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VAN HET BESTUUR

Vincent Moolenaar, voorzitter van het IIA, over het thema van dit nummer: vastgoed.

Bouwen aan
Internal Audit
Binnen het thema van dit nummer van
ons lijfblad kan natuurlijk niet onvermeld blijven dat ons Instituut sinds
vorige maand andere huisvesting heeft
betrokken. Na jarenlang van de gastvrijheid en support van APPR in Naarden
te hebben mogen genieten, maakt IIA
Nederland een sprong naar voren: eigen huisvesting in ‘020’.1 In de nieuwe
opzet denken we niet alleen een belangrijke kostenbesparing te kunnen
realiseren, maar vooral ook een uitgangssituatie te hebben gecreëerd voor
betere dienstverlening aan onze klant: u
als lid. Daarnaast hebben we ook ruime
mogelijkheden geïdentificeerd om onze
eigen bedrijfsvoering te verbeteren. We
zijn optimistisch, maar realiseren ons
terdege dat beloften moeten worden
nagekomen!
Bij ‘bouwen aan Internal Audit’ denk ik
eigenlijk vooral aan de inspanningen die
wij als bestuur sinds maanden leveren
op het gebied van ‘advocacy’. Hieronder wordt verstaan de activiteiten die
wij ondernemen om de internal auditprofessie bij allerhande ‘stakeholders’
onder de aandacht te brengen. De nadruk ligt hierbij vooral op hoe een moderne internal auditfunctie haar steentje kan bijdragen aan het verbeteren
van de besturing van organisaties. Sterker gesteld, wij staan op het standpunt
dat Internal Audit een fundamentele
bouwsteen is voor goede ‘governance’.

Regelmatig gaan we hiervoor de hort op.
We realiseren ons daarbij terdege dat
het een kwestie is van steen voor steen
bouwen aan een nieuwe perceptie van
ons vakgebied. Vanuit het perspectief
van sommige stakeholders lijkt het wellicht op klein onderhoud, omdat ze onze
professie van nabij hebben gevolgd en
de evolutie hebben waargenomen. Voor
anderen heeft het wellicht meer weg
van een grondige renovatie, omdat ze op
grotere afstand stonden. Hoe dan ook,
er zijn voldoende positieve voorbeelden
om te geloven dat we de ‘vorstperiode’
achter ons hebben gelaten.
Diverse stakeholders hebben zich namelijk de laatste maanden op een zeer
positieve wijze over ons vakgebied uitgelaten. EUMEDION bijvoorbeeld, met
het pleidooi in haar jaarlijkse Speerpuntenbrief voor een ruimer mandaat
voor Internal Audit beet het spits af. De
Autoriteit Financiële Markten uitte zich
in maart van dit jaar in vergelijkbare termen door te stellen dat het audit committee de besluitvorming ten aanzien
van het al dan niet instellen van een internal auditfunctie actief ter hand dient
te nemen. Ook gedurende een VEBsymposium afgelopen april werden door
deelnemers veel positieve uitlatingen
gedaan ten aanzien van de IAF. Last, but
not least heeft ook De Nederlandsche
Bank recentelijk in een toetsing van
internal auditfuncties bij verzekeraars

expliciet gerefereerd aan IIA’s International Professional Practices Framework
als leidend normenkader voor de inrichting van een IAF.
Te vroeg nog voor het ‘pannenbier’,
maar al met al positieve ontwikkelingen die er mogelijk mede aan hebben
bijgedragen dat eind mei 2015 de zogenaamde schragende partijen aan de
monitoringcommissie hebben verzocht
voorstellen te doen voor herziening van
de Nederlandse Corporate Governance
Code. Dit werd in juni opgevolgd vanuit de commissie met een verzoek aan
IIA Nederland om als één van haar stakeholders aanbevelingen te doen, met
name ten aanzien van de positie van Internal Audit in de Code. Ten tijde van
het schrijven van deze column werd er
van onze kant nog hard gewerkt aan een
dergelijk bouwplan voor de vernieuwde
positie van de internal auditfunctie in de
Code. Wij zullen u de komende maanden
van de ontwikkelingen in deze ‘verbouwing’ op de hoogte blijven houden.
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