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1. Inleiding 
De werkgroep ‘Internal audit & Compliance’ heeft onderzoek gedaan naar het centrale thema: 
“Compliance (risico) en internal audit”. De belangrijkste reden voor dit onderzoek is dat de 
Practice Advisory 2100-5 “Legal Considerations in Evaluating Regulatory Compliance 
Programs”, een standaard van het IIA inc., opgesteld is vanuit Amerikaans perspectief. In het 
jaar 2005 heeft de werkgroep “Legal Control” de Commissie Professional Practices 
geadviseerd nader onderzoek te doen naar het onderwerp compliance en audit. Deze 
ontwikkelingen hebben geleid tot het schrijven van deze handreiking. Centraal thema is: 
compliance (risico) en internal audit. 
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: “Welke kaders moet de internal auditor 
gebruiken bij het beoordelen van de beheersing van compliance risico’s van een organisatie in 
Nederland?”  
 
Om antwoord te krijgen op deze vraag zullen de volgende deelvragen beantwoord moeten 
worden: 

1) Wat is compliance (risico)? 
2) Hoe is compliance verankerd in de bedrijfsvoering? 
3) Welke kaders zijn van toepassing op het beheersen van het compliance risico en aan 

welke kaders moet de auditaanpak voldoen om dit vast te stellen?  
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2. Leeswijzer 
Deze handreiking is verdeeld in de volgende hoofdstukken: 

• Hoofdstuk 3: Gaat in op de scope en de uitvoering van het onderzoek. 
• Hoofdstuk 4: Bevat het antwoord op de deelvraag “Wat is het compliance risico?” 
• Hoofdstuk 5: Beschrijft manieren waarop compliance verankerd kan zijn in de 

organisatie. 
• Hoofdstuk 6: Gaat in op de kaders die van toepassing zijn op het beheer van het 

compliance risico en waaraan de audit aanpak moet voldoen.  
• Hoofdstuk 7: Bevat een toelichting op het kader. 
• Hoofdstuk 8: Geeft de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag weer 

(samenvatting).  
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3. Het Onderzoek 

3.1 Scope van het onderzoek 
De werkgroep is van mening dat de PA 2100-5 niet geheel toepasbaar is  in de Nederlandse 
situatie, omdat de definitie van compliance zoals gedefinieerd is door het IIA in praktijk een 
bredere reikwijdte heeft. Verwezen wordt:  
• De PA 2100-5 richt zich vooral op frauduleus gedrag van medewerkers. 
• De PA 2100-5 beschrijft soms maatregelen die in Amerika goed werken maar in 

Nederland soms ongebruikelijk zijn, bijvoorbeeld de klokkenluidersregeling (Am) versus 
een netwerk van vertrouwenspersonen (NL). 

 
Aangezien de PA 2100-5 niet geheel toepasbaar wordt geacht, is er voor gekozen om in kaart 
te brengen welk kader dan wel van toepassing is op het auditen van het compliance risico 
(centrale onderzoeksvraag).  
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de deelvragen ter beantwoording van de centrale 
onderzoeksvraag nader uitgewerkt.  

3.2 Uitvoering van het onderzoek 
De werkgroep heeft door middel van literatuurstudie een onderzoekskader opgesteld. Tevens 
is kennis genomen van de PA 2100-5 “Legal Considerations in Evaluating Regulatory 
Compliance Programs”. Dit onderzoekskader is nader besproken met een compliance 
specialist. Verder is het opzet van het onderzoek kritisch geëvalueerd door de Commissie 
Professional Practices van het IIA.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een gedetailleerde case studie bij 8 
verschillende organisaties in vier verschillende sectoren, namelijk: financiële dienstverlening, 
chemie, overheid en consumptieve goederen. Hiervoor zijn 11 interviews gehouden met 
internal audit en compliance specialisten van deze organisaties. Daarnaast heeft, voor zover 
dit mogelijk was, de werkgroep kennis genomen van relevante documentatie vanuit de 
participerende organisaties. 
 
 Door bij iedere organisatie zowel een gesprek te voeren met de compliance officer als de 
(compliance) auditor is een extra mogelijkheid gecreëerd om de onderzoeksgegevens te 
valideren. Wederom zijn de onderzoeksresultaten nader besproken met de compliance 
specialist. Tot slot zijn de resultaten kritisch geëvalueerd door de Commissie Professional 
Practices van het IIA.  
 
Het gevolg van de gekozen onderzoeksaanpak is dat de onderzoeksresultaten betrekking 
hebben op acht casussen. De wijze waarop het compliance risico beheerst wordt, is erg divers. 
De invloed van compliance op de bedrijfsactiviteiten is erg afhankelijk van de sector waarin 
de organisatie functioneert en de omvang van deze organisatie. De werkgroep is van mening 
dat zij een goed raamwerk kan neerzetten voor de algemene compliance aspecten.  
Het is echter moeilijk om deze specifieke kenmerken in een algemeen kader te plaatsen. De 
werkgroep doet daarom de aanbeveling om voor specifieke compliance onderwerpen speciaal 
onderzoek, bijvoorbeeld per sector, te doen naar het nut en de noodzaak van specifieke 
thematische kaders voor specifieke compliance onderwerpen.  
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4. Het Compliance Risico 

4.1 De praktische invulling van het compliance risico 
De essentie van compliance is het naleven van wet- en regelgeving, interne regels en 
gedragscodes. De reikwijdte van compliance is echter sterk afhankelijk van sector en type 
organisatie. Een organisatie in de petrochemische industrie heeft veel aandacht voor 
veiligheid, gezondheid en milieu terwijl financiële dienstverleners veel aandacht hebben voor 
klantgerelateerde risico’s, werknemer gerelateerde risico’s, risico’s gerelateerd aan de 
dienstverlening en risico’s gerelateerd aan de organisatie; alle gericht op het handhaven van 
het vertrouwen in de financiële sector.  
 
Ook zijn er verschillen aanwezig tussen het bedrijfsleven en de overheid. Het bedrijfsleven 
richt zich relatief meer op de “harde” kant van compliance, het naleven van de wet- en 
regelgeving. Dit wordt vooral ingegeven door dwingende externe ontwikkelingen, zoals SOX. 
Wel valt te erkennen dat alle sectoren belang hechten aan zowel integriteit als compliance. De 
nadruk op deze begrippen verschilt per sector. 
De overheid heeft, naast aandacht voor de “harde” kant van compliance, relatief meer 
aandacht voor de “softe” kant van compliance. Te denken valt aan de handelende medewerker 
als persoon in de privé en zakelijke situaties en de organisatiecultuur. Veelal wordt hier de 
term “integriteit” gebruikt. Het gedrag staat centraal. 
 
