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Voorwoord

Iedere (beursgenoteerde) onderneming zou moeten investeren in zĳ n interne beheersing en in ieder geval moeten beschikken over een 

interne auditfunctie, dat schrĳ ft de vereniging van institutionele beleggers, Eumedion, in de onlangs verschenen “speerpuntenbrief”. 

Deze brief bevat uitgangspunten voor de inbreng van de leden van die vereniging in de algemene vergadering van aandeelhouders 

waarin deze grote beleggers investeren. 

De voorzitters van zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur van deze ondernemingen kunnen dus scherpe vragen 

verwachten, scherper dan ooit te voren. Bĳ  het beantwoorden van die vragen kan het voorliggende rapport uitstekend helpen. Wat 

bedoelen we eigenlĳ k met internal audit, hoe verhoudt die functie zich tot de andere “lines of defence”? Wanneer is een interne 

auditfunctie goed? Wat heb je er aan als commissaris in je toezichthoudende rol? 

Allemaal vragen die in dit rapport aan de orde komen. Niet door het geven van simpele antwoorden, maar door de overwegingen te 

geven. Daarom beveel ik lezing van dit rapport aan, zeker ook voor bestuurders en toezichthouders. Juist nu zoveel van hen verwacht 

wordt, is het van belang dat ze nagaan of ze over de juiste zintuigen beschikken om die moeilĳ ke toezichthoudende taak uit te voeren.

Ruud Kok

Managing Partner Corporate Governance Services 
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Wat is de waarde van een interne 
auditfunctie?
Het hebben van een interne auditfunctie 

(IAF) is voor veel organisaties in 

Nederland niet verplicht. Wel moet, 

volgens de Nederlandse corporate 

governance code die geldt voor 

beursgenoteerde ondernemingen, het 

audit committee jaarlĳ ks evalueren of er 

behoefte is aan een interne auditfunctie. 

Aan de hand van deze evaluatie doet 

de raad van commissarissen (rvc) een 

aanbeveling aan de raad van bestuur 

(rvb) en neemt deze aanbeveling op in het 

verslag van de rvc.

In de praktĳ k zien we een interessante 

paradox. Sommige beursgenoteerde 

bedrĳ ven kiezen er bewust voor om geen 

interne auditfunctie in te richten, terwĳ l 
voor banken en verzekeraars het juist 

verplicht is om een interne auditfunctie te 

hebben. Organisaties kunnen dus bewust 

afzien van een interne auditfunctie, terwĳ l 
het in andere sectoren is opgelegd. Dat 

betekent dat de (meer)waarde van een 

interne auditfunctie kennelĳ k verschillend 

wordt ervaren door bestuurders en 

toezichthouders. Daarbĳ  kan de vraag 

gesteld worden wat de meerwaarde is van 

een interne auditfunctie in de besturing, 

de beheersing, het toezicht houden en in 

de verantwoording van een organisatie. 

Deze vraag heeft de aanleiding gevormd 

voor het praktĳ konderzoek dat wĳ  
hebben uitgevoerd onder leden van 

raden van bestuur en audit committees 

van grotere organisaties (meer dan 250 

werknemers) in verschillende sectoren. 

Bewust hebben wĳ niet gesproken met 

interne auditors omdat ons onderzoek 

zich specifi ek richt op stakeholders van de 

interne auditfunctie. Bĳ  de keuze van onze 

gesprekspartners hebben wĳ  beoordeeld 

of de betreff ende organisaties wel of geen 

interne auditfunctie hebben, dan wel deze 

recentelĳ k hebben ingericht. Door deze 

variatie aan organisaties en sectoren in 

combinatie met de aan- of afwezigheid van 

een interne auditfunctie, hebben wĳ  de 

diverse opvattingen en overwegingen van 

bestuurders en toezichthouders verkregen 

die in dit rapport zĳ n uitgewerkt. 

In onze gesprekken stonden de volgende 

onderzoeksvragen centraal: 

� Wat zĳ n argumenten voor de rvb, de rvc 

of het audit committee om wel of geen 

interne auditfunctie in te richten?

� Bĳ  aanwezigheid van een interne 

auditfunctie: Wat is de waarde van 

de interne auditfunctie voor de rvb 

of de rvc (of audit committee) en hoe 

kan deze waarde nog verder worden 

vergroot?

� Bĳ  afwezigheid van een interne 

auditfunctie: Op welke wĳ ze is de 

‘ontbrekende’ derde ‘line of defence’ 

dan ingericht, en is dit voldoende 

of wordt er toch iets gemist in het 

governance systeem? 

� Wat zĳ n belangrĳ ke criteria 

voor de waarde van een interne 

auditfunctie en in het bĳ zonder het 

eindverantwoordelĳ ke hoofd Internal 

Audit (chief audit executive; CAE)? 

De antwoorden op deze en andere vragen 

hebben wĳ  uitgewerkt in dit rapport. 

Met onze gesprekspartners hebben 

wĳ  afgesproken dat hun individuele 

opvattingen en overwegingen niet 

herleidbaar in onze rapportage zĳ n 

opgenomen. Wel hebben wĳ  ter illustratie 

enkele bĳ zondere citaten uit de interviews 

anoniem in dit rapport verwerkt. 

Wĳ  bieden met dit rapport nieuwe en 

interessante inzichten over de waarde 

van de interne auditfunctie, bezien vanuit 

twee belangrĳ ke stakeholders. Uit onze 

interviews blĳ kt duidelĳ k dat internal 

audit relevant is, maar dat deze functie 

ook op andere manieren kan worden 

ingevuld. In onze eigen woorden: “Internal 

Audit Matters, however… the internal 

audit function diff ers”. 

