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Op dinsdagmiddag 13 september 2016 vond het tweede com-

missarissen symposium plaats, een gezamenlijk initiatief van het 

Instituut van Internal Auditors (IIA) en de Ledengroep Interne en 

Overheidsaccountants van de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA LIO). Bijna 70 deelnemers verzamelden zich op 

de bovenste verdieping van het kantoor van Deloitte, één van de 

strategische partners van het IIA, voor een inspirerende middag. 

Met een weids uitzicht over Amsterdam-Zuid bogen de deelnemers 

zich over de samenwerking tussen de Internal Auditfunctie (IAF), 

de Auditcommissie (AC) en de Externe Accountant (EA). Dit onder-

werp leeft, mede met het oog op de herzieningsvoorstellen van de 

Nederlandse Corporate Governance Code (de Code). Dit tweede 

symposium was dan ook zeer geslaagd, met levendige discussies 

en nieuwe inzichten.

Dagvoorzitter Wim Eysink RA CIA, senior partner Governance 

Services van Deloitte en lid van de Raad van Advies van IIA Neder-

land, opent het symposium en geeft het stokje door aan John Ben-

dermacher RA CIA, CAE van ABN AMRO en voorzitter van het IIA, 

en Jos Motzheim RA CIA CRMA, CAE bij Delta Lloyd en voorzitter 

van NBA LIO.

Samenwerking Internal Auditfunctie, 
Auditcommissie en Externe Accountant

Bendermacher bespreekt een aantal punten uit de voorgestelde 

herziening van de Code. Elk punt wordt aangevuld met de mening 

van het IIA en NBA LIO. Zij steunen de voorstellen om de onaf-

hankelijke positionering van de IAF te versterken van harte, onder 

meer door een sterke toezichthoudende rol van de AC (het vangnet 

voor de CAE). De Monitoringcommissie (Commissie) benadrukt 

verder dat de functie-uitoefening van de IAF en de EA complemen-

tair aan elkaar zijn. Het IIA en NBA LIO onderstrepen het belang 

hiervan, zeker waar overlap bestaat van governance, risicomanage-

ment, IT en cultuur en gedrag (soft controls). Ook zegt de Com-

missie dat in het overleg tussen de Raad van Bestuur (RvB) en de 

AC met de IAF ruimte dient te zijn om onderwerpen te adresseren 

die toezien op soft controls. Het IIA en NBA LIO vullen aan dat 

hard controls niet werken zonder adequate soft controls, variërend 

van ‘tone at the top’ tot ‘self controls’. Deze dienen vervolgens niet 

alleen besproken, maar ook ge-audit te worden.John Bendermacher Jos Motzheim
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Motzheim presenteert het onderzoeksrapport ‘Bondgenoten in 

Governance 2.0 - Op weg naar een duurzame relatie tussen de 

Auditcommissie en de Internal Auditfunctie’. Dit gezamenlijke 

onderzoek van IIA Nederland en NBA LIO is het vervolg op het 

onderzoek ‘Bondgenoten in Governance’ uit 2008, ditmaal aange-

vuld met de samenwerking met de EA. De belangrijkste conclusies 

en aanbevelingen uit het rapport passeren de revue. Zo is de for-

mele relatie tussen de AC en de Chief Audit Executive (CAE) over 

het algemeen goed ingevuld en vastgelegd in een Internal Audit 

Charter (charter). Het wordt aanbevolen dat de AC voorafgaand 

aan de werving het CAE-functieprofiel beoordeelt en met de door 

de RvB voorgedragen kandidaat CAE spreekt, voorafgaand aan 

goedkeuring door de AC. Ook dient de AC bij de beoordeling van 

de CAE en IAF een rol te spelen.

Een andere belangrijke aanbeveling in ‘Bondgenoten in Gover-

nance 2.0’ heeft te maken met het toenemende belang van soft 

controls als onderdeel van de governance van organisaties. Nu het 

bestuur zich hierover in de bestuursverklaring dient te verantwoor-

den, zal de AC hierop gaan toezien en de aanpak van soft control 

audits dienen te bespreken met de CAE. Uit verdiepende gesprek-

ken tijdens het onderzoek bleek dat nog niet alle IAF’s op dit mo-

ment in staat zijn om deze handschoen op te pakken. Het IIA en 

NBA LIO gaan de leden op dit gebied dan ook extra ondersteunen. 