Een ander aangetroffen onderscheid in compliance betreft de focus. In sommige sectoren 
wordt compliance bezien vanuit de organisatie en bij andere sectoren vanuit zowel de 
medewerker als de organisatie. Naast eerder genoemd voorbeeld van de overheid heeft onder 
meer ook de chemische sector aandacht voor de medewerker. Zo kunnen 
veiligheidsincidenten ook gevolgen hebben voor zowel het welzijn van de medewerkers als 
voor de organisatie als geheel. 
 
Voor compliance kunnen we het volgende onderscheid onderkennen: 

• Focus: op organisatie niveau en op het niveau van de individuele medewerker. 
• Compliance aspect: het naleven van wet & regels en het integere gedrag (veelal 

verwoord in gedragscodes). 
 

4.2 De theoretische invulling van het compliance risico 
Het begrip compliance kent een grote diversiteit aan definities met centrale aspecten van 
“naleving” en “ regels”. Dit is voor de werkgroep reden geweest om geen uitputtende 
literatuurstudie te doen naar de definitie van compliance (risico). Vanuit enkele bronnen is 
onderzocht welke definities gebruikt zijn voor compliance.  
 
Het IIA inc. hanteert de volgende definitie van compliance:  
“the ability to reasonably ensure conformity and adherence to organization policies, plans, 
procedures, laws, regulations, and contracts.” 
Dit is een zeer brede invulling van de definitie van compliance en richt zich met name op de 
formele kant en houdt geen rekening met de materiële kant. Het mag duidelijk zijn dat het 
compliance risico herleidbaar is van deze definitie en zal daarom niet nader worden 
gespecificeerd. 
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Het VCO (vereniging van compliance officers) hanteert de volgende definitie van compliance 
risico: 
Compliance risico =  het risico van wettelijke of regulatieve sancties en van materieel, 
financieel of reputatieverlies dat een onder toezicht staande financiële instelling kan lopen als 
gevolg van het onvermogen om gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op haar 
activiteiten. 
De VCO richt zich op de financiële wereld terwijl compliance ook voor andere sectoren van 
belang is; ook de organisaties die niet onder toezicht staan. Deze definitie heeft belangrijke en 
bruikbare kenmerken, namelijk: ‘het niet naleven van … kan leiden tot sancties en/of verlies’. 
 
In een wereldwijd onderzoek naar compliance maakt PricewaterhouseCoopers onderscheid in 
de volgende definities: 
• Compliance risk = the risk of impairment to the organisation’s business model, reputation 

and financial condition (resulting) from failure to meet laws, regulations, internal 
standards and policies, and expectation of key stakeholders such as customers, employees 
and society as a whole.  

• Regulatory risk = as the risk of regulatory sanctions, financial loss or loss to reputation 
an organisation may suffer as a result of its failure to comply with all applicable law and 
regulations, change in business models in order not only to avoid its failure to comply 
with all applicable laws and regulations but also to correspond with the change in the 
expectations of regulators. 

• Reputation risk = the risk of any activity that may impact the reputation of the business. It 
is not necessarily a legal nature. 

 
Wederom is duidelijk dat niet ‘het naleven van wet – en regelgeving kan tot leiden sancties en 
verlies’, wat de definitie van het VCO bevestigt. 
 

4.3 Het onderzoeksresultaat 
 
Uitgaande van de resultaten van het praktijkonderzoek blijkt dat compliance naleving van wet 
& regels, interne regels en gedragscodes betreft. Het niet-naleven van deze normen kan leiden 
tot sancties of verlies op niveau van de organisatie maar ook van de individuele medewerker. 
Dit zal tot uiting moeten komen in de te kiezen definitie van compliance. 
 
De werkgroep definieert het compliance risico als volgt: 
Compliance risico = het risico van wettelijke of regulatieve sancties en van materieel, 
financieel of reputatieverlies dat een organisatie kan lopen, evenals het risico van 
arbeidsrechtelijke sancties en verlies van de (lichamelijke) gezondheid dat een medewerker 
kan lopen, als gevolg van het onvermogen om wet- en regels, richtlijnen, afspraken en 
gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op de activiteiten van de organisatie 
respectievelijk van de medewerker. 
 
Vanuit de visie van de werkgroep zijn de volgende risico’s te herleiden:  

• Legal risk = het risico van sancties en verlies als gevolg van het niet naleven van 
formele afspraken en wet- & regelgeving.  

• Integrity risk = het risico van sancties en verlies als gevolg van het niet fatsoenlijk 
handelen of gedragen. 
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De zienswijze van de werkgroep is in onderstaande tabel weergegeven waarbij per risico en 
niveau een niet – limitatieve illustratieve invulling is gegeven van de mogelijke gevolgen van 
het niet naleven van wet- en regelgeving, interne regels en gedragscodes.  
 

Compliance Risk 
 

 

Legal Risk 
(Formeel) 

Integrity Risk 
(Materieel) 

Organisatie niveau Discontinuïteit 
Reputatieverlies 
Financieel verlies 
Materieel verlies 

Onjuiste Normen & waarden 
Onwenselijke Communicatie 
Onjuist Voorbeeldgedrag 

Individueel niveau Discontinuïteit 
Arbeidsrechtelijke sancties 
Verlies van gezondheid 

Onwerkbare Cultuur 
Ongewenst Gedrag 
Niet geaccepteerd worden in de groep 
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5. Verankering in de bedrijfsvoering  
De wijze waarop compliance verankerd is in de organisatie is afhankelijk van haar omvang en 
van het compliance risico voor de organisatie. Bepalend hiervoor is de sector waarin de 
organisatie opereert en de grootte van de organisatie.  
Bij een relatief kleine financiële instelling (bezien op basis van aantallen FTE) is een 
specialistische compliance organisatie aanwezig. Het management van deze organisatie wordt 
verder ondersteund door verschillende stafafdelingen om compliance te verankeren in de 
bedrijfsvoering. Juristen kunnen wet- en regelgeving nader toelichten, operationeel risico 
managers ondersteunen management om eventuele leemtes in de bedrijfsactiviteiten op het 
gebied van de naleving van wet- en regelgeving te signaleren en internal auditors geven 
aanvullende zekerheid dat het geheel naar behoren functioneert.  
Bij een grote retailer (bezien op basis van aantallen FTE) is naleving van wet- en regelgeving 
onderdeel van de algehele management verantwoordelijkheid, waarbij juristen wet & 
regelgeving desgevraagd nader kunnen toelichten. 
 
