afhankelijk van de 

mate waarin de CFO erin slaagt zijn persoonlijke 

doelen te realiseren: CFO’s ontvangen extra variabele 

beloning als ze erin slagen om, door verwachtingen-

management of door winststuring, de onderneming 

precies te laten voldoen aan de winstverwachting die 

is afgegeven. 

CFO’s, beloningsstructuur en bedrijfs-
beleid
Een aantal studies heeft gekeken in hoeverre de be-

loningsstructuur voor de CFO van invloed is op de 

beslissingen die binnen de onderneming worden ge-

nomen. Onder de bedrijfsbeslissingen vallen onder 

meer financieringsbeslissingen (aangaan van lange- 

of kortetermijnfinanciering) en winststuring. Chava 

& Purnanandam (2010) kijken naar de invloed van 

de beloningsstructuur (aandelen en opties in bezit 

van de CFO) op de financierings- en accountingbe-

slissingen van de onderneming. Binnen de belo-

ningsstructuur kijken Chava & Purnanandam 

(2010) naar twee specifieke variabelen: de vega, die 

aangeeft in hoeverre het vermogen van de CFO va-

rieert met de volatiliteit van de aandelenkoers; en de 

delta, die aangeeft in hoeverre het vermogen van de 

CFO varieert met de aandelenkoers. Voor wat be-

treft de vega geldt: hoe hoger, hoe meer de CFO ge-

neigd zal zijn om risico te nemen. Voor de delta is 

dat wat complexer. De delta stimuleert managers 

om de waarde van het aandeel te laten stijgen; het 

nadeel van een hoge delta is echter dat de CFO in 

toenemende mate afhankelijk wordt van de aande-

lenkoers van de onderneming. De beleggingen van 

CFO’s zijn echter veel minder gediversificeerd dan 

die van gewone beleggers; zij zijn voor een groter 

deel afhankelijk van de ontwikkelingen van de 

waarde van de onderneming waar zij voor werken. 

Daarnaast zijn ook de waarde van de CFO’s human 

capital en zijn reputatie afhankelijk van de ontwik-

kelingen binnen de onderneming. Het gevolg is dat 

een hogere delta ertoe kan leiden dat CFO’s minder 

risico nemen om hun investering en reputatie te be-

schermen. 

Uit de analyse van Chava & Purnanandam (2010) 

onder ruim 7000 Amerikaanse ondernemingen blijkt 

dat, in tegenstelling tot de CEO, de beloningsstruc-

tuur van de CFO niet geassocieerd is met beslissin-

gen omtrent de liquiditeitspositie en vermogens-

structuur van de onderneming. Daar staat tegenover 

dat, binnen de gekozen vermogensstructuur, er wel 

een relatie gevonden wordt met de financieringster-

mijnen die de onderneming kiest. Ondernemingen 

waarbij het vermogen van de CFO sterk afhankelijk is 

van (de volatiliteit van) de aandelenkoers kiezen voor 

minder (meer) kortetermijnschulden. Ook blijkt dat 

in ondernemingen waarin het vermogen van de CFO 

sterk afhankelijk is van (de volatiliteit van) de aande-

lenkoers er meer (minder) aan winststuring wordt 

gedaan. De resultaten zijn consistent met een pa-

troon waarbij de beloningsstructuren van onderne-

mingsbestuurders van invloed zijn op het financieel 

beleid dat door de onderneming wordt geïmplemen-

teerd. In het algemeen geldt dat de beloningsstruc-

tuur van de CEO van invloed is op de ‘hoofdlijnen’ 

van het financieel beleid (liquiditeit, solvabiliteit); de 

beloningsstructuur van de CFO bepaalt vervolgens 

de wijze waarop de details van het financieel beleid 

(korte- of langetermijnvermogen, mate van winststu-

ring) worden ingevuld. 

Jiang e.a. (2010) kijken vervolgens naar wie bin-

nen de onderneming de meeste invloed heeft op 

winststuring en op de mate waarin winsttargets ge-

realiseerd worden: de CEO of de CFO. Zij gaan uit 

van de veronderstelling dat de CFO meer specifieke 

kennis en invloed heeft om winststuring mogelijk te 

maken dan de CEO en dat de CFO meer geneigd zal 

zijn om de winst te sturen als zijn beloning afhan-

kelijk is van aandelen en/of opties. Uit het onder-

zoek blijkt inderdaad dat de omvang van winststu-

ring en de kans dat analistenverwachtingen worden 

‘CFO’s ontvangen 
extra variabele  
beloning als de 
onderneming  
precies voldoet 
aan de afgegeven 
winstverwachting’
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gerealiseerd toeneemt naarmate de beloning van de 

CFO meer afhankelijk is van aandelen en/of opties. 