“We hebben een IAD light versie, maar niet één om 
weg te gooien.”
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Internal governance en three lines of 
defence
In lĳ n met de Nederlandse corporate 

governance code gaan we er vanuit dat de 

rvc als taak heeft toezicht te houden op het 

beleid en de strategie van het bestuur en 

het bestuur daarbĳ  kan adviseren. 

Het bestuur is vervolgens belast met 

het besturen van de organisatie. Dit 

houdt onder andere in dat het bestuur 

verantwoordelĳ k is voor de realisatie 

van de doelstellingen, de strategie 

met het bĳ behorende risicoprofi el, de 

resultatenontwikkeling en de voor de 

organisatie relevante maatschappelĳ ke 

aspecten van ondernemen. Ook is het 

bestuur verantwoordelĳ k voor het 

beheersen van de risico’s verbonden 

aan deze activiteiten. Het bestuur legt 

uiteindelĳ k verantwoording af aan de rvc 

en andere stakeholders, waaronder ook de 

aandeelhouders. 

In dit onderzoek hebben we ons tĳ dens 

de gesprekken met commissarissen en 

bestuurders voornamelĳ k gericht op 

het vraagstuk van interne besturing en 

beheersing, ofwel internal governance. 

Internal governance defi niëren we 

hier als “het geheel van de bestuurlĳ ke 

verhoudingen tussen de rvb en het 

management van de operationele 

eenheden”1 en omvat tevens de rol en de 

plaats van de stafafdelingen.

Three lines of defence 
model is steeds meer 
richtinggevend 

In onze gesprekken merkten we dat in het 

kader van internal governance vaak wordt 

gesproken over de ‘three lines of defence’. 

Dit model wordt in fi guur 1 geïllustreerd.

 

In dit model geldt dat, gegeven de 

strategie en het beleid dat de rvb heeft 

geformuleerd, het lĳ nmanagement als 

eerste aan zet is om maatregelen te 

treff en (en uit te voeren) om de risico’s 

en kansen die zich in de uitvoering van 

de (dagelĳ kse) activiteiten kunnen 

voordoen, adequaat te beheersen 

respectievelĳ k te realiseren. Met andere 

woorden, het lĳ nmanagement is en blĳ ft 

verantwoordelĳ k voor het inrichten en 

laten werken van het systeem van interne 

beheersing. Afgestemd op de omgeving, 

de cultuur en in lĳ n met de wet- en 

regelgeving, moet het management ervoor 

zorgen dat de beheersmaatregelen in en 

rondom processen en systemen worden 

ingebouwd en als zodanig werken. 

Omdat voor de bedrĳ fsvoering op 

sommige momenten specifi eke 

expertise vereist is, maar ook omdat 

het in sommige gevallen effi  ciënter 

is om bepaalde taken te bundelen in 

een aparte functie of afdeling, wordt 

een tweede ‘line of defence’ ingericht. 

Voorbeelden van dergelĳ ke afdelingen 

zĳ n Compliance, Risicomanagement en 

HR. Deze tweede linie heeft specifi ek als 

rol om het management te adviseren en 

te ondersteunen bĳ  de realisatie van de 

strategie en het ontwerpen, inrichten en 

laten werken van de beheersmaatregelen. 

Een afdeling Risicomanagement 

bĳ voorbeeld kan het management 

faciliteren tĳ dens de uitvoering van 

risk assessments, adviseren over de 

risicobereidheid (risk appetite), de kans 

van optreden van het risico, de mogelĳ ke 

impact van een risico dat zich voordoet, de 

strategieën om met die risico’s om te gaan 

en het beheren van het organisatiebrede 

risicoregister. 

1 Strikwerda, J. (2012). Colleges Internal Governance, Executive Internal Audit Programme, Universiteit van Amsterdam, 2010
2 De Nederlandse Bank, jaarverslag 2013. www.dnb.nl 
3 Basel Committee on Banking Supervision, The internal audit function in banks, June 2012. www.bis.nl 

Figuur 1: Het model van de three lines of defence
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De derde ‘line of defence’ betreft 

de interne auditfunctie. De interne 

auditfunctie verstrekt het management, 

het bestuur en het audit committee 

informatie over de opzet, het bestaan en 

de werking van het systeem van interne 

beheersing en beoordeelt daarmee 

samenhangend, of de risico’s op een 

eff ectieve en effi  ciënte wĳ ze worden 

beheerst. Dat houdt tevens in dat, naast 

het functioneren van de eerste lĳ n, ook 

de tweede line of defence binnen de 

reikwĳ dte van de interne auditfunctie valt. 

Dat het three lines of defence model 

inmiddels een breed geaccepteerd model 

is, blĳ kt onder andere uit het feit dat De 

Nederlandsche Bank (DNB) het model 

noemt in haar eigen jaarverslag. Daarin 

staat te lezen dat de governancestructuur 

van de risicobeheersing van DNB is 

gebaseerd op het ‘three lines of defence’-

model: “de drie verdedigingslinies 

lĳ nmanagement, ondersteunende 

risicobeheersings- en controlefuncties, en 

interne audit functioneren onafhankelĳ k 

van elkaar en leveren elk een bĳ drage aan 

de kwaliteit van het risicobeheersings- en 

controlesysteem”2. 

Maar het gaat nog verder: vooral in 

de fi nanciële sector is het model een 

dominant governance principe geworden. 