Kortom, het antwoord op de volgende vragen is bepalend voor de oprichting en inrichting van 
een compliance organisatie als strategische maatregelen om het compliance risico te 
beperken: 

1. In welke mate is het naleven van geschreven en ongeschreven regels van belang voor 
de bedrijfsvoering? 

2. Wat voor impact heeft het niet naleven hiervan op de organisatie? 
 
Er vanuit gaande dat compliance van strategisch belang is en rekening houdend met de 
bevindingen van dit onderzoek, hebben we te maken met minimaal vier partijen, namelijk het 
bestuur van de organisatie, management van de bedrijfsonderdelen, de compliance organisatie 
en de audit organisatie. Verder heeft de ‘control environment’ (lees: organisatiecultuur) 
invloed op het functioneren van deze afzonderlijke partijen maar ook op de organisatie als 
geheel. Zie onderstaande figuur waarin tevens de relatie met de principes die verwoord zijn in 
hoofdstuk 6, is weergegeven.  

6.2.1 Control Environment

Bestuur

6.1 Compliance
6.2.2 Business 

Unit
(Management)

6.3 Audit
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6. Randvoorwaarden 
 
Het kader dat noodzakelijk is om het compliance risico te beheersen en te auditen zijn 
verwoord in een aantal principes. In paragraaf 6.1 worden de belangrijkste compliance 
principes gepresenteerd, in paragraaf 6.2 belangrijkste de principes voor intern beheer. 
Paragraaf 6.3 gaat in op de belangrijkste principes voor internal audit. In hoofdstuk 7 wordt 
een nadere toelichting op de principes gegeven. In Bijlage A staat een uitwerking van de 
principes verdeeld over kleine en grote organisaties. 

6.1 Compliance principes  
 
Scope 
De taken van de compliance functie en de wet- & regelgeving waarop zij toezicht houdt, zijn 
beschreven. Zij heeft afspraken gemaakt over deze afbakening met andere organen binnen het 
bedrijf, zodat ‘witte vlekken’ worden voorkomen. 
 
Rol van de Compliance Officer 
De Compliance Officer faciliteert, adviseert en houdt toezicht op de lijnorganisatie bij het 
implementeren en onderhouden van compliance in hun bedrijfsonderdeel..  
 
Charter 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Compliance functie zijn vastgelegd 
in een charter dat is goedgekeurd en vastgesteld door het hoogste bestuursorgaan van de 
organisatie. 
 
Organisatie  (betreft alleen grote organisaties) 
Het organisatiemodel van de compliancefunctie is passend voor de omvang en complexiteit 
van de organisatie. Mogelijke varianten zijn: centrale of decentrale compliancefunctie of een 
hybride model, waarin een centrale staf de decentrale compliance organisatie ondersteunt bij 
de uitvoering van haar taken.  
 
Positie  
Onafhankelijkheid in houding en optreden, geborgd door positionering, eigen budget en 
rapportagelijnen. De compliancefunctie heeft toegang tot en rapporteert aan het hoogste 
bestuursorgaan van de organisatie. 
 
Deskundigheid (betreft alleen grote organisaties) 
De samenstelling van het (multidisciplinaire) compliance team dient te zijn afgestemd op de 
eisen van de organisatie. Integriteit en onafhankelijkheid zijn kerncompetenties van een 
Compliance Officer.  
 
Communicatie (betreft alleen grote organisaties) 
De compliancefunctie dient actief een organisatiebewustzijn voor de naleving van wet- en 
regelgeving te bevorderen. Zij doet dat door gebruik te maken van communicatiemiddelen 
van de organisatie (bedrijfsblad, intranet) en door training van medewerkers. 
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6.2 Principes voor intern beheer 

6.2.1 Aandacht voor de control environment 
1. De beheersing van de compliance risico's moet zijn beschreven: dit geldt zowel voor de 

harde als soft controls. 
2. Toetsing van de integriteit van de organisatie vraagt specifieke beheersingsmaatregelen 

binnen de organisatie, zoals een Code of Conduct, een klokkenluidersregeling en de 
instelling van vertrouwenspersonen. 

3. Compliance van de integriteit op individueel niveau is een continu proces, onder meer 
bestaande uit periodieke verklaringen, screening en trainingen. Voor geconstateerde 
onvolkomenheden ('niet gewenst gedrag') dienen sanctiemaatregelen beschikbaar te zijn. 

 

6.2.2 Aandacht voor de bedrijfsvoering 
1. De beheersing van de compliance risico's moet zijn beschreven, dit geldt zowel voor 

de harde als soft controls. 
2. Naleving van wet & regelgeving is integraal onderdeel van de normale 

bedrijfsvoering. Het naleven van wet & regelgeving is hiermee onderdeel van de 
interne processen, systemen en management cyclus. 

 

6.3 Principes voor internal audit 
 
De audit aanpak 
Voor de audit aanpak bij de compliance audit dient rekening te worden gehouden met een 
aanpak op drie niveaus: 

1. De beheersing en verankering van het compliance risico op strategisch niveau 
(waaronder en indien van toepassing de verankering van compliance binnen de 
organisatie). 

2. De resultaten en de uitvoering van thematische compliance onderzoeken en/of audits.  
3. De resultaten en de uitvoering van operationele audits voor zover deze betrekking 

hebben op compliance aspecten. 
 
Het normenkader van de audit 
Bij het opstellen van een toetsingskader dienen relevante interne en externe normenkaders 
betrokken te worden. Het toetsingskader is vooraf afgestemd met relevante compliance 
specialisten. 
 
De uitvoering van de audit 
Bij de uitvoering van de audit wordt rekening gehouden met de complexiteit van het 
compliance vraagstuk. 
 
Rapportage 
Op basis van een audit die betrekking heeft op compliance aspecten worden bevindingen 
gerapporteerd aan minimaal de volgende specifieke organen: 

• Business unit management. 
• Compliance organisatie. 
• Bestuur van de organisatie. 
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7. Toelichting op de principes 

7.1 Toelichting op de compliance principes 
 
Scope 
De taken van de compliance functie en de wet- & regelgeving waarop zij toezicht houdt, zijn 
beschreven. Zij heeft afspraken gemaakt over deze afbakening met andere organen binnen het 
bedrijf, zodat ‘witte vlekken’ worden voorkomen. 
 
Het werkgebied van compliance is erg breed en kan sterk variëren naar gelang de aard en 
omvang van het bedrijf. Compliance kan zich overwegend richten op externe wet- en 
regelgeving, maar zal veelal ook in meer of mindere mate toezicht houden op de naleving van 
interne richtlijnen en gedragscodes. Om onduidelijkheid te voorkomen over het gebied 
waarop de Compliance Officer toezicht houdt is het van belang dat beschreven is op welke 
wet- en regelgeving toezicht wordt gehouden en dat afspraken gemaakt worden met andere 
organen binnen het bedrijf over toezicht op de naleving van die regelgeving die niet binnen de 
scope van compliance valt. Bijvoorbeeld bij een onderneming wordt de fiscale verslaglegging 
niet tot het taakpakket van compliance gerekend. Er dient dan gewaarborgd te worden dat de 
fiscale afdeling toezicht houdt op de naleving van fiscale wetgeving. 
 