Daarnaast blijkt dat deze relatie sterker is voor 

CFO’s dan voor CEO’s, hetgeen suggereert dat de 

beloningsstructuur van de CFO van (grote) invloed 

is op winststuring binnen de onderneming. 

CFO en governance
Feng e.a. (2011) stellen vervolgens de vraag waarom 

CFO’s zich inlaten met het manipuleren van de cij-

fers. Bij het manipuleren van cijfers kijken zij naar 

gevallen die verder gaan dan winststuring; het be-

treft het bewust rapporteren van vertekende cijfers 

die niet (meer) in overeenstemming zijn met ac-

countingrichtlijnen. Feng e.a. (2011) stellen dat er 

twee redenen zijn waarom een CFO zich in zou la-

ten met cijfermanipulatie: vanwege direct persoon-

lijk gewin (om bijvoorbeeld te kunnen profiteren 

van stijgingen in de aandelenkoers) of vanwege druk 

vanuit de CEO (die als superieur van de CFO een 

belangrijke stem heeft in toekomstige belonings-

pakketten en/of carrièremogelijkheden). 

Uit een analyse van Amerikaanse ondernemin-

gen waar manipulatie is geconstateerd blijkt dat de 

consequenties van het manipuleren van cijfers voor 

CFO’s aanzienlijk zijn. CFO’s van bedrijven die  

cijfers gemanipuleerd hebben krijgen beperkingen  

opgelegd (en mogen bijvoorbeeld niet meer als be-

stuurder, toezichthouder of accountant voor beurs-

genoteerde ondernemingen optreden), krijgen aan-

zienlijke boetes opgelegd en kunnen in aanmerking 

komen voor strafvervolging. Daar staat tegenover 

dat de directe beloningsconsequenties beperkt zijn. 

Ook blijkt dat de beloning van CEO’s van bedrijven 

die cijfers manipuleren in sterkere mate gekoppeld 

is aan aandelen en opties en dat de CEO’s van mani-

pulerende bedrijven meer macht hebben. Ook blijkt 

dat het met de governancestructuur van bedrijven 

die cijfers manipuleren over het algemeen slechter 

gesteld is dan bij vergelijkbare ondernemingen die 

de cijfers niet hebben gemanipuleerd. Het verloop 

van CFO’s voordat de manipulatie wordt vastgesteld 

is ook hoger, hetgeen suggereert dat de ‘CFO met 

een rechte rug’ wordt vervangen door een wat flexi-

beler CFO die manipulatie van cijfers mogelijk 

maakt. Kortom, het lijkt erop dat CFO’s van bedrij-

ven die cijfers manipuleren toegeven aan de druk 

van de CEO.  

De ‘stijl’ van de CFO
Een laatste groep artikelen kijkt naar de ‘stijl’ van de 

CFO en de consequenties van die stijl voor een aan-

tal accountingbeslissingen. Onder ‘stijl’ wordt ver-

staan de verschillen tussen diverse CFO’s op per-

soonlijk vlak, zoals eerdere werkervaring, opleiding, 

leeftijd en de persoonlijke situatie. Economische 

theorie veronderstelt over het algemeen dat de in-

vloed van specifieke managers (waaronder CFO’s) 

beperkt is. Daarentegen veronderstelt upper-eche-

lontheorie (Hambrick, 2007; Hambrick & Mason, 

1984) dat persoonlijke verschillen tussen managers 

ertoe kunnen leiden dat managers andere beslissin-

gen nemen, vooral in geval van complexe situaties. 

Accountingbeslissingen zijn meestal complex; ze 

kunnen betrekking hebben op diverse zaken, zoals 

het vrijwillig verstrekken van financiële en niet-fi-

nanciële informatie aan de kapitaalmarkt, het ver-

mijden van belastingen, het aangaan van leningen, 

het kapitaliseren dan wel afschrijven op activa 

(goodwill, ontwikkelingskosten van software) en 

het in meer of mindere mate sturen van de winst. 

