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Uw dagvoorzitter 

Wim Eysink RA CIA 

• Senior Partner Governance Services, Deloitte 

• Lid Raad van Advies IIA Nederland 

 

 
 

Welkom 
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Programma 

13.30 uur  Opening door dagvoorzitter Wim Eysink RA CIA  

  Partner Governance Services Deloitte en lid Raad van Advies IIA 

13.45 uur  John Bendermacher RA CIA, voorzitter IIA Nederland  

  Jos Motzheim RA CIA CRMA, voorzitter NBA LIO 

14.15 uur  Robert Jan van de Kraats RA, lid Monitoring Commissie 

15.00 uur  Pauze 

15.20 uur  Prof.dr. Jean Frijns, oud-voorzitter Monitoring Commissie 

16.00 uur  Prof. Fred Lachotzki, Hoogleraar Business Policy bij Nyenrode 

16.30 uur  Interactieve discussie 

18.00 uur  Afronding symposium 

18:10 uur Start diner (In Restaurant Mahler op de begane grond) 

20.00 uur  Einde bijeenkomst 
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Sprekers 



NBA LIO en IIA 

Jos Motzheim RA CIA CRMA 

• Voorzitter NBA LIO 

• Chief Audit Executive Delta Lloyd 

John Bendermacher RA CIA 

• Voorzitter IIA NL 

• Board of Directors IIA Inc 

• Chief Audit Executive ABN AMRO 
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Internal Audit Functie 
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Internal Audit Functie 
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Strategische doelen 

Business impact Influencing change management 

Multi-disciplinary 

Management development 

Trusted Partner 

Risk-based 

‘Seat at the table’ 

Strategic alignment 

Leadership skills 

Insight & foresight 

Reliable & relevant 

Pro active 

Diversity 

Trusted quality 

Indispensable in good governance 



Voorstel herziening monitoring commissie 
 
Versteviging van risicomanagement: 

“Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de audit 
commissie, evenals goede communicatie met de interne audit functie en de externe accountant” 
 
“De interne audit functie vervult een belangrijke rol in de risicobeheersing van de vennootschap” 

 
Principe 1.3 Interne audit functie 

• 1.3.1 Benoeming 

• 1.3.2 Beoordeling interne audit functie 

• 1.3.3 Werkplan interne audit functie 

• 1.3.4 Uitvoering werkzaamheden 

• 1.3.5 Rapportages bevindingen 

• 1.3.6 Ontbreken interne audit functie 
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Herziening Dutch Corporate Governance Code 



De Commissie wil benadrukken 
dat de functie-uitoefening van 
de interne audit functie en de 
externe accountant 
complementair aan elkaar zijn. 

 

• IIA en NBA LIO benadrukken het belang 
hiervan, zeker waar overlap van nature 
bestaat: 

– Governance 

– Risicomanagement structuur 

– IT & Security 

– Gedrag en cultuur 

• Financiële informatie/Non-financiële 
informatie onsplitsbaar 

• Integrated reporting 

• Rol AC: Challenger complementariteit 
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Herziening Dutch Corporate Governance Code 



• …dat de interne audit functie 
direct toegang heeft tot de 
externe accountant en de 
auditcommissie 

 

• 1.5.2: “De interne auditor en de 
externe accountant zijn in 
beginsel aanwezig bij de       
vergaderingen van de audit 
commissie”. 

 

 

• IIA/NBA LIO: Belangrijk om dit 
vast te leggen. 

 

 

• Bij veel ondernemingen is dit 
usance, maar nog niet overal 

• Dit zou ook moeten gelden voor 
vergaderingen van de 
risicocommissie 

11 

Herziening Dutch Corporate Governance Code 



In het overleg tussen 
bestuur en audit 
commissie met de interne 
audit functie dient ruimte 
te zijn om onderwerpen te 
adresseren die zien op 
cultuur en gedrag. 

 

• Hard controls werken niet zonder 
adequate soft control, van ‘tone 
at the top’ tot ‘self control’ 

 

• Niet alleen bespreken, ook 
auditen 
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Herziening Dutch Corporate Governance Code 



In control verklaring: … 
niet-financiële aspecten…. 
continuïteit komende 12 
maanden 

 

• Gezien de recente incidenten is 
comfort op Niet-financiële 
informatie van groot belang 

 

• Bestuur voor verslag + RvC voor 
toezicht, zullen gebruik (moeten) 
maken van de IAF 
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Herziening Dutch Corporate Governance Code 



1.5.1: Audit commissie 
toezicht op “de relatie met 
en de naleving van 
aanbevelingen en  
opvolging van 
opmerkingen van de 
interne auditor en externe 
accountant”. 

 

• Extreem belangrijk, omdat het de 
effectiviteit van de IAF vergroot. 