Zo benoemt het Basel Committee on 

Banking Supervision het model en geeft 

daarbĳ  aan dat bĳ  banken de relatie tussen 

de businessunits, de ondersteunende 

stafafdelingen en de interne auditfunctie 

uitgelegd kan worden met het ‘three lines 

of defence’-model. De verstrekte guidance 

van het Basel Committee is van toepassing 

op alle banken3.

Wel of geen interne 
auditfunctie? 
Zoals in de inleiding aangegeven, is het 

hebben van een interne auditfunctie 

voor organisaties in Nederland, met 

uitzondering van de fi nanciële sector, 

niet verplicht. Wel moet, volgens de 

Nederlandse corporate governance code 

het audit committee jaarlĳ ks evalueren of 

er behoefte is aan een interne auditfunctie. 

Tĳ dens ons onderzoek hebben we 

verschillende argumenten gehoord die 

pleiten voor het hebben van een interne 

auditfunctie. De volgende zaken werden 

onder andere genoemd:

� “Onze interne auditfunctie fungeert als 

een extra paar ogen en oren voor ons 

als audit committee.” 

� “Het hebben van een interne auditfunctie 

past in het ‘three lines of defence’ 

principe. Maar bovendien denk ik dat het 

lastig uit te leggen is als je er geen hebt.”

� “Met de interne auditfunctie hebben we 

onderzoekscapaciteit in huis gehaald, 

die we breed kunnen inzetten om de 

bedrĳ fsvoering te verbeteren.”

� “Interne Audit is voor ons een 

belangrĳ ke afdeling, die helpt bĳ  het 

verder professionaliseren van onze 

governance systemen.”

Bĳ  organisaties zonder interne 

auditfunctie hoorden we, vooral van 

bestuurders, de volgende argumenten 

om geen interne auditfunctie te 

implementeren:

� “We hebben geen interne auditfunctie 

nodig; we zitten zelf dicht genoeg op de 

business om te zien wat er gebeurt.”

� “De verbĳ zondering naar een interne 

auditfunctie is niet nodig; we hebben 

het beoordelen van risico’s en 

beheersmaatregelen in de lĳ n belegd.”

� “We zĳ n te klein om een eigen interne 

auditfunctie in te richten.”

Vooral de argumenten om geen interne 

auditfunctie te hebben, laten zien dat er 

blĳ kbaar ook andere mogelĳ kheden zĳ n 

om de rol van de derde ‘line of defence’ in 

te vullen. Deze mogelĳ kheden worden in 

het volgende hoofdstuk verkend. 

“Mis je een IAD? Ja, 
misschien wel. Maar we 
lopen het gat zelf dicht.”

2 De Nederlandse Bank, jaarverslag 2013. www.dnb.nl 
3 Basel Committee on Banking Supervision, The internal audit function in banks, June 2012. www.bis.nl 



Interne audit is wel belangrĳ k maar 
niet heilig
Verschil tussen theorie 
en praktĳ k
Op basis van de wet- en regelgeving, 

governance codes en concepten zoals het 

‘three lines of defence’-model lĳ kt het 

logisch dat de interne auditfunctie bĳ  
grotere organisaties een duidelĳ ke eigen 

positie heeft. Maar zoals zichtbaar is in de 

praktĳ k en bevestigd is in onze interviews 

hebben verschillende organisaties toch 

besloten om geen afzonderlĳ ke interne 

auditfunctie in te richten. Blĳ kbaar zĳ n er 

dus alternatieven om de rol van de derde 

‘line of defence’ op andere wĳ ze in te 

richten. Want uit alle interviews blĳ kt wel 

dat de bestuurders en commissarissen het 

belang hiervan onderkennen. 

In onderstaande fi guur hebben wĳ  een 

vergelĳ king gemaakt tussen de meer 

theoretische organisatorische inbedding 

van de interne auditfunctie en de 

meer praktische werkwĳ ze. Volgens de 

theorie heeft de interne auditfunctie 

een onafhankelĳ ke positie binnen de 

organisatie met een rechtstreekse lĳ n 

naar de rvb en veelal ook naar de rvc. Bĳ  
veel organisaties, vooral in de fi nanciële 

sector, neemt de invloed van externe 

toezichthouders steeds meer toe waardoor 

internal governance steeds meer wordt 

opgerekt. 

In de praktĳ k zien wĳ  dat interne 

auditfuncties door verschillende 

stakeholders worden benaderd wat 

kan leiden tot lastige keuzes (‘caught 

between four lovers’). Naast de rvb als 

reguliere opdrachtgever, moet de interne 

auditfunctie ook aansluiting houden met 

het lĳ nmanagement. Het lĳ nmanagement 

moet de risico’s beheersen en heeft soms 

specifi eke verzoeken aan de interne 

auditfunctie. Maar ook de rvc ziet de 

interne auditfunctie meer en meer als 

natuurlĳ ke gesprekspartner om de 

informatie, die de commissarissen van 

het bestuur hebben ontvangen, te kunnen 

wegen. Ten slotte zien we, vooral in de 

fi nanciële sector, dat toezichthoudende 

instanties opdrachten, via het bestuur, 

expliciet bĳ  de interne auditfunctie 

neer leggen. Het is dan aan de interne 

auditfunctie om een goede balans te 

vinden en deze vier klanten adequaat te 

bedienen.