Bamber e.a. (2010) kijken naar de invloed van 

topmanagers, waaronder CFO’s, op de mate waarin 

bedrijven vrijwillig informatie aan de kapitaalmarkt 

verstrekken. Uitgaande van de upper-echelontheorie 

stellen zij dat individuele verschillen tussen mana-

gers een belangrijke rol kunnen spelen bij het al dan 

niet vrijwillig verstrekken van informatie aan de  

‘De beloningsstructuur van de CFO 
blijkt niet geassocieerd met beslissin-
gen omtrent de liquiditeitspositie en 
vermogensstructuur’
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kapitaalmarkt (‘voluntary disclosures’), ook als ge-

controleerd wordt voor economische en onderne-

mingsspecifieke variabelen. Bamber e.a. (2010) on-

derzoeken of een aantal kenmerken van de manager 

van invloed is op de management earnings forecasts 

(omzet- en resultaatvoorspelling door het manage-

ment van de onderneming) die bedrijven naar buiten 

brengen. De resultaten laten zien dat de CFO invloed 

heeft op het aantal voorspellingen dat wordt uitge-

bracht, de precisie van de voorspelling die wordt uit-

gebracht, de mate waarin nieuwe informatie naar 

buiten wordt gebracht en de mate van precisie van de 

voorspelling. Specifieke kenmerken, waaronder de 

opleiding van de manager (accounting, finance of le-

gal achtergrond; militaire achtergrond; en MBA-ach-

tergrond), blijken allemaal van invloed te zijn op de 

betrouwbaarheid, frequentie en inhoud van de voor-

spellingen die ondernemingen afgeven.  

Brochet & Welch (2011) kijken naar de mate 

waarin CFO’s gebruik maken van de ruimte die re-

gelgeving biedt. Zij kijken specifiek naar goodwill 

impairments, omdat daar aanzienlijke beleidsvrij-

heid aanwezig is. Voor wat betreft de CFO richten 

zij zich op de vraag of deze een achtergrond heeft bij 

een investeringsbank, een private-equityfonds, een 

venture-capitalbedrijf of een management consul-

tant. Zij veronderstellen dat CFO’s met deze achter-

grond eerdere ervaring hebben op het gebied van 

acquisities en andere soortgelijke transacties. Bro-

chet & Welch (2011) gaan er daarbij van uit dat 

CFO’s die afkomstig zijn uit één van deze bedrijfs-

takken over uniek ‘human capital’ beschikken, dan 

wel zich bewust (moeten) zijn van hun reputatie 

met betrekking tot overnames en de fair value rap-

portage-eisen die daaruit voortkomen. Brochet & 

Welch (2011) gebruiken de term ‘prior transaction 

experience’ (PTE) om de beslissingen van deze 

groep CFO’s met betrekking tot de fair value rap-

portage-eisen af te zetten tegen CFO’s die die erva-

ring niet hebben. Uit de resultaten blijkt dat PTE-

CFO’s vaker een impairment toepassen, maar dat de 

bedragen die met die impairments gemoeid zijn 

kleiner zijn. Ook blijkt dat de goodwill die PTE-

CFO’s rapporteren meer ‘value relevant’ is (ofwel, 

sterker is gekoppeld aan beurskoersen). Deze bevin-

ding is consistent met de verwachting dat de PTE-

expertise van de CFO van belang is bij het impair-

mentbeleid en, daaraan gekoppeld, de fair value van 

de activa van de onderneming. 

Dyreng e.a. (2010) kijken naar de rol van 908 

verschillende topmanagers (zowel CEO’s als CFO’s) 

voor wat betreft het ontwijken van belastingen. Bij 

het ontwijken van belastingen gaat het om de ratio 

tussen daadwerkelijk betaalde belastingen in relatie 

tot de winst voor belastingen. Uit de analyse blijkt 

dat individuele CFO’s er ‘belastingstijlen’ op nahou-

den die ze consequent bij verschillende onderne-

mingen toepassen. De ‘belastingstijl’ hangt niet sa-

men met andere kenmerken van de CFO, zoals een 

voorkeur voor kostenbeheersing of groei, of andere 

biografische kenmerken (leeftijd, opleiding enzo-

voort).  

Ook Ge e.a. (2011) kijken naar de invloed van de 

CFO op de accountingpraktijken van de onderne-

ming. Uit hun analyse blijkt dat CFO’s invloed hebben 

op winststuring, het gebruik van operational leasing 

binnen de onderneming, de gehanteerde rentevoet bij 

het berekenen van pensioenverplichtingen, de mate 

van cijfermanipulatie binnen de onderneming en de 

mate waarin de onderneming erin slaagt om aan de 

verwachtingen van analisten te voldoen. In tegenstel-

ling tot het artikel van Dyreng e.a. (2010) blijkt dat er 

wel enige verschillen zijn voor wat betreft de persoon-

lijke kenmerken van de CFO: CFO’s met een opleiding 

als CPA (het Amerikaanse equivalent voor een RA) 

blijken wat minder aan cijfermanipulatie te doen. 