De AC dient zich vervolgens door de CAE te laten informeren over 

de aanpak van gedrag- en cultuuraudits en de resultaten daarvan.

Jos Motzheim
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De presentaties van de beroepsorganisaties zorgen ervoor dat de 

eerste discussies op gang komen. Wat betreft de samenwerking 

tussen de IAF en de EA is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er 

geen overlap is, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat er geen 

gaten vallen. Er wordt aangestipt dat de EA ook vaker zal gaan 

kijken naar non-financiële risico’s en -informatie. Juist daarom is 

overleg zo belangrijk, zodat de IAF en EA complementair aan het 

werk kunnen gaan. Een deelnemer vraagt zich af wat er moet ge-

beuren wanneer de AC of CAE zelf niet van onbesproken gedrag is. 

Eysink: “Jullie zijn de ogen en oren in de organisatie. Vervul die rol 

dan ook. Vertel me wat er speelt.”

Vervolgens is het woord aan Robert Jan van de Kraats RA, CFO 

van Randstad en lid van de Monitoringcommissie. Hij spreekt over 

de herziening van de Code: “De Code is zelfregulering. Die leggen 

we onszelf op. Ontwikkelingen in de wetgeving zorgen ervoor dat 

aanpassingen nodig worden. Zo waren de principes in de oude 

Code vooral gedefinieerd vanuit het perspectief van de aandeel-

houders. De nieuwe Code werkt met een bredere range stakehol-

ders, zodat er een dialoog op gang komt tussen de verschillende 

partijen, zoals tussen het bestuur en de aandeelhouders, tussen 

het bestuur en de werknemers, et cetera. Dit om een positieve 

dynamiek in te brengen. De Commissie heeft de Code gekanteld. 

Er wordt nu meer ingegaan op het bieden van steun van commis-

sarissen aan de internal auditors. We hadden een Code kunnen 

schrijven van 600 pagina’s, maar die wordt er dan niet leesbaarder 

op. Bovendien is er een ‘risk free life’ niet mogelijk. Soms moet je 

dingen gewoon doen.”

Een selectie aandachtpunten uit de conceptcode:

• Lange termijn waardecreatie - De verantwoordelijkheid ligt bij  

 de RvB.

• Risicomanagement verstevigen - Ook als niet alles in control is,  

 kun je toch aan het werk.

Robert Jan van de Kraats 

De nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code 
werkt met een bredere range stakeholders
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 - De RvB dient in control te zijn - Je kunt niet in control zijn  

  van externe omstandigheden, maar je kunt wel nadenken  

  over ‘wat als’.

 - Elementen toolkit RvB - Je dient een risicomanagement-

  systeem te hebben. Alleen opschrijven is niet genoeg: 

  de nadruk moet gelegd worden op de werking, de integratie  

  van risicomanagement in werkprocessen. En daarbij is de  

  IAF van belang!

 - In Control Statement - Je moet niet alleen denken aan 

  vandaag, aan de balance sheet, maar ook aan de toekomst.  

  Denk aan een continuïteitsverklaring, herfinancieringsbe- 

  hoeftes en scenario’s.

• Cultuur - Welke cultuurelementen zijn belangrijk om een 

 onderneming (of onderdeel) te besturen? Hiervoor heb je een  

 bewust programma nodig - Wat is onze cultuur, hoe draag je die  

 uit en hoe controleer je die? Dit is moeilijk, maar biedt wel profijt  

 op de langere termijn.

Van de Kraats: “In control zijn betekent dat je zorgt dat er geen 

dingen met de organisatie gebeuren waarvan je later kunt denken: 

Daar had ik anders in kunnen staan”. Zet in scenario’s ook dingen

waarvan je absoluut niet wil dat ze gebeuren, zodat je er wel op 

voorbereid bent. Stel van tevoren bewust vast: ‘Dit zijn de risico’s

die ik loop en dit zijn controls die we klaar hebben staan - en 

check of ze ook werken’.”

Vraag uit het publiek: “Als cultuur en gedrag steeds belangrijker 

worden, moet de IAF dan niet ook een lijntje met HR krijgen?” 

Het antwoord is: “Nee. Want: Je hebt geen formele lijn nodig, 

je moet het contact met HR gewoon leggen en samenwerken!” 

“Okee, maar gebeurt het dan ook?” “Dat is aan jou. Het IIA moet 

tegen auditors zeggen: doe je werk. Daar heb je geen richtlijnen 

voor nodig. Dan krijg je misschien af en toe een tik op je vingers, 

maar dat is part of the game”, aldus Van de Kraats.

