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Wat zijn de implicaties van artikel SOx 404 voor de samenwerking

tussen de interne en externe accountant?

“SOx is heel specifiek geënt op financial accounting. Door SOx

is de relatie tussen de interne en externe accountant anders

geworden, gezien het feit dat de externe accountant een uitspraak

moet doen over de internal controls over financial reporting.

Alleen is deze ‘revival van de samenwerking’ tussen de interne

en externe accountant niet nieuw. Het komt alleen voort uit het

teruggekeerde besef dat control en transparantie meer aandacht

verdienen en daarin speelt internal control een grote rol. In dit

licht overwegen beursvennootschappen in toenemende mate om

een Internal Audit Dienst (IAD) in te richten. In de Code

Tabaksblat wordt dit slechts impliciet geadviseerd. Omdat de

ondernemingsleiding in Nederland een uitspraak moet doen of

het in control is, moet de werking van de interne beheersingssys-

temen worden geëvalueerd. Daarbij kan zij de expertise van een

IAD goed gebruiken, mits deze afdeling ruimte krijgt voor een

min of meer onpartijdig geluid. 

Ook moet het management bepalen of het de IAD zowel naar de

financial controls laat kijken als naar de operational en com-

pliance controls. In de Verenigde Staten hebben de beursfondsen

IAD’s die onderdeel zijn van het internal control framework

zoals ontworpen volgens COSO. Daar is de IAD vaak betrokken

bij het testwerk. De IAD kan testen zonder betrokken te zijn bij

het ontwerpen, ontwikkelen of uitvoeren van controls, terwijl

ook het interne evaluatieproces door de lijn wordt vastgesteld.

Op grond van SOx mag de externe accountant gebruik maken

van anderen (lees: internal auditors) zolang hij ‘principle eviden-

ce’ zelf vergaart. De externe accountant mag dus wel steunen op

uitspraken van de IAD op basis van ‘competence’ en ‘objectivi-

ty’, maar als het management zijn oordeel baseert op de werk-

zaamheden van anderen, zoals de IAD, kan de externe accoun-

tant er weinig mee doen. Er gaan stemmen op om dit af te zwak-

ken, omdat men inziet dat dit niet de bedoeling was van SOx.

Toch is de afstand tussen interne en externe accountants daar-

door wel wat vergroot en mijns inziens ten onrechte.”

Wat is de ideale rol voor de internal auditor?

“Idealiter moet de ‘monitoring role’ van de IAD ingebed zijn in

het internal control framework van een onderneming. Ik denk

aan een routinematige cyclus waarin de IAD steekproefsgewijs

vaststelt dat ook werkelijk wordt gedaan wat is afgesproken.

Daarnaast is een hechte samenwerking tussen internal en exter-

nal audit essentieel. Een voorwaarde is dat de IAD competent is
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Internal en external auditors:
verschillende rol, gemeenschappelijk belang
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en hoog in de organisatie hangt en kan communiceren met de lei-

ding en toezichthouders.”

Welke mogelijkheden resten er na de Enron-affaire nog voor 

externe accountants om taken van IAD’s aan te bieden?

“Het evalueren van interne beheersingsprocessen is de primaire

verantwoordelijkheid van de ondernemingsleiding. De externe

accountant mag geen internal control framework ontwikkelen,

bouwen of uitvoeren. Wel kan een externe accountant in

opdracht van de ondernemingsleiding hulp bieden bij het ontwik-

kelen van een raamwerk voor toezicht en interne beheersing, of

bijvoorbeeld een gap analysis uitvoeren. In het algemeen geldt

het aloude adagium dat de externe accountant niet op de stoel

van het management mag gaan zitten en bij zijn controle niet met

‘zijn eigen adviezen mag worden geconfronteerd’. In de

Amerikaanse omgeving bestaat er steeds minder ruimte voor de

externe accountant om werkzaamheden van de interne accoun-

tant over te nemen (SOx Section II) om zo de onafhankelijkheid

van de externe accountant te waarborgen. Het is de vraag of deze

ontwikkeling zich voortzet.”

Zou het mogelijk zijn dat een externe accountant de werkzaamhe-

den van de internal accountant overneemt en zo ja, onder welke

voorwaarden?

“Het is de vraag of dat wenselijk is. Ik zou als management zelf

willen vaststellen of ik in control ben. Zij zijn daar niet voor

niets verantwoordelijk voor. Dat vervolgens een externe accoun-

tant dit controleert en zijn onafhankelijke oordeel naar buiten

brengt, is prima. Een belangrijk probleem zit bij de kleinere

beursvennootschappen. In regelgeving als de Code Tabaksblat

gaat men uit van ‘one size fits all’, maar dat ontkent de realiteit.