Het kan dus ook anders 

Dat de theoretische invalshoek voor de 

interne auditfunctie niet heilig is blĳ kt 

ook duidelĳ k uit onze interviews. Bĳ  
organisaties waar geen afzonderlĳ ke 

interne auditfunctie aanwezig is, bestaan 

alternatieven om vooral vanuit de positie 

van het bestuur tot een adequate internal 

governance te kunnen komen. Ontleend 

uit onze interviews komen wĳ  tot de 

volgende herkenbare alternatieven: 

De derde ‘line of defence’ wordt ingevuld 

door:

a. de raad van bestuur

b. het management (eerste lĳ n)

c. de controlfunctie (tweede lĳ n)

d. de externe accountant (“vierde lĳ n”)

De raad van bestuur vult de derde 
lĳ n in
Het ontbreken van een interne 

auditfunctie werd in enkele gevallen 

uitgelegd doordat de raad van bestuur 

vanuit haar eigen expertise een 

aanvullende kritische toetsende rol 

vervult binnen het systeem van internal 

governance. Uitgaande van de specifi eke 

organisatiestructuur en het sturingsmodel 

(bĳ voorbeeld een internationale holding, 

met relatief homogene productie en 

sturing op fi nanciële normen) werd 

aangegeven dat door de directe aansturing 

van het bestuur, de toegevoegde waarde 

van een afzonderlĳ ke interne auditfunctie 

beperkt was. Het inzetten van de rvb als 

Figuur 2: Organisatorische inbedding: theorie en praktijk
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extra kritische blik wordt in deze situatie 

voldoende geacht om de kwaliteit van 

de – fi nanciële – informatievoorziening te 

kunnen waarborgen. 

In onze optiek is er niets op tegen als 

het bestuur de rol van interne auditor 

vervult. Immers, alle staff uncties zĳ n 

in beginsel een verbĳ zondering van 

managementtaken. En bovendien, de 

interne auditfunctie benoemt zichzelf 

ook wel eens als de “eyes and ears of 

management”4, dus ook vanuit deze 

invalshoek is er weinig tegen in te brengen 

als het bestuur zelf risico’s, maatregelen 

en processen beoordeelt. Wel is het 

dan belangrĳ k dat deze beoordeling 

structureel plaatsvindt en bevindingen 

intern worden gecommuniceerd. Hierdoor 

worden deze impliciete interne audit 

activiteiten meer expliciet gemaakt, 

onder meer ter verantwoording naar 

andere stakeholders binnen de internal 

governance, in het bĳ zonder de rvc. 

Het management vult de derde lĳ n 
in
In deze situaties wordt het ontbreken van 

een interne auditfunctie ingevuld door een 

sterke focus op internal control binnen de 

uitvoering. Hierbĳ  was vaak sprake van 

een projectmatige organisatiestructuur 

met een zelfstandige verantwoordelĳ kheid 

voor de projectorganisatie(s) wat betreft 

de invulling van hun internal governance. 

Tevens is gezorgd voor een sterke 

invulling van de ondersteunende c.q. 

hoofdkantoorfuncties, waaronder naast 

de controlorganisatie ook inkoop, hrm en 

juridische zaken. 

Door het inregelen van een 

interne en relatief zelfstandige 

projectorganisatiestructuur, aangevuld 

met voldoende kritische massa vanuit het 

hoofdkantoor, worden de noodzaak en 

toegevoegde waarde van een afzonderlĳ ke 

interne auditfunctie laag ingeschat 

en daarmee niet gemist. Bĳ  eventuele 

onvolkomenheden of signalen verwacht de 

rvb dat het verantwoordelĳ ke management 

vanuit de projecten of het hoofdkantoor 

rechtstreeks contact opneemt. Deze 

escalatiemogelĳ kheid wordt in deze 

gevallen als een passend alternatief voor de 

derde ‘line of defence’ beschouwd. 

De controlfunctie vult de derde lĳ n 
in 
Uit enkele interviews bleek dat het 

ontbreken van de interne auditfunctie 

verklaard werd door een steeds sterker 

wordende tweede lĳ n, in het bĳ zonder 

de controlfunctie. In deze situaties wordt 

de toegenomen professionaliteit van de 

business controllers tevens ingezet als 

een extra onafhankelĳ ke en kritische blik 

richting de business. Dit gebeurt zowel 

vanuit hun reguliere controlfunctie, 

maar ook door het gericht uitvoeren 

van specifi eke onderzoeken (‘audits’). 

Opgemerkt werd dat deze audits vooral 

gericht zĳ n op het adviseren van de 

business, meer dan op het toetsen of 

signaleren van onvolkomenheden.

Mede door het specifi eke karakter van de 

business werd de toegevoegde waarde 

van een afzonderlĳ ke interne auditfunctie 

door het bestuur laag ingeschat, dan wel 

als te kostbaar gezien. Het inrichten van 

een relevante interne auditfunctie wordt in 

deze situaties als een te grote investering 

beschouwd, met beperkt rendement. 

Hoewel wĳ  deze overwegingen herkennen, 

is het wel de vraag of in deze situaties de 

controlfunctie voldoende in staat is om 

een aanvullende en onafhankelĳ k kritische 

‘line of defence’ te vervullen. Dit geldt 

vooral indien ze gefocust zĳ n op het geven 

van adviezen in plaats van het constateren 

van onvolkomenheden op basis van 

‘volkomen’ audits. 