Rol van de Compliance Officer 
De Compliance Officer faciliteert, adviseert en houdt toezicht op de lijnorganisatie bij het 
implementeren en onderhouden van compliancel. Hieronder worden de navolgende 
activiteiten verstaan, die zowel centraal als decentraal kunnen worden uitgevoerd: 
 
• Het identificeren van compliance issues. 
• Het opstellen van kaders voor beleid en procedures. 
• Het creëren van awareness voor compliance. 
• Het adviseren en communiceren inzake compliance. 
• Het monitoren van compliance. 
• Het managen van contacten met de toezichthouders.  
 
Compliance heeft als hoofddoel de beheersing van het compliancerisico door toe te zien op de 
implementatie en naleving van wet- en regelgeving. Om deze doelstelling te realiseren kan 
worden gekozen voor een top-down en bottom-up benadering. Dit betekent dat de 
doelstellingen van compliance en de wijze waarop de complianceorganisatie wordt 
vormgegeven door de top van de organisatie gedragen moeten worden. Zij dragen uit dat 
compliance dermate belangrijk is dat de rest van de organisatie zich aan de vastgelegde 
organisatie, taken en bevoegdheden van compliance bindt (Tone at the Top). Compliance is 
ook een houding. Medewerkers moeten de zin van compliance zien en integriteit deel uit laten 
maken van hun eigen gedrag. Ook moeten zij anderen hierop aanspreken. Dit betekent dat 
compliance ook bottom-up zal moeten worden gedragen in de organisatie.  
 
De inrichting van de complianceorganisatie moet hierop aansluiten. Compliance heeft 
grondige kennis van en contacten binnen de organisatie nodig om goed te kunnen 
functioneren. Zodoende wordt ook bevorderd dat er vanuit de werkvloer (tijdig) signalen over 
compliance issues worden afgegeven naar de Compliance Officer. Daarnaast geeft 
Compliance Officer sturing aan de complianceorganisatie en stelt de kaders vast waarbinnen 
geopereerd wordt.  
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Compliance dient er voor zorg te dragen dat wetten en regels hanteerbaar worden gemaakt 
voor de organisatie. Hij doet dit door wet- en regelgeving te vertalen naar de eisen, processen 
en systemen van de organisatie in de vorm van kaders waaraan de implementatie door de 
lijnorganisatie dient te voldoen. 
 
Compliance kan niet functioneren zonder voldoende bewustzijn (awareness) voor het 
onderwerp en draagvlak in de organisatie. Een aanzienlijk deel van de activiteiten van de 
Compliance Officer zal gericht zijn op het bereiken en onderhouden van voldoende awareness 
in de organisatie. Hij kan hiervoor een reeks van middelen inzetten; van het geven van 
presentaties tot compliance trainingen voor het voltallige personeel. 
 
Monitoring van de gang van zaken met betrekking tot Compliance is essentieel voor de 
Compliance Officer. Deze activiteit is een belangrijke informatiebron voor compliance issues 
en incidenten en geeft informatie over de werking van maatregelen, noodzakelijke bijsturing 
en over de voortgang van de invoering van wet- en regelgeving. De Compliance Officer kan 
hierbij gebruik maken van een veelheid aan middelen, van persoonlijk contact, via reguliere 
procesrapportages tot specifieke - in zijn opdracht uitgevoerde – onderzoeken. 
 
Tot slot is de Compliance Officer het natuurlijke aanspreekpunt voor de toezichthouder op 
grond van zijn overzicht van de getroffen beheersingsmaatregelen en de werking daarvan. Bij 
de beantwoording van vragen van toezichthouder en door hen ingestelde onderzoeken is de 
Compliance Officer adviseur van de lijnorganisatie. Hij coördineert de reactie van het bedrijf 
op grond van zijn kennis van de organisatie en zijn ervaring met de toezichthouders. 
 
Positie 
Onafhankelijkheid in houding en optreden, geborgd door positionering, eigen budget en 
rapportagelijnen. De compliancefunctie heeft toegang tot en rapporteert aan het hoogste 
bestuursorgaan van de organisatie. 
 
Om de toezichthoudende taak adequaat te kunnen vervullen is een onafhankelijke positie van 
de Compliance Officer van groot belang. De Compliance Officer rapporteert hiertoe aan en 
heeft toegang tot de hoogste bestuursorganen van de organisatie. De Compliance Officer dient 
over een voldoende budget te beschikken om zijn toezichthoudende taken uit te oefenen. 
Veelal is hier een bedrag voorzien voor onvoorziene uitgaven en voor inhuur van specialisten. 
 
Bij grotere organisaties is meestal sprake van een zelfstandige Compliance staf. Bij kleine en 
middelgrote organisaties wordt de compliancefunctie, in verband met de vereiste 
onafhankelijkheid, vaak gecombineerd met juridische zaken of internal audit. Een andere 
mogelijkheid is een externe Compliance Officer in te huren. 
 
Charter 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Compliance functie zijn vastgelegd 
in een charter dat is goedgekeurd en vastgesteld door het hoogste bestuursorgaan van de 
organisatie. 
 
De Compliance Officer moet onafhankelijk kunnen optreden binnen het bedrijf. Het is daarom 
noodzakelijk dat de positie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
Compliance Officer worden vastgelegd in een Charter. Het Charter wordt goedgekeurd door 
het hoogste bestuursorgaan van de organisatie. 
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Elementen in het Charter kunnen zijn:  
• De missie van compliance. 
• De wijze waarop de onafhankelijkheid vorm krijgt.  
• De wijze waarop compliance verantwoording aflegt. 
• Beschrijving van de taken van compliance. 
• Beschrijving van de bevoegdheden van compliance. 
• Rapportagelijnen. 
 
Organisatie 
Het organisatiemodel van de compliancefunctie is passend voor de omvang en complexiteit 
van de onderneming. Mogelijke varianten zijn: centrale of decentrale compliancefunctie of 
een hybride model, waarin een centrale staf de decentrale compliance organisatie 
ondersteunt bij de uitvoering van haar taken.  
 
De organisatie van compliance is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie 
en de complexiteit van de relevante wet- en regelgeving. Bij een kleine organisatie zal de 
compliancefunctie veelal worden ingevuld door een lid van de directie of het hoofd van een 
stafdienst. Deze zal zich bij de uitvoering op opdrachtniveau laten ondersteunen door 
verschillende functionarissen in de organisatie. Een andere mogelijkheid is dat een externe 
Compliance Officer wordt ingehuurd die rapporteert aan een compliance verantwoordelijke in 
de directie om de eindverantwoordelijkheid van de organisatie te waarborgen. Overigens is 
het ook in deze situaties van belang dat aandacht wordt besteed aan de formele positionering 
door middel van het Charter. 
 