Bij SOx nemen ze nu wat gas terug en denken ze na over een

vrijstelling voor SOx 404 voor ondernemingen met een markt-

waarde kleiner dan ongeveer 125 miljoen dollar. Een onderne-

ming moet internal audit alleen uitbesteden als het zelf geen

mogelijkheden daartoe heeft en moet dat wat mij betreft heel

goed uitleggen. Want het is heel belangrijk om de evaluatie van

internal control zelf in de hand te houden, al is het alleen al in

verband met reputatiemanagement. Dus ook de TomToms van

deze wereld moeten een IAD hebben.”

In Nederland kan de interne accountant (RA) een interne

accountantsverklaring afgeven voor bijvoorbeeld de jaarreke-

ningcontrole. Is dat nog wenselijk?

“Ik zie geen noodzaak om dat aan te passen, omdat die bevoegd-

heid toekomt aan elke RA op grond van zijn vaktechnische

expertise. Ook in de nieuwe gedrags- en beroepscode wordt het

gehandhaafd onder dezelfde eisen als gelden voor een externe

accountant, met uitzondering van de noodzakelijke onafhanke-

lijkheid naar de opdrachtgever. In Amerika zijn deze beroeps-

groepen sterk van elkaar gescheiden, dus daar valt het niet mee

te vergelijken. De Nederlandse situatie verdient de voorkeur,

omdat men daardoor dezelfde ‘taal’ spreekt. Anderzijds vinden

er nu marktontwikkelingen plaats die ertegen pleiten, zoals de

wettelijke controle, de aanscherping van de onafhankelijkheids-

eis en de Wet Toezicht Accountants. Ik verwacht daarom dat de

interne en externe accountant op termijn wat verder uit elkaar

groeien qua opleiding en focus. Ook zullen sommige interne

accountants zich mogelijk laten uitschrijven als RA, omdat ze

niet mee willen in die verscherpte regels en risico’s. Toch vind ik

dat een interne accountant niet voor deze verantwoordelijkheden

moet weglopen. Interne en externe accountants worden voortdu-

rend met dilemma’s gecon-

fronteerd. Het is goed dat een

RA het management aan-

spreekt op dilemma’s, regels

en procedures. Ik hoop dus dat

alle interne accountants RA

blijven.”

IAD’s bevatten in toenemende

mate beroepsbeoefenaren uit

andere hoek, zoals RO’s, RC’s en

RE’s. Wat is hun waarde? 

“Vanwege de verbreding van

de auditobjecten en toenemen-

de complexiteit van processen

en regels is brede expertise

nodig. Dat geldt trouwens voor

zowel de interne als externe

accountant. Multidisciplinaire

samenwerking is noodzakelijk

vanwege het uitdijende aantal

specialismen. Daarbij is het

wel belangrijk dat zowel exter-

ne als interne accountants de

eigen beroeps- en gedragsco-

des met deze specialisten

delen. Wij moeten in ieder

geval onze toetsende rol

afdwingen anders is samen-

werking niet mogelijk. Verder

is communicatie van wezenlijk

belang. Zo is bijvoorbeeld dos-

siervorming geen vanzelfspre-
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kendheid bij andere specialisten. Daarom is een investering

nodig in het adequaat neerzetten van het auditproces en hoe we

daarin met elkaar omgaan. Het gaat daarbij ook om de juiste

toon. RA’s wordt wel eens verweten dat ze bemoeizuchtig en

arrogant zijn. Ga daarom met elkaar om de tafel zitten en leg uit

wat de eis van objectiviteit inhoudt en waarom externe accoun-

tants bepaalde opdrachten niet kunnen aanvaarden.”

Hoe gemakkelijk is de samenwerking met een IAD waar geen RA

aan het hoofd staat?

“Daar ligt een mogelijk spanningsveld. De beroepsopleiding en

het begrippenkader van de RA geven toch een aantal waarden

aan voor een professionele omgang met elkaar. Op het moment

dat die waarden niet als vanzelfsprekend worden gedeeld, is een

kritische houding nodig. Er moet de overtuiging zijn dat je elkaar

begrijpt. Een voorbespreking helpt de samenwerking op gang,

maar het zal tijd kosten. Overigens zegt het voorgaande uiteraard

niets over hun expertise. Eerlijk gezegd, we kunnen niet zonder

deze specialisten. Het gaat er meer om dat de communicatie op

dezelfde golflengte plaatsvindt.”