Enkele recente praktĳ kgevallen 

laten overigens zien dat een sterke 

controlfunctie alleen niet voldoende 

was om fi nanciële risico’s en zelfs fouten 

tĳ dig intern te signaleren. Of het hebben 

van interne auditfunctie in deze gevallen 

voldoende was geweest, blĳ ft natuurlĳ k de 

vraag. Wel heeft het geleid tot het instellen 

van een interne auditfunctie, waarmee 

helaas praktische invulling wordt 

gegeven aan het spreekwoord “als het kalf 

verdronken is, dempt men de put”.

De externe accountant vult de derde 
lĳ n in
In deze situaties werd het ontbreken van 

een interne auditfunctie verklaard doordat 

de externe accountant een belangrĳ k 

deel van deze werkzaamheden had 

overgenomen. Daarbĳ  was vaak sprake 

van fi nancial auditwerkzaamheden die 

voorheen door de interne auditfunctie 

werden ingevuld maar op verzoek van 

de organisatie zĳ n opgedragen aan de 

externe accountant. Voorbeelden van 

dergelĳ ke werkzaamheden waren onder 

meer het uitvoeren van gegevensgerichte 

detailcontroles (rechtmatigheid), maar ook 

het uitvoeren van IT auditwerkzaamheden. 

Het betreft hier dus zowel generieke 

als specifi eke auditwerkzaamheden die 

vooral vanwege effi  ciency redenen zĳ n 

overgedragen en daarmee uitbesteed aan 

de externe accountant. 

Uit de interviews bleek wel dat 

in deze gevallen vaak sprake was 

van een bredere reikwĳ dte van de 

externe accountantsfunctie dan 

voorheen waarbĳ  nog sprake was 

van een interne auditfunctie. Mede 

vanwege kostenoverwegingen is 

besloten om de ‘voorportaalfunctie’ 

vanuit de interne auditfunctie ten 

behoeve van de jaarrekeningcontrole 

geheel uit te laten voeren door de 

externe accountant. Een aanvullende 

reden was dat door de toegenomen 

expertise en IT-audittoepassingen in 

het kader van de jaarrekeningcontrole 

deze werkzaamheden beter, vooral 

effi  ciënter, door de externe accountant 

uitgevoerd kunnen worden. Het in huis 

verder professionaliseren van deze 

auditwerkzaamheden wordt daarbĳ  als te 

kostbaar beschouwd. 

4 Zie Sawyer, L.B., Dittenhofer, M.A. & Scheiner, J.H. (2005). Sawyer’s internal auditing, the practice of modern internal auditing. Altamonte Springs Fl.: The 

Institute of Internal Auditors

“Een kleine IAD heeft geen 
toegevoegde waarde.”
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Maar is anders ook echt beter…?

Opvattingen van 
bestuurders en 
commissarissen 
verschillen 

In het vorige hoofdstuk hebben wĳ  enkele 

alternatieven geschetst waarbĳ  de rol 

van de interne auditfunctie anders was 

ingevuld. Uit de interviews blĳ kt namelĳ k 

dat de derde ‘line of defence’ in de praktĳ k 

ook door de andere betrokkenen binnen 

de internal governance wordt ingevuld. 

Vooral bĳ  de interviews met bestuurders 

bleek dat de alternatieve oplossingen 

voldoende werden bevonden om het 

ontbreken van een interne auditfunctie te 

kunnen verklaren. 

In de interviews met commissarissen van 

organisaties met een interne auditfunctie 

kwamen minder stellige reacties naar 

voren. Zĳ  beschouwen de interne 

auditfunctie toch als een essentiële en 

onafhankelĳ ke waarborg binnen de 

internal governance. Dit wordt nog eens 

versterkt doordat commissarissen vaak 

belang hechten aan een open en directe 

relatie met de interne auditfunctie, in het 

bĳ zonder met het hoofd van de interne 

auditfunctie. Ze geven aan dat voor hen de 

interne auditfunctie een natuurlĳ ke ingang 

is naar de organisatie voor het stellen van 

vragen vanuit hun toezichthoudende rol; 

een ingang die dan wordt gemist. 

Commissarissen hebben behoefte 
aan onderbouwde en onafhankelĳ ke 
opvattingen 
Vanuit hun toezichthoudende rol 

ervaren commissarissen soms praktische 

problemen om zelfstandig en vrĳ  van de 

rvb kennis te kunnen nemen van andere 

opvattingen binnen de organisatie. Bĳ  het 

ontbreken van een interne auditfunctie 

zĳ n de natuurlĳ ke en vaak via charters 

en codes ingeregelde communicatielĳ nen 

tussen commissarissen en chief audit 

executives niet aanwezig. Ook de 

alternatieve invullingen van de derde 

‘line of defence’ bieden dan in praktische 

zin weinig mogelĳ kheden, vaak 

omdat de weerslag van hun (interne 

audit) activiteiten niet afzonderlĳ k is 

gedocumenteerd. Daarnaast hebben de 

commissarissen door de ‘versnipperde’ 

invulling van de alternatieve interne 

auditfunctie geen direct en onafhankelĳ k 

aanspreekpunt. 

Het alternatief voor de interne 

auditfunctie waarbĳ  de externe 

accountant deze rol – gedeeltelĳ k – invult 

is dan nog het meest praktisch voor 

de commissarissen. Daarbĳ  werd ook 

tĳ dens de interviews wel aangegeven dat 

mede door de stringentere regelgeving 

en focus op compliance de rol van de 

externe accountant steeds meer wordt 

ingeperkt. De toegevoegde waarde van 

de externe accountant als onafhankelĳ ke 

toetser en vooral als informatiebron voor 

commissarissen wordt daarmee in de 

praktĳ k steeds minder. 