Bij een grotere organisatie zijn meerdere organisatiemodellen mogelijk, afhankelijk van de 
wijze waarop de compliancefunctie wordt uitgevoerd. Hierbij kan worden gedacht aan: 
• een centrale compliancefunctie: de compliance activiteiten worden uitgevoerd vanuit een 

centrale staf die de naleving vaststelt bij de bedrijfsonderdelen en daarover rapporteert aan 
de lokale leiding en de directie. In dit organisatiemodel wordt de onafhankelijkheid van de 
compliancefunctie ten opzichte van de bedrijfsvoering benadrukt. 

• Een decentrale compliancefunctie: de compliance activiteiten worden uitgevoerd in de 
bedrijfsonderdelen door aan het bedrijfsonderdeel verbonden Compliance Officers. De 
Compliance Officers staan in een hiërarchische verhouding tot het lokale management. 
Dit organisatiemodel benadrukt de verbondenheid met en ondersteuning van de business. 

• Een hybride model: in dit organisatiemodel is sprake van een centrale compliance staf en 
decentrale compliance organisaties. De decentrale compliance organisatie staat in een 
hiërarchische verhouding tot het lokale management en heeft een functionele relatie met 
de centrale staf. Dit organisatiemodel beoogt een optimale ondersteuning van de business 
en een centrale coördinatie van en rapportage over compliance.  

 
Deskundigheid 
De samenstelling van het (multidisciplinaire) compliance team dient te zijn afgestemd op de 
eisen van de organisatie. Integriteit en onafhankelijkheid zijn kerncompetenties van een 
Compliance Officer.  
 
De opleiding van de Compliance Officer en zijn medewerkers dient te zijn afgestemd op de 
activiteiten van de organisatie. Dit betekent dat de Compliance Officer over voldoende kennis 
van de producten en bedrijfsprocessen van de organisatie moet beschikken. Naast kennis van 
de bedrijfsprocessen is van belang dat de Compliance Officer wet- en regelgeving kan 
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interpreteren en vertalen naar de organisatie. Als de omvang van de organisatie het toelaat is 
samenstelling van een multidisciplinair compliance team gewenst. Hierbij kan worden 
gedacht aan juridische-, audit-, HRM-, economische- of productspecialisten. 
Een Compliance Officer dient integer, bekwaam, deskundig en betrouwbaar te zijn. Hij moet 
afstand kunnen nemen van de waan van de dag en signalen binnen de organisatie kunnen 
opvangen met betrekking tot compliance issues. Daarnaast dient een Compliance Officer te 
beschikken over goede communicatieve vaardigheden en inter-persoonlijk optreden. Een 
Compliance Officer houdt zijn rug recht en heeft een voorbeeldfunctie naar de organisatie. 
 
Communicatie 
De compliancefunctie dient actief een organisatiebewustzijn voor de naleving van wet- en 
regelgeving te bevorderen. Zij doet dit door gebruik te maken van communicatiemiddelen van 
de organisatie (bedrijfsblad, intranet) en door training van medewerkers. 
 
Compliance zal alleen goed functioneren als er in de gehele organisatie een voldoende 
bewustzijn is van het belang van wet- en regelgeving en de naleving daarvan. Een awareness 
programma is daarmee een essentieel onderdeel van de activiteiten van Compliance. Het 
programma dient aandacht te besteden aan de continue borging van de ‘awareness’ voor 
compliance. Een training voor nieuwe en bestaande medewerkers kan deel uitmaken van een 
dergelijk programma. 
 
 

7.2 Toelichting op de principes voor intern beheer 

7.2.1 Toelichting op de control environment 
De beheersing van de compliance risico's moet zijn beschreven, dit geldt zowel voor de harde 
als soft controls. 
Voor een adequaat en eenduidig inzicht in de binnen de organisatie verankerde 
beheersingsmaatregelen dienen ook de maatregelen ter beheersing van de compliance risico’s 
meegenomen te worden. Dit betreffen zowel de maatregelen gericht op de harde controls als 
de soft controls. Op deze wijze worden ook deze maatregelen expliciet gemaakt en kan 
hierover intern en extern worden gecommuniceerd. Tevens vormen ze hiermee het 
uitgangspunt voor de naleving door het personeel en de handhaving en toetsing door de 
Compliance Officer.  
 
Toetsing van de integriteit van de organisatie vraagt specifieke beheersingsmaatregelen 
binnen de organisatie, zoals een Code of Conduct, een klokkenluidersregeling en de instelling 
van vertrouwenspersonen. 
De uitwerking van concrete beheersingsmaatregelen dient ter bevordering van de naleving 
hiervan door de medewerkers van de organisatie en vormt tevens het uitgangspunt voor de 
handhaving. Op deze wijze worden de interne regels helder en kenbaar gemaakt. 
 
Compliance van de integriteit op individueel niveau is een continu proces, onder meer 
bestaande uit periodieke verklaringen, screening en trainingen. Voor geconstateerde 
onvolkomenheden ('niet gewenst gedrag') dienen sanctiemaatregelen beschikbaar te zijn. 
De toetsing op de naleving van de beheersingsmaatregelen gericht op de integriteit dient 
periodiek uitgevoerd te worden binnen de organisatie. Deze regelmatige toetsing benadrukt 
het voortdurende belang van deze maatregelen binnen de organisatie.  
Indien onvolkomenheden of onrechtmatigheden worden geconstateerd dienen sancties 
ingesteld te kunnen worden. Of en in hoeverre hiervan gebruik gemaakt zal worden, dient 
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bepaald te worden in de individuele gevallen. Het kunnen beschikken over dergelijke 
maatregelen vormt op zich al vaak een duidelijke, weliswaar correctieve, 
beheersingsmaatregel.  
 

7.2.2 Toelichting voor de bedrijfsvoering 
Naleving van wet- en regelgeving is integraal onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Het 
naleven van wet- en regelgeving is hiermee onderdeel van de interne  processen, systemen en 
management cyclus. 
Net als de compliance functie vormt ook de naleving van wet- en regelgeving een regulier 
onderdeel van de huidige bedrijfsvoering. Door het duidelijk maken van de interne 
beheersingsmaatregelen wordt een transparant normenkader gecreëerd, dat vervolgens voor 
de compliance functie als kader voor handhaving en toetsing gebruikt kan worden. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat bovenstaande regelkring een normaal onderdeel wordt van 
de reguliere bedrijfsvoering.  

 

7.3 Toelichting op de principes voor internal audit 
 
Audit aanpak 
Voor de audit aanpak bij de compliance audit dient rekening te worden gehouden met een 
aanpak op drie niveaus: 

1. De beheersing en verankering van het compliance risico op strategisch niveau 
(waaronder en indien van toepassing de verankering van compliance binnen de 
organisatie). 