CFO’s met een MBA-opleiding zijn op financierings-

gebied wat agressiever, in de zin dat ze meer gebruik 

maken van operationele leaseconstructies en wat op-

timistischer zijn omtrent de verwachte rendementen 

voor de pensioenverplichtingen. 

De voorgaande onderzoeken kijken vooral naar 

de rol van de CFO binnen Amerikaanse onderne-

mingen (vooral omdat daar meer data beschikbaar 

zijn). Burkert & Lueg (2013) kijken naar de invloed 

van de CEO en de CFO binnen Duitse beursgeno-

teerde ondernemingen op het gebruik van value-

based management (VBM) technieken. Uit hun 

analyse van 52 ondernemingen lijkt dat vooral de 

CFO invloed heeft op het gebruik van VBM-tech-

nieken. CFO’s met een opleiding in bedrijfsecono-

mie of bedrijfskunde (versus techniek, wetgeving of 

andere achtergrond) zijn meer geneigd om VBM te 

‘CEO’s van mani-
pulerende bedrij-
ven hebben meer 
macht’
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eerder gedrag zal voortzetten. Gegeven het voor-

gaande zouden beleggers, toezichthouders en ande-

re betrokkenen geïnteresseerd moeten zijn in zowel 

de beloning als de achtergrond van CFO. 
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implementeren. Daarentegen zijn CFO’s die al lan-

ger binnen de onderneming werkzaam zijn minder 

geneigd om VBM te implementeren. 

Samenvatting en conclusies
Uit de voorgaande artikelen komt een aantal interes-

sante bevindingen voort. Zo blijkt dat de variabele 

component van de beloningsstructuur voor CFO’s 

vooral gekoppeld is aan de financiële prestaties van de 

onderneming. De nadruk op de financiële component 

neemt toe met de omvang van de onderneming, de 

mate waarin de onderneming aan de winstverwach-

ting kan voldoen (al dan niet met behulp van winst-

sturing) en met het aantal jaren dat de CFO in functie 

is en neemt af als er sprake is van (verdenkingen van) 

manipulatie. Ook blijkt dat de beloningsstructuur van 

de CFO belangrijke consequenties heeft voor de on-

dernemingsbeslissingen, waaronder de keuze voor 

langetermijnschulden, de mate van winststuring en 

(daaruit voortvloeiend) de mate waarin de onderne-

ming erin slaagt om aan de winstverwachting te vol-

doen. De governancestructuur blijkt eveneens een be-

langrijke rol te spelen: CFO’s lijken vooral cijfers te 

manipuleren onder druk van de CFO, niet omdat hun 

beloningspakket aanzienlijk afwijkt. 

Daarnaast blijkt dat CFO’s een bepaalde ‘stijl’ 

hebben waarmee zij, onafhankelijk van de onderne-

ming en de economische omstandigheden, een eigen 

stempel op de organisatie drukken. De gehanteerde 

stijl is afhankelijk van de leeftijd, opleiding en eerde-

re ervaringen van de CFO. De CFO-stijl blijkt van in-

vloed te zijn op de mate waarin ondernemingen (vrij-

willig) informatie verstrekken aan de kapitaalmarkt 

(zowel de inhoud, frequentie en juistheid van de in-

formatie), de wijze waarop accountingrichtlijnen 

worden ingevuld, belastingontwijking, winststuring 

en gebruik van (management) accountingtechnieken. 

Kortom, de CFO speelt een belangrijke rol bij de 

(financiële) beslissingen van ondernemingen. De 

RvC en andere toezichthouders kunnen de invulling 

van deze rol beïnvloeden door onder meer het belo-

ningspakket van de CFO en de governancestructuur 

van de onderneming te bewaken. Daarnaast zal bij 

werving van de CFO aandacht moeten bestaan voor 

de persoonlijke stijl (leeftijd, ervaring, opleiding en-

zovoort) aangezien het waarschijnlijk is dat de CFO 

‘De CFO heeft invloed op het aantal 
voorspellingen dat wordt uitgebracht’