Waardering voor interne 
auditfunctie verschilt tussen 
bestuur en commissarissen
De verschillende opvattingen van raden 

van bestuur en commissarissen over de 

invulling van de derde ‘line of defence’ 

zĳ n wat ons betreft goed verklaarbaar. 

Uit internationaal onderzoek van PwC 

blĳ kt dat de meerwaarde van een 

interne auditfunctie door hen signifi cant 

verschillend wordt ervaren. Onderstaande 

fi guur uit de PwC survey laat zien 

dat 68% van de leden van raden van 

commissarissen van mening is dat Internal 

Audit “signifi cant value” heeft ten opzichte 

van minder dan de helft, namelĳ k slechts 

45% van de leden van raden van bestuur5.

Een verklaring voor dit verschil is dat de 

rvb dichter op de business zit dan de rvc, 

waardoor de aanvullende behoefte voor 

een interne auditfunctie vanuit de rvb 

minder expliciet is. Door de relatief grotere 

afstand naar de organisatie heeft de rvc 

wel nadrukkelĳ k behoefte aan extra ‘ogen 

en oren’.

5 2014 state of the internal audit professional survey, PwC. Zie ook: www.pwc.nl/nl/audit-assurance/internal-audit-services

Figuur 3: Percentage respondenten dat aangeeft dat Internal Audit signifi cante waarde heeft

RvC RvB 45%

68%
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Alternatieven voor 
derde ‘line of defence’ 
vooral gericht op 
intern gebruik

De verschillende opvattingen over de in de 

praktĳ k aangegeven alternatieven voor de 

interne auditfunctie zĳ n volgens ons ook 

verklaarbaar vanuit de verschillende rollen 

en mate van betrokkenheid van rvb en rvc. 

Daar waar de rvb nog goed kan steunen 

op een andere invulling van de derde ‘line 

of defence’, mist de rvc deze zelfstandig 

zichtbare functie in elk van de mogelĳ ke 

alternatieven. 

De rvb heeft vanuit haar directe 

betrokkenheid en aanwezigheid namelĳ k 

voldoende aanknopingspunten om de 

resultaten en bevindingen ten aanzien van 

de kwaliteit van de interne beheersing uit 

de geboden alternatieven te verkrĳ gen. 

Dat zal gezien het minder structurele 

karakter en borging van de derde ‘line of 

defence’ vaak meer ad hoc en mondeling 

gebeuren in plaats van schriftelĳ ke (audit)

rapportages over aanpak, uitvoering en 

bevindingen zoals gebruikelĳ k bĳ  een 

interne auditfunctie.

De toegevoegde waarde van de 

alternatieven voor de derde ‘line of 

defence’ ligt volgens ons dan ook vooral 

in de mogelĳ kheden voor de rvb om extra 

inzicht te krĳ gen over specifi eke door 

de rvb geïdentifi ceerde risico’s. Met de 

verkregen ‘audit’ resultaten kunnen ze 

indien nodig bĳ sturen. Praktisch gezien 

maakt het voor de rvb dan niet uit of deze 

resultaten vanuit een interne auditfunctie 

komen dan wel vanuit een andere ‘line of 

defence’. 

Uitgangspunt is natuurlĳ k wel dat de 

kwaliteit van de onderzoeken (‘audits’) 

aantoonbaar toereikend is en dat de 

onafhankelĳ kheid en objectiviteit 

voldoende geborgd zĳ n. Met een 

‘formele’ interne auditfunctie wordt 

vanzelfsprekend altĳ d voldaan aan 

deze noodzakelĳ ke voorwaarden. 

Beursgenoteerde organisaties dienen bĳ  
het toelichten (‘comply or explain’) van de 

afwezigheid van een interne auditfunctie 

dus vooral op deze kwaliteitsaspecten 

nader in te gaan.

De positie van de rvc is anders en staat 

meer op afstand van de organisatie. 

Daarmee hebben ze minder mogelĳ kheden 

of moeten meer moeite doen om 

eff ectief gebruik te kunnen maken van 

de veelal impliciete ‘audit’ resultaten uit 

de alternatieven voor de derde ‘line of 

defence’. Daarmee staan ze in de praktĳ k 

op achterstand en missen ze in deze 

situaties zowel relevante informatie als 

een extra ingang naar de organisatie. Het 

is daarom logisch dat commissarissen 

meer expliciet behoefte hebben aan 

een echte derde verdedigingslinie in de 

vorm van een interne auditfunctie. Zĳ  
worden daarbĳ  gesteund door bestaande 

governance principes en ‘common 

practice’. 

“Onze wereld begint niet bĳ  alle codes, maar bĳ  de 
business.”
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Opvattingen over positionering van 
de interne auditfunctie
Wat bestuurders 
belangrĳ k vinden

In onze interviews met bestuurders bleek 

veel waardering te zĳ n voor de interne 

auditfunctie. In sommige gevallen kwam 

deze waardering voort uit het feit dat 

bestuurders de toegevoegde waarde 

van interne audit pas ontdekten bĳ  de 

aanwezigheid van een dergelĳ ke functie. 

De uitspraak “Jammer dat ik geen IAD 

had, je weet niet wat je mist” uit een van 

de interviews is hiervan een treff end 

voorbeeld. 

De samenwerking tussen de rvb en 

de interne auditfunctie is volgens 

de geïnterviewde bestuurders in het 

algemeen goed en constructief. Zĳ  vinden 

het belangrĳ k dat er sprake is van een 

open en directe relatie die gebaseerd is 

op onderling vertrouwen en respect voor 

elkaars rol. Of zoals een bestuurder het 

formuleerde: “je moet elkaars agenda 

kennen en daar begrip voor hebben”. 