2. De resultaten en de uitvoering van thematische compliance onderzoeken en/of audits.  
3. De resultaten en de uitvoering van operationele audits voor zover deze betrekking 

hebben op compliance aspecten. 
 
Op de volgende pagina staat een figuur ter verduidelijking van de gegeven toelichting.  
De eerste vraag is: wordt het compliance risico op strategisch niveau op toereikende wijze 
beheerst. Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord, zijn nadere compliance audits niet 
zinvol. Deze audit richt zich op de vraag in welke mate compliance verankerd is binnen de 
organisatie en zal voor een groot deel betrekking hebben op opzet en bestaan (zie in het figuur 
rode pijl met nummer 1). Een onderzoek naar de algemene beheermaatregelen van het 
compliance risico zou een andere benaming kunnen zijn. 
 
De audit op het beheer van specifieke compliance risico’s (thema’s); in casu de mate van 
naleving van specifieke wet- & regelgeving, interne regels en/of gedragscodes heeft twee 
doelen (zie in het figuur de rode pijl met nummer 2): 

1. Inzicht verschaffen in de opzet, bestaan en werking betreffende de naleving van deze 
specifieke wet- & regelgeving, interne regels en/of gedragscodes. 

2. Indien meerdere thematische audits uitgevoerd zijn, inzicht verschaffen in de werking 
van de algemene beheermaatregelen van het compliance risico. 

 
Tot slot dient compliance geïntegreerd te zijn in de normale bedrijfsvoering. Een volledig 
gescheiden bestaan van de compliance activiteiten zou een inefficiënte en ineffectieve 
bedrijfsvoering kunnen betekenen. Om vanuit audit perspectief hier inzicht in te krijgen 
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bestaat derhalve een noodzaak voor geïntegreerde audits naar de bedrijfsvoering waarin 
compliance een onderdeel vormt (zie in het figuur de rode pijl met nummer 3). 

Control Environment

Bestuur

Compliance
Business 

Unit
(Management)

Audit

1

2

3

 
 
Verder valt bij een compliance audit een grote parallel te trekken met de operationele audit.  
 
Ook andere partijen dan de interne auditfunctie kunnen onderzoeken uitvoeren naar 
compliance aspecten. Te denken valt aan de organisatie zelf, adviesbureaus, externe 
accountants, toezichthouders, etc. De interne auditfunctie kan kennis nemen van de resultaten 
van deze onderzoeken en de wijze waarop deze onderzoeken zijn uitgevoerd om zo beter een 
afweging te kunnen maken aan welke compliance aspecten de interne auditfunctie aandacht 
besteedt. 
 
Normenkaders 
Bij het opstellen van een toetsingskader dienen relevante interne en externe normenkaders 
betrokken te worden.  
 
De volgende normenkaders kunnen relevant zijn: 
• Externe wet- en regelgeving.  
• Interne beleidsregels, normen en gedragscodes. 
• De van toepassing zijnde beroepsregels. 
 
Bij een compliance audit wordt getoetst aan de norm. Relevante normenkaders voor een 
compliance audit zijn de externe wet- en regelgeving, interne beleidsregels, normen en 
gedragscodes alsmede de van toepassing zijnde beroepsregels. Het voldoen aan de wet- en 
regelgeving is veelal een compliance issue voor iedere organisatie. Veelal wordt tijdens de 
compliance audit beoordeeld in hoeverre de organisatie adequate beheersmaatregelen voor dit 
compliance risico heeft getroffen. Interne beleidsregels en normen kunnen hier onderdeel 
vanuit maken. Deze kunnen echter stringenter zijn dan de externe wet- en regelgeving. 
Tijdens de uitvoering van de compliance audit, houdt het audit team hier rekening mee. Ook 
houd zij rekening met de modale interne beleidsregels en normen, alsmede het beheersen van 
organisatiespecifieke risico’s, waaronder reputatierisico.  
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Rekening houden met de van toepassing zijnde beroepsregels is van belang omdat deze veelal 
de grenzen omtrent de vertrouwelijkheid, integriteit, deskundigheid en onafhankelijkheid 
raken. Deze kunnen een impact hebben op eventuele beperkingen voor de uitvoering van de 
compliance audit. 
 
Het toetsingskader is vooraf afgestemd met relevante compliance specialisten. 
Vanwege het specialistische karakter van een compliance audit is er een noodzaak om het 
ontwikkelde normenkader af te stemmen met  relevante compliance specialisten. Dit kunnen 
specialisten zijn die specifieke kennis hebben over externe wet- en regelgeving alsmede 
compliance specialisten met specifieke kennis op het gebied van integriteit en 
organisatiekunde. Met name op het aspect van deskundigheid draagt specialistische kennis bij 
aan een adequate uitvoering van de compliance audit. 
 
Adequate uitvoering 
Bij de uitvoering van de audit wordt rekening gehouden met de complexiteit van het 
compliance vraagstuk. 
 
De volgende voorwaarden kunnen van belang zijn voor een adequate uitvoering van een 
Compliance audit:  
• Competenties van het audit team, waaronder voldoende kennis van en ervaring met de 

materie.  
• Het framework van de IIA . 
• Een multidisciplinair team waarbij toegang tot andere specialismen gewaarborgd is 

(minimaal juristen en HR- specialisten). 
 
Het uitvoeren van een compliance audit kan worden gezien als een specialisme, waarbij 
specifieke kennis nodig is. Deze reikt verder dan de algemene competenties van het audit 
team. Denk hierbij aan het uitvoeren van een EDP audit, waarbij specifiek kennis nodig is 
omtrent de geautomatiseerde gegevensverwerking. Zo geldt dat bij een financiële instelling 
specifieke kennis is vereist omtrent vigerende bancaire wet- en regelgeving. Daarnaast is het 
van belang dat binnen het audit team voldoende kennis van en ervaring is met de materie.  
Het is van belang om het framework van de IIA aan te houden bij de uitvoering van een 
compliance audit. Het IIA framework geeft aan waar de grenzen, normen en beperkingen zijn, 
alsmede algemene vereisten voor de adequate uitvoering van een compliance audit. 
De beroepsregels vereisen dat de Internal Auditor zorg draagt voor een deugdelijke grondslag 
bij de uitvoering van zijn werkzaamheden om tot een oordeel of advies te komen. Afhankelijk 
van de scope en de complexiteit van een compliance audit dient te allen tijde gewaarborgd te 
worden dat de werkzaamheden adequaat worden uitgevoerd. Hierbij kan het van belang zijn 
dat een multidisciplinair team noodzakelijk is en er toegang is tot juristen en HR-specialisten. 
Juristen interpreteren wet & regelgeving en vertalen deze naar de bedrijfsvoering. HR – 
specialisten kunnen gedrag en organisatiecultuur beter onderzoeken. 
 