 

• “Echte” performance IAF, 
“echte” control onderneming 

 

• In control als feilen bekend zijn 
en verbetering in gang gezet 

 

• Adequate issues tracker vereist 
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Herziening Dutch Corporate Governance Code 
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Herziening Dutch Corporate Governance Code 

• Rol/Positie verzwaard en duidelijker; hogere verwachtingen  Kan elke IAF al voldoen 
aan verwachtingen? 

 

• Aantal IAF-en zal groeien   Nieuwe, kleine, startende IAF’s 

                                Chief Audit Executives kick start geven: CAE Services 

• Samenwerking met RA: Vormgeven complementariteit, in dialoog met NBA 

 

• Rol in jaarverslag en Non-Financial Information, vraagt om integrated aanpak/audit 

 

• Auditen van cultuur en gedrag wordt belangrijk 

“ADEL VERPLICHT” 



Bondgenoten in governance 2.0 

Werkgroep 

Hans Nieuwlands RA CIA CGAP CCSA 

Johan Scheffe RA RO CIA 

Drs. Bianca Steentjes RO EMIA 

Drs. Heiko van der Wijk RA CIA 
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Sector Aantal Percentage 

Financiële dienstverlening 35 45% 

(Semi)publieke sector 13 17% 

Handel  3 4% 

Productie 13 17% 

Anders  14  17% 

Totaal 78 100% 



CAE 
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• Formele relatie tussen de AC en de Chief Audit Executive (CAE) over het 

algemeen goed ingevuld en in charter. 

• Meeste AC’s bewust van belang van gekwalificeerde CAE, actief betrokken 

bij aanstelling/ontslag (niet altijd gesprek) 

• Bijna alle AC’s (80%) betrokken bij beoordeling CAE.  

• CAE gezien als volwaardige gesprekspartner, bij meeste organisaties 

aanwezig bij gehele AC. 

 

Aanbevelingen 

• AC beoordeelt voorafgaand aan werving het CAE-functieprofiel. 

• Voorzitter AC spreekt met door bestuur voorgedragen kandidaat CAE, 

voorafgaand aan goedkeuring AC. 

• Voorzitter AC speelt belangrijke rol bij periodieke beoordeling CAE. 

• Voorzitter AC houdt exit interview met CAE bij vertrek. 

• Voorzitter AC nodigt CAE uit voor een periodiek bilateraal overleg. 

 

 

 



Functioneren IAF 
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• Formele relatie tussen AC en CAE over het algemeen goed 

ingevuld en in charter. 

• Bij meeste organisaties spreken voorzitter AC en CAE elkaar 

meerdere malen per jaar bilateraal (‘trusted advisor’). 

• AC bespreekt auditplan en beschikbaar gestelde middelen. 

Wijzigingen (tenminste) jaarlijks besproken met de CAE.  

• AC kan beoordeling effectiviteit IAF verbeteren door – i.o.m. CAE 

KPI’s af te spreken, inclusief programma voor kwaliteitsbeheersing 

en -verbetering. 

 

Aanbevelingen 

• AC jaarlijks charter IAF bespreken met CAE en goedkeuren. 

• AC beoordeelt periodiek positionering en onafhankelijkheid van IAF. 

• AC dient auditplan IAF, budget en belangrijke wijzigingen te 

bespreken met CAE en formeel goed te keuren. 

• AC laat zich door CAE informeren over afgesproken KPI’s. 

• AC laat zich door CAE informeren over de verplichte externe 

kwaliteitstoetsing IAF (termijn, resultaten en evt. verbeterplan). 

• AC laat zich periodiek door CAE informeren over opvolging 

aanbevelingen IAF en externe accountant. 

 

 



IAF en externe accountant 
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• Herziening Code: samenwerking tussen IAF en 

externe accountant dient nieuwe benadering te 

krijgen; waar ze elkaar treffen en aanvullen in 

het totaalveld van financiële en niet-financiële 

informatie. Dient op AC agenda te komen 

 

Aanbeveling 

• AC laat zich bij de bespreking auditplan IAF 

informeren over de interactie afstemming van 

IAF met externe accountant. 

• AC dient zich te laten informeren over de wijze 

waarop de complementariteit van 

werkzaamheden externe accountant en IAF 

wordt ingevuld. 

 

 



Cultuur en gedrag 
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• Audit aanpak cultuur en gedrag in AC 

bespreken met CAE.  

• Niet alle CAE’s achten zich op dit moment in 

staat om deze handschoen op te pakken.  

• IIA en NBA dienen leden te ondersteunen: 

aanpak en opleidingen/publicaties 

 

Aanbeveling 

• AC laat zich informeren door CAE over aanpak 

gedrag- en cultuuraudits en de resultaten 

daarvan. 

 



Dank voor uw aandacht! 
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Zijn er vragen? 



Robert Jan van de Kraats RA 

 

• Lid Monitoring Commissie Corporate 

Governance Code 

• CFO bij Randstad Holding 

• Commissaris bij Schiphol Group en 

OCI 
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