De formele positionering van de interne 

auditfunctie vinden bestuurders niet zo 

belangrĳ k. Vanzelfsprekend wordt de 

onafhankelĳ ke positie direct onder de 

voorzitter van de rvb als meest optimale 

structuur genoemd. Maar het alternatief 

met een directe lĳ n naar de CFO wordt ook 

zeer goed mogelĳ k geacht, en is daarbĳ  
vooral ook afhankelĳ k van de focus van 

bestuurders, het bestaande vertrouwen 

in de kwaliteit van het hoofd van de 

interne auditfunctie en reikwĳ dte van 

de interne auditfunctie zelf. Een formele 

onafhankelĳ ke positie moet geen doel 

op zich worden, want daarmee wordt de 

eff ectiviteit van de interne auditfunctie 

niet altĳ d gediend. De interne auditfunctie 

blĳ ft immers in belangrĳ ke mate een 

vertrouwensfunctie die op professionele 

wĳ ze moet worden ingevuld.

Wat commissarissen 
belangrĳ k vinden 

Ook uit de interviews met de 

commissarissen blĳ kt duidelĳ ke 

waardering voor de interne auditfunctie. 

Vooral het hebben van een directe 

en open lĳ n tussen de commissaris, 

in casu voorzitter van het audit 

committee, en het hoofd van de interne 

auditfunctie is daarvoor belangrĳ k. Deze 

communicatielĳ n moet daarbĳ  wel van 

twee kanten komen, en dat vraagt in de 

praktĳ k nog wel eens een proactieve inzet 

vanuit de raad van commissarissen c.q. 

audit committee. 

De commissarissen waarderen vooral de 

onafhankelĳ ke, frisse en objectieve blik 

van een relatieve buitenstaander met 

voldoende kennis van de organisatie. Een 

dergelĳ ke rolinvulling verwachten ze ook 

van het hoofd van de interne auditfunctie 

tĳ dens de audit committee vergaderingen. 

Niet plichtmatig aanwezig zĳ n, maar met 

kennis en tact op de juiste momenten 

input leveren. Zoals een commissaris 

suggereerde dat om als hoofd Internal 

Audit gehoord te worden je ‘zuinig met je 

momenten moet zĳ n’. 

Overigens constateerden we verschillende 

opvattingen over de rol van hoofd 

van de interne auditfunctie bĳ  de 

audit committee vergaderingen. Een 

commissaris gaf aan dat hĳ  een belangrĳ ke 

coördinerende rol zag voor de interne 

auditfunctie, bĳ voorbeeld als secretaris 

van deze vergaderingen. Een andere 

commissaris hield de betrokkenheid 

beperkt tot op afroepbasis, vooral om de 

impact als interne auditor te vergroten 

op de momenten die ertoe doen. Beide 

opvattingen zĳ n herkenbaar, waarbĳ  
wĳ  zelf neigen tot een wat grotere en bĳ  
voorkeur structurele invloed van het hoofd 

Internal Audit bĳ  de audit committee 

vergaderingen. Of dat zover moet gaan 

om de rol als secretaris in te vullen lĳ kt 

ons overigens wat ver gaan, maar kan in 

voorkomende gevallen wel tot praktische 

oplossingen leiden. 

Ten aanzien van de rapportagelĳ nen 

richting de commissarissen, en daarbĳ  
in het bĳ zonder de audit committee, 

werd aangegeven dat de rvb altĳ d de 

primaire ontvanger van auditrapportages 

moet zĳ n. Het audit committee dient de 

auditrapportages, of samenvattingen 

daarvan, wel te ontvangen, maar vervult 

daarmee een afgeleide functie. Alleen 

indien escalatie nodig is of rechtstreekse 

rapportage wenselĳ k is als het 

bestuursaangelegenheden betreft, dan is 

rechtstreekse rapportage mogelĳ k. Deze 

directe rapportage- en communicatielĳ n 

dienen daarom altĳ d in het audit charter 

geregeld te zĳ n. 

“Hoe langer je 
erover nadenkt, hoe 
zenuwachtiger je wordt als 
commissaris.”

“De prĳ s van non-
compliance wordt steeds  
hoger.”
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Hoofd Internal Audit: een lastige 
functie! 
Echte impact maak je 
aan de bestuurstafel

Uit de interviews bleek dat bestuursleden 

en commissarissen de kerncompetenties 

van een hoofd interne auditfunctie 

relatief gemakkelĳ k konden benoemen. 

Veel genoemde eigenschappen zĳ n het 

hebben van een rechte rug, bestuurlĳ ke 

sensitiviteit, een slechte boodschap 

kunnen brengen en zeker ook een 

grondige auditexpertise. Dit laatste bĳ  
voorkeur uitgedrukt in een titel als RO 

of RA. Ook een goede kennis van het 

primaire proces en daarmee van de 

business wordt als relevant genoemd, 

vooral om de ‘trusted business advisor’-

rol van de interne auditor tot zĳ n recht te 

laten komen. Een onafhankelĳ ke positie 

wordt ook vaak genoemd, maar dan meer 

vanuit de persoonlĳ ke invulling dan in 

formele zin vanuit een organisatorische 

positionering. 