 
Rapportage  
Op basis van een audit die betrekking heeft op compliance aspecten worden bevindingen 
gerapporteerd aan minimaal de volgende specifieke organen: 
• Business unit management. 
• Compliance organisatie. 
• Bestuur van de organisatie. 
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Bij de uitvoering van een compliance audit, ongeacht het type audit, zijn minimaal drie 
partijen betrokken: het business unit management, de compliance organisatie en het bestuur 
van de organisatie.  

Control Environment

Bestuur

Compliance
Business 

Unit
(Management)

Audit

1

2

3

 
 
De werkgroep is daarom van mening dat deze partijen minimaal betrokken dienen te worden 
bij het rapporteren van de bevindingen vanuit de compliance audits. 
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8. Conclusie 
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: “Welke kaders moet de internal auditor 
gebruiken bij het beoordelen van de beheersing van compliance risico’s van een organisatie in 
Nederland?”  
 
De werkgroep is van mening dat een audit functie bij een compliance audit minimaal rekening 
dient te houden met een aanpak op drie niveaus: 

• De beheersing en verankering van het compliance risico op strategisch niveau 
(waaronder en indien van toepassing de verankering van compliance binnen de 
organisatie). 

• De resultaten en de uitvoering van thematische compliance onderzoeken en/of audits.  
• De resultaten en de uitvoering van operationele audits voor zover deze betrekking 

hebben op compliance aspecten. 
 
Tevens dient de audit functie, hetzij geaggregeerd,  te rapporteren aan tenminste drie partijen 
inzake de resultaten van de compliance audits, te weten: 

• Het bestuur van de organisatie. 
• Het business unit management. 
• De compliance organisatie. 
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Bijlage A: Overzicht principes voor kleine organisaties 
 

Organisatie  
Principe Klein Groot 

Compliance 
Scope   V V 
Charter  V V 
Organisatie  V 
Positie  V V 
Deskundigheid   V 
Communicatie   V 

Interne Beheersing; Aandacht voor de control environment 
Beschrijving van controls. 
Toetsing van de integriteit van de algehele 
organisatie. 
Integriteit van het individu. 
 

Bij kleine organisaties verwacht de werkgroep dat het 
interne beheersingssysteem meer verankerd is in de 

informele organisatie. Hierdoor zullen bij kleine 
organisaties de mechanismen van intern beheer in 

mindere mate beschreven zijn en hebben de impliciet 
aanwezige veronderstellingen die het menselijk gedrag 
begeleiden (d.w.z. die de groepen mensen vertellen hoe 
waar te nemen, te denken over en tevreden te zijn met), 

een nadrukkelijke rol binnen het interne 
beheersingssysteem. 

Audit 
De audit aanpak V V 
Het normenkader van de audit V V 
De uitvoering van de audit De werkgroep verwacht dat bij een kleine organisatie 

de interne audit functie eerder genoodzaakt zal zijn om 
tijdelijk met deskundigen van buiten de audit 

organisatie samen te werken, omdat het vanuit 
economisch perspectief niet mogelijk is om andere 

specialisten fulltime binnen de auditfunctie te kunnen 
houden. 

Verder zal bij een kleine organisatie eerder de nadruk 
kunnen liggen op de organisatiecultuur, waardoor de 

inzet van deze specialisten in compliance gerelateerde 
audits eerder noodzakelijk kan zijn in vergelijking met 

een grote organisatie.  
Rapportage V V 
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Bijlage B: Het onderzoeksmodel 
 
Onderzoeksmodel: 
(a) Een bestudering van de wijze waarop de beoordeling van de beheersing van het 
compliance risico door een internal audit afdeling wordt uitgevoerd en wordt ervaren, 
gebaseerd op gesprekken met deskundigen en op een oriëntatie van vaktechnische literatuur 
terzake, levert een theoretisch kader op (b) dat rekening houdt met de Nederlandse 
omstandigheden, (c) waarmee de uitvoering van de beoordeling van de beheersing van het 
compliance risico door een internal audit afdeling en de wijze waarop deze beoordeling 
ervaren wordt nader onderzocht  bij vier organisaties. (d) Een vergelijking van de resultaten 
resulteert in een (e) handreiking welke gehanteerd kan worden voor het beoordelen van de 
beheersing van het compliance risico met een toelichting hierop. 
Het hierboven beschreven onderzoeksmodel is hieronder weergegeven. 
 
 

 
 (a)     (b)   (c)   (d)   (e) 
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Bijlage C: De vragenlijst 
 
Voor de duidelijkheid een kleine toelichting op de vragenlijst. De onderzoeksvragen zijn genummerd. Onder de 
meeste vragen zijn ter ondersteuning richtinggevende subvragen of een toelichting weergegeven. Voor het 
onderzoek is alleen beantwoording van de hoofdvraag noodzakelijk. Het interview mag maximaal 1,5 uur duren.  
Onderaan de vragenlijst is een overzicht met gewenste documentatie weergegeven. De werkgroep heeft het 
volstrekte begrip ervoor dat documentatie gelet op het vertrouwelijke karakter niet verstrekt wordt. Graag wil de 
werkgroep benadrukken dat de documentatie en de uitkomsten van het interview vertrouwelijk worden 
behandeld. Verder zullen onderzoeksresultaten geanonimiseerd en niet herleidbaar tot de bron worden 
weergegeven. Ook zullen wij niet citeren uit de ontvangen documentatie. Het is wenselijk dat deze 
documentatie, indien mogelijk, enkele dagen voorafgaand aan het interview ter voorbereiding wordt ontvangen.  
 
Vragen i.z. compliance 
 
1. Wat is de scope van de compliance functie? 
Bij ieder interview worden gelijke gebieden weergegeven. De geïnterviewde kent hier een prioriteit (in scope)   en relevantie (out of scope) 
toe. Mogelijke gebieden: health, safety, environmental, tax, HR, financials, privacy, protection of customers, crime prevention, integrity 
(employees, suppliers, customers), data protectie.  
 
2. Wat zijn de gevolgen van niet in compliance zijn? 
Geïnterviewde dient oorzaak gevolg aan te geven in risico’s. 
 
3. Hoe is de Compliance organisatie ingericht? 
• Is er sprake van separate afdelingen? 
• Zijn de afdelingen ingericht onafhankelijk van het lijnmanagement en andere stafafdelingen? 
• Is sprake van directe rapportering aan RvB/directie? 
• Zijn er onafhankelijkheids waarborgen om conflict of interest te voorkomen?  
 