Hoe kunnen de interne en externe accountant samenwerken in het

kader van de Code Tabaksblat?

“Het eventueel doen van een uitspraak over internal control ten

behoeve van derden is vooralsnog het domein van de externe

accountant. Maar bij het intern evalueren van de opzet en de

werking is mijns inziens een belangrijke rol weggelegd voor de

IAD. Een IAD kan een organisatie doorlichten op integriteit. Het

begint aan de top en moet vervolgens in de organisatie ingebed

zijn. Zo kan een IAD bijvoorbeeld een anonieme enquête in de

organisatie uitvoeren naar de ‘tone at the top’. Het resultaat van

de enquête hoeft uiteraard niet in het jaarverslag, maar wel de

mededeling dat het regelmatig wordt uitgevoerd. Ik denk dat met

deze vormen van soft controls veel meer te winnen valt dan met

andere vormen van control. Overigens heeft de Commissie Frijns

in haar monitoringrapport aangegeven dat ondernemingen in

ieder geval een uitspraak moeten doen over de opzet en werking

van de financial controls en dat over internal en operational con-

trols alleen de bevindingen gerapporteerd dienen te worden,

zoals de geconstateerde materiële leemten en het plan van aan-

pak. Een onderneming hoeft voor die twee dimensies dus niet te

verklaren dat het in control is. Deze zienswijze sluit meer aan bij

de Engelse praktijk.”

Legt de recente frauderichtlijn RAC 240 een grotere druk op interne

en externe accountants?

“De richtlijn is specifiek geschreven voor accountants belast met

de jaarrekeningcontrole en vraagt hen een ‘professional scepti-

cism’ aan de dag te leggen. Het frauderisico moet expliciet in

alle fasen van het controleproces aan de orde komen. Er moet

een risico-inschatting plaatsvinden en vastgelegd worden. In

overleg met de ondernemingsleiding worden het frauderisico en

de noodzakelijke controls besproken. Daarnaast moet de externe

accountant openstaan voor fraudesignalen en daar aanvullende

werkzaamheden op plegen. Bij al deze werkzaamheden kan de

IAD als gesprekspartner dienen, hoewel het niet met zoveel

woorden in de richtlijn staat. De IAD moet op zijn beurt interne

fraudesignalen bespreken met de ondernemingsleiding, maar zou

daarvan ook de externe accountant deelgenoot moeten maken.”

Op welke andere terreinen is een rol weggelegd voor interne

accountants? 

“Automatisering gaat een steeds grotere rol spelen in de control-

functie. Soft controls zijn niet te automatiseren, dus ook daar blijft

de aandacht van de interne accountant geboden. Voor wat betreft

het leveren van assurance zie ik allerlei nieuwe ontwikkelingen

komen op het gebied van milieu en sociaal beleid. Daartoe is het

nodig dat de korte lijnen tussen de interne en externe accountants

behouden blijven, waarbij voor beiden duidelijk blijft dat de inter-

ne accountant een ‘tool of management’ is. En dat de interne

accountant daarnaast de mogelijkheid heeft rechtstreeks te com-

municeren met het audit committee en de externe accountant.”

Waar ligt voor de interne accountant het ideale evenwicht tussen de

dimensies operational en financial audit?

“Die vraag is erg moeilijk te beantwoorden. Het hangt altijd af

van de organisatie en de specifieke risico’s. Na een eerste inven-

tarisatie van alle risicofactoren moeten de aandachtsgebieden

voor internal audit worden geselecteerd door de ondernemings-

leiding. Het audit committee moet daarop toezicht houden en

spreekt met de ondernemingsleiding over de planning en de uit-

komsten van de audits.”

Welke boodschap wilt u de interne accountant in het kader van de

samenwerking met externe accountants meegeven voor nu en in de

toekomst?

“Beiden moeten over en weer zorgen voor optimale communica-

tie. De interne accountant bezit veel informatie over de beheer-

singsprocessen en handelt in het belang van zijn onderneming als

hij deze deelt met de externe accountant. En mocht de onderlinge

communicatie onverhoopt niet goed zijn, spreek elkaar daar dan

op aan. Hoewel ik vind dat de internal auditor een ‘tool of

management’ is en de externe accountant er is voor de buitenwe-

reld, lopen in het maatschappelijk verkeer hun belangen parallel.

Als beiden dat als uitgangspunt nemen, is er een uitstekende

basis voor samenwerking. Dus ik hoop van harte dat in- en exter-

ne accountants ook in de toekomst gemeenschappelijke

waarden nastreven.” 
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“Ook de TomToms van
deze wereld moeten een
IAD hebben”