Al met al een lastige combinatie van 

expertises en vaardigheden om te 

vatten in één persoon. Dat maakt deze 

functie in de praktĳ k dan ook best lastig 

in te vullen, zo geven de bestuurders 

en commissarissen ons terug. Enkele 

positieve karakteristieken en refl ecties uit 

de interviews illustreren dit goed: 

� “We zoeken wel naar iemand met een 

glas half vol benadering in plaats van 

half leeg …. ”

� “Zowel kennis in de haarvaten als sterk 

op bestuurlĳ k niveau. Dat hoort bĳ  de 

rol, maar is wel een lastige combinatie 

in de praktĳ k”

� “Operationeel bezig zĳ n werkt 

verslavend, je moet als hoofd van de 

interne auditfunctie wel voldoende 

afstand kunnen nemen”

Bestuurlĳ ke 
sensitiviteit is 
een belangrĳ ke 
meerwaarde

Uit de interviews kwam duidelĳ k naar 

voren dat bestuurlĳ ke sensitiviteit een 

belangrĳ ke meerwaarde en daarmee 

onderscheidend criterium is voor een 

hoofd Internal Audit. Vooral aan de 

bestuurstafel is het belangrĳ k om breder 

te kĳ ken dan alleen naar de harde feiten 

of koele cĳ fers. De van origine inhoudelĳ k 

georiënteerde auditors hebben in de 

praktĳ k vaak moeite om los te komen 

van hun auditbevindingen en meer op 

een strategische manier hun rol in te 

vullen. Dat vraagt in de praktĳ k soms om 

coaching en bĳ sturing, waarbĳ  ervaren 

commissarissen natuurlĳ k ook een 

belangrĳ ke rol kunnen spelen. 

Strategische advisering 
is vaak net weer een 
stap te ver

Overigens waren de meeste geïnterviewde 

bestuurders en commissarissen wel 

van mening dat interne auditors wat 

hen betreft niet de meest geëigende 

strategische adviseurs zĳ n. In de praktĳ k 

is dit vaak een stap te ver en vraagt het 

toch andere competenties en expertises. 

Uit persoonlĳ ke ervaringen werd 

bĳ voorbeeld aangegeven dat uit interne 

audit rapporten vaak al blĳ kt dat interne 

auditors het lastig vinden om de slag te 

maken van ‘zeggen dat het beter moet’ 

naar ‘echt zaken regelen en het hoe’. Wel 

zien ze kansen voor interne auditors op het 

gebied van strategisch risicomanagement. 

In de praktĳ k blĳ ft risicomanagement nog 

te vaak op operationeel niveau hangen, en 

kunnen interne auditors door hun bredere 

blik en grotere kennis van organisaties en 

processen helpen bĳ  het verbeteren van 

risicomanagement binnen de organisatie 

(Enterprisewide Risk Management; ERM). 
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Bĳ lagen



Geïnterviewde leden van raad van bestuur 
of raad van commissarissen

Mark van den Biggelaar

CFO en Board member Heĳ mans N.V.

Marcel Eggenkamp

CFO Redevco

Bart van Halder

Rvt Amphia Ziekenhuis, rvc Q-park

Jan Holsboer

Rvc NN Group

Dirk Jan Klein Essink

CFO TVM Verzekeringen

Herald van der Meer

Directeur Financiën en Control 

Rĳ kswaterstaat Bestuursstaf

Annette Mosman

CFO Generali Verzekeringsgroep N.V.

Bart Oprel

CFO Detailresult Groep

Arnold Pureveen

CFO De Alliantie

Jos van Rooĳ en

CFO en lid rvb Luchtverkeersleiding Nederland

Maarten Schönfeld

Voorzitter Audit Committee TU Delft 

Joost de Vries

CFO Lucas Bols B.V.

Anton Zuure

CFO Espria en Woonzorg Nederland
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12 praktische vragen aan bestuurders of 
internal auditors

Uit recente internationale onderzoeken 

op het gebied van internal governance, 

vooral bezien vanuit de rol van de 

‘non executive members’ (rvc of audit 

committees) hebben wĳ  ter illustratie de 

volgende 12 vragen opgenomen. Deze 12 

vragen zĳ n bedoeld ter bespreking aan de 

bestuurstafel en kunnen aan bestuurders 

of hoofden internal audit worden gesteld. 

Vanzelfsprekend zĳ n deze 12 vragen 

niet per defi nitie de meest relevante 

vragen, maar geven ze wel richting aan 

de reikwĳ dte en zicht op de interne 

beheersing van de organisatie. 

1. Weet het management welke belangrĳ ke risico’s niet goed worden beheerst?

2. Richten wĳ  ons voldoende op de belangrĳ kste risico’s?

3. Heeft het Audit & Risk Committee voldoende invloed en gezag?

4. Stimuleert de cultuur van de organisatie eigenaarschap op alle niveaus?

5. Beschikken wĳ  over de juiste beheersmaatregelen voor de belangrĳ kste risico’s?

6. Voeren de medewerkers met verstand van zaken de beheersmaatregelen uit?

7. Kunnen we kosten besparen door de maatregelen effi  ciënter in te richten?

8. Gebruiken we dezelfde basisinformatie voor rapportages over risico’s, compliance 

en beheersing?

9.  Is de focus van Internal Audit gericht op de belangrĳ kste risico’s en maatregelen?

10. Heeft Internal Audit het gezag om de balans tussen risico’s en beheersing te 

verbeteren?

11. Kunnen wĳ  onze besluitvormingsprocessen en de sturing op resultaten verbeteren?

12. Halen we uit onze systemen de juiste en relevante informatie om te kunnen 

monitoren? 
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