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Aanvraag formulier 
 
 

 
Toelating tot de Stichting  

Verenigde Register Operational Auditors 
(SVRO) 

 

 
 
 
 
 
 
Niet in te vullen door aanvrager: 
Diploma akkoord: ja/nee 
Werkervaring akkoord: ja/nee 
Documenten akkoord: ja/nee 
 
 
Retouradres 
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, (na scannen) mailen naar: 
svro@iia.nl.   
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Persoonlijke gegevens 

Achternaam  

Voornamen (voluit)  

Roepnaam  

Titulatuur  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer vast  

Telefoonnummer mobiel  

E-mail  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nationaliteit  

Geslacht (m/v)  

 
 

Zakelijke gegevens 

Bedrijfsnaam  

Straat  

Postbus  

Postcode en vestigingplaats  

Telefoonnummer vast  

Telefoonnummer mobiel  

E-mail  

Functie sedert (datum)  

Functiecode  

Industriecode  

 
 

Factuuradres (indien afwijkend van huisadres) 

Kenmerk/kostenplaats  

Naam  

Adres  

Postcode en vestigingplaats  
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Op welk adres wilt u correspondentie ontvangen van het IIA en de SVRO? 
 
O Huisadres      O Kantooradres 
 
 
Hoe wilt u op de hoogte gehouden worden van officië le verenigingsberichten van het IIA en de 
SVRO? 
 
O e-mail adres privé     O e-mail adres werk 
 
 
Ik wil het (Amerikaanse) magazine “Internal Auditor ” ontvangen* 
 
O Ja       O Nee 
 
* Dit abonnement kost € 50,- per jaar. 
 
Ik geef toestemming voor publicatie van bovenstaand e gegevens op het besloten gedeelte van 
de website 
 
O Ja       O Nee 
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Beantwoord de onderstaande vragen. 
 
1. Vul a.u.b. onderstaande tabel in indien u een di ploma heeft behaald aan een door de SVRO 

erkende postdoctorale opleiding operational auditin g. 
 

Naam Universiteit  

Datum afstuderen  

 
 
 
2. Wanneer u momenteel werkzaam bent als operationa l auditor, verstrek dan a.u.b. de 

hieronder gewenste informatie. 
 

In huidige functie werkzaam als operational auditor sinds 
(datum) 

 

Aantal uren per jaar besteed aan operational auditing, 
exclusief opleiding operational auditing (uren) 

 

 
 
 
3. Vul a.u.b. onderstaande tabel in wanneer u, conf orm de definitie van de SVRO, in vorige 

functie(s) als operational auditor werkzaam bent ge weest. 
 

Naam organisatie  Datum in dienst  Datum uit 
dienst 

Uren per jaar 
werkzaam als 
operational auditor 

    

    

    

 
Referenties  Naam  Functie  Telefoonnummer 

referentie 

Organisatie 1    

Organisatie 2    

Organisatie 3    

 
 

De aanvrager machtigt SVRO om de opgegeven referenties onafhankelijk van de aanvrager te benaderen.
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4. Informatie omtrent operational auditing 
Om een afweging te kunnen maken over eventuele toelating als lid van de SVRO, dient u in een 
aparte bijlage of hieronder gemotiveerd in te gaan op: 
− de wijze waarop binnen uw organisatie aan het begrip operational auditing invulling wordt (werd) 

gegeven; 
− de positionering, de structuur en de inrichting van de operational audit-functie; 
− de uitvoering van operational audits en uw rol daarbij. 
 
U dient relevante, door uw werkgever geaccordeerde documentatie toe te voegen, zoals bijvoorbeeld: 
− (Voorbeeld van een) recent operational audit-rapport 
− Manual 
− Brochure 
− Functiebeschrijving 
− Organisatieschema 
 
Ruimte voor beantwoording van vraag 4 
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Belangrijk 
Voor het kunnen beoordelen of de aanvraag voldoende is onderbouwd en om te toetsen of de 
kandidaat voldoet aan de gestelde eisen dienen de volgende bijlagen te worden toegevoegd bij de 
aanvraag. Geef a.u.b. hieronder aan welke documenten u heeft toegevoegd. 
 

Verplichte bijlagen Toegevoegd  
(Ja/ Nee) 

Recente pasfoto  

Recent uittreksel bevolkingsregister  

Recent verklaring omtrent het gedrag  

Ondertekende werkgeversverklaring  (zie laatste pagina) 
(indien u nu werkzaam bent als operational auditor) 

 

 
Wanneer u aanvullende informatie als bijlage heeft meegestuurd geef dit dan a.u.b. hieronder aan. 
 

Aanvullende bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Let op: 

Verzoeken kunnen niet in behandeling worden genomen wanneer dit formulier onjuist is 
ingevuld of wanneer de benodigde bijlagen ontbreken. 

 
 
Vervolgprocedure voor gewone leden 
Het secretariaat van de SVRO bevestigt de aanvrager de ontvangst van het aanvraagformulier. Op 
basis van dit formulier en de bijgesloten documentatie beslist het bestuur. Indien nodig kan de 
Commissie van Toelating om een diepgaander onderzoek worden verzocht. 
 
De aanvrager zal over de beslissing schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Een besluit tot toelating 
wordt gepubliceerd. Eén maand na publicatie wordt het besluit van kracht, mits binnen deze periode 
geen bezwaarschrift tegen de toelating is ontvangen. Nieuwe inschrijvingen in, alsmede uitschrijvingen 
uit, het Register worden in het vaktijdschrift Audit Magazine vermeld. 
 
De aanvrager heeft tot twee maanden na de datum als vermeld in de schriftelijke afwijzing de tijd om 
bij de Commissie van Beroep in beroep te gaan tegen deze afwijzing. Deze Commissie doet een 
bindende uitspraak over bezwaarschriften tegen afwijzing. 
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Verklaring 
Ondergetekende wenst te worden ingeschreven in het Register van Operational auditors en 
conformeert zich daarmee aan het reglement Gedrag- en Beroepsregels van de Stichting 
Verenigingde Register Operational Auditors en is zich er van bewust, dat inschrijving alleen mogelijk is 
in combinatie met een lidmaatschap van IIA Nederland.  
 
Hij/zij staat toe dat de Commissie van Toelating mogelijk aanvullende vragen zal stellen, dan wel dat 
hij/zij voor een gesprek zal worden uitgenodigd, dan wel dat referenties zullen worden nagetrokken. 
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 
 
Datum: _____________________________   Handtekening: 
 
 
 
Plaats: _____________________________   _____________________________ 
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Werkgeversverklaring     (op briefpapier van het bedrijf afdrukken, a.u. b.) 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende: 
 
__________________________________________________________ 
(naam) 
 
__________________________________________________________ 
(functie) 
 
dat  ______________________________________________ 
  (naam kandidaat) 
 
 
in dienst bij ______________________________________________ 
  (naam organisatie) 
 
 
sedert                   - _ _ -_ _         werkzaam is als operational auditor. 
 
 
Korte beschrijving van door kandidaat uitgevoerde werkzaamheden: 
 
 
 
 
Ondergetekende verklaart dat de verstrekte informatie naar aanleiding van vraag 2 juist is. Tevens 
verklaart ondergetekende bovenstaande werkgeversverklaring naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Naam :   ________________________________________ 
 
Functie: _________________________________________ 
 
Titel:   ________________________________________  
 
 
Handtekening: _________________________________________ 
 
 
Datum: _____________________________    
 
 
Plaats: _____________________________    
 