4. Hoe is de onafhankelijkheid van de Compliance Officer geborgd in de organisatie? 
• Hoe is de CO gepositioneerd? 
• Is er sprake van functiecombinaties? 
• Heeft de CO rechtstreeks toegang tot de CEO, RvC, Audit Committee? 
 
5. Wat is de rol van de compliance officer? 
Belangrijkheid van gebieden aangeven evenals in/out scope : 
 Taken: rule commenting, embedding compliance, training associates, advising, monitoring, controle.  
 
6. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Compliance organisatie en hoe verhouden deze zich tot de overige 
stakeholders? 
• Hoe is de monitoring taak en de  controle ( audit) taak belegd binnen de organisatie? 
• Hoe verhoudt zij zich tot de verantwoordelijkheden van de lijn en andere staforganen t.a.v. bijvoorbeeld het stellen van regels en het 

beheersen van incidenten? 
• Welke organisatieonderdelen zijn betrokken bij compliance en hoe luidt hun onderlinge taakverdeling (meestal JZ/legal, audit, 

management, business units)?  
• Welke samenwerkingsverbanden zijn aanwezig binnen uw organisatie t.a.v. compliance? 
 
7. Op welke wijze zijn de doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Compliance 
vastgelegd en gecommuniceerd binnen de organisatie 
• Is dit vastgelegd in een Charter? 
• Op welke wijze is en wordt gecommuniceerd over Compliance? 
• Compliance begint met awareness en bekendheid met de regels die moeten worden nageleefd 

 
8. Is een afbakening gemaakt ten aanzien van regelgeving waarop Compliance toezicht houdt en wie houdt 
toezicht op de regels daarbuiten? 
• Het toezichtsveld kan worden bepaald door wetgeving, brancheregels en interne regels, alsmede door regels van externe 

toezichthouders 
• Indien andere afdelingen toezicht houden op een deel van de regels, heeft Compliance daar dan nog een taak in? 

 
9. Welke methodiek wordt gebruikt om risico’s in kaart te brengen, te evalueren en te beheersen? 
• Wie is betrokken bij de risico analyse? 
• Welke methodiek wordt gebruikt bij de risicoanalyse? 
• Wie is betrokken bij besluitvorming over risicostrategie? 
• Op welke wijze wordt voorzien in een periodieke evaluatie van risico’s? 
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10. Hoe zijn de beslissingsbevoegdheden verdeeld tussen de compliance organisatie en de lijnorganisatie op het 
gebied van HR, strategie, investeringen, interne en externe communicatie and interne procesvoering met 
betrekking tot Compliance? 
Voorbeelden: 
• bij niet wenselijk gedrag wie sanctioneert en hoe is consistentie in sacnties gewaarborgd? 
• Wie maakt bindende afspraken met toezichthouders? 
 
11. Welke faciliteiten zijn getroffen om incidenten te melden en op basis van welke overwegingen. 
Klokkenluidersregeling versus netwerk van vertrouwenspersonen. 
 
12. Hoe wordt de integriteit van de organisatie gewaarborgd? 

• Op welke wijze is integriteit in de (aan)sturing en beheersing van de organisatie opgenomen? 
• Welke beheersingsmaatregelen zijn aanwezig voor bewaking integriteit 
• Op welke wijze wordt de naleving hiervan geaudit (Opzet, aanpak, diepgang, etc.) 
• Op welke wijze is integriteit geïmplementeerd (indien recentelijk geschiedt) danwel wordt het actueel gehouden? 
• Wie zijn verantwoordelijk voor beleid, invoering, naleving (monitoring) en auditing? 
• Is er een gedragscode? 
• Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze code? 
• Hoe wordt deze code actueel / levend gehouden? 
• Zijn de regels voldoende concreet als sturings- en  toetingsinstrument. 

 
13. Worden er externe compliance specialisten ingehuurd (tegen welke criteria?) 
 
14. In hoeverre dient compliance kennis te nemen van de uitkomsten van onderzoek i.z. naleving van wet- en 
regelgeving (door de interne of externe accountant)? 
 
 
Vragen inzake Internal Audit. 
 
14. Hoe is de Internal Audit organisatie ingericht? 
• Is er sprake van separate afdelingen (compliance & internal audit)? 
• Zijn de afdelingen ingericht onafhankelijk van het lijnmanagement en andere stafafdelingen? 
• Is sprake van directe rapportering aan RvB/directie? 
• Zijn er onafhankelijkheids waarborgen om conflict of interest te voorkomen?  
 
15. Hoe is de reikwijdte van audits bepaald? 
• Is dit vastgelegd in de audit charter/ compliance charter/audit policy? 
• Vallen alle in de compliance charter genoemde zaken in de reikwijdte van de audit? 
• Vindt bepaling plaats op basis van risicoanalyse dan wel andere selectie methodiek? 
• Wordt het jaarlijkse compliance programma als uitgangspunt genomen? 
 
16. Wat is de diepgang van de audits? 
• Gaat de audit inhoudelijk in op specificieke ‘legal issues’ en wordt dan juridisch advies ingewonnen? 
• Is sprake van een formele audit? 
• Is sprake van een materiële audit?  
• Is opgenomen in audit plan: review compliance programma en de procdedures, inclusief......(section 6 of the IIA PA) 
• Specifiek op te nemen in de reikweidte en diepgang zie section 7) 
 
17. In hoeverre maakt de IA functie gebruik van werkzaamheden van de Compliance functie 
• Wordt gebruik gemaakt van de werkzaamheden van de compliance functie c.q. wordt er gesteund op de werkzaamheden van de 

compliance organisatie? 
• Onder welke voorwaarden en op basis van welke afspraken? 
 
18. Welke eisen worden gesteld aan een auditor die een compliance audit uitvoert en waar zijn deze afhankelijk 
van? 
• een auditor zou affiniteit / bekendheid met relevante wet en regelgeving moeten hebben / specialisatie. 
 
Overige vragen per specialist over hun vakgebeid 
19. Wat zijn uw toekomst verwachtingen op ten aanzien van uw praktijk? 
 
20. Welke knelpunten heeft uw ervaren in uw praktijk? 
 
21. Welke successen, goede ervaringen en/of successen uit uw praktijk wilt u met ons delen 
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Gewenste documenten 
� Compliance Charter. 
� compliance beleid. 
� Organogram compliance organisatie. 
� Functiebeschrijving medewerker compliance. 
� Organogram audit organisatie. 
� audit strategie memorandum. 
� Groeipad / opleidingstraject van de interne audit activiteit.  (Specifieke opleidingseisen i.z. compliance?) 
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Bijlage D: PA 2100 – 5 “Legal Considerations in Evaluating 
Regulatory Compliance” 
 
 
 
 
 
 

 



 29 

 



 30 

 



 31 

 



 32 

 



 33 

 