Vraag uit het publiek: “De scope van de EA versus de IA wordt 

beoordeeld door de AC. Zijn daar voorschriften voor, zodat er een 

overzicht is over de totale scope, en zodat we weten wie wat in zijn 

scope heeft?” Volgens Van de Kraats staan de IA en de EA los van 

elkaar: “De EA werkt op een zwaar gereguleerd terrein met slechts 

één doel, het uitspreken van een oordeel over de getrouwheid van 

de jaarrekening. Al is het natuurlijk altijd een goed idee om samen 

te overleggen. Je dient hiervoor wel van tevoren een gesprek aan te 

gaan met de voorzitter van AC.”
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Het belang van een effectieve governance

Na de pauze spreekt prof. dr. Jean Frijns, voorzitter van de RvC 

bij FMO en voormalig voorzitter van de Monitoringcommissie. 

Hij spreekt over drie zaken: de Code Van Manen in perspectief, 

je afzetten tegen het formalisme en het belang van een effectieve 

corporate governance.

De Code Van Manen in perspectief
Van Manen wil twee zaken bereiken: waardecreatie voor alle stake-

holders en meer focus op de lange termijn, oftewel: lange termijn 

waardecreatie. Dat is zinvol omdat de belangen van de afzonder-

lijke stakeholders op de lange termijn convergeren. De praktijk 

richt zich echter vooral op de korte termijn, de kwaal van ‘short 

termism’. Frijns wijst op de problemen die hieruit voortkomen, zo-

als kortzichtige beleggers en actieve aandeelhouders, verstorende 

signalen van erratische aandelenkoersen en dat de noodzaak tot 

hoge dividenden en een stijgende winst/aandelen dwingt tot finan-

cial engineering.

Afzetten tegen het formalisme
• Interactie tussen toezicht en cultuur is complex. Er zijn geen  

 ‘easy fixes’. Het toezicht kan zelfs deel van het probleem zijn:  

 hoe meer regels en toezicht er zijn, hoe minder eigen verant- 

 woordelijkheid mensen nemen.

• De ‘Tone at the top’ is in veel gevallen een verzameling man- 

 tra’s en sociaal wenselijke teksten van de CEO. Maar tóch is het 

 belangrijk. Hoe maak je het authentiek, hoe zorg je dat het   

 leeft? Voorbeeldgedrag is belangrijk, inclusief van de RvC en 

 interactie met de RvB. Jaap Winter dringt daarom aan op een  

 zelfevaluatie gefaciliteerd door een buitenstaander.

• De effectiviteit van formalisme is niet vast te stellen. We worden

  een bange, risicomijdende generatie met een obsessie om 

 dingen goed te doen. Je hebt op tientallen manieren uitgere- 

 kend waar je bedrijf aan kapot kan gaan, maar over kansen 

 heb je het niet meer.

Het belang van een effectieve corporate governance
• Effectieve interne governance: Van Manen is duidelijk over de  

 wenselijkheid van de internal auditor maar laat nog veel ruimte  

Jean Frijns
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 tot afwijking. De kwaliteit van de interacties binnen de verschil- 

 lende lines of defense hangt af van de gesprekken die de 

 internal auditor heeft met de RvB en de RvC. Is er sprake van  

 een ‘expert opinion’ of van ‘the opinion of an expert’? Durf je  

 problemen aan de orde te stellen. Een cultuur van ja-knikkers is  

 funest voor een organisatie, maar hoe doorbreek je een cultuur  

 van ja-knikkers?

• Effectieve externe governance: Vreemde ogen dwingen tot   

 transparantie en verantwoording. De RvC heeft vier taken: de  

 strategie uitrollen, toezicht houden in enge zin (op de automa-

 tische piloot), hoeder zijn van de interne governance (hoe je  

 effectief kunt zijn met checks en balances) en de rol van werk- 

 gever op zich nemen. Maar hoe krijg je gewenste groeifocus?  

 CEO’s zijn voorzichtig, want iedereen kijkt mee, een reputatie  

 hangt aan zijden draadje en de straf op het maken van fouten 

 is fors. 

Ambities versus resultaten richting groei

Prof. Fred Lachotzki, hoogleraar Business Policy bij Nyenrode 

Business University, spreekt over een raamwerk voor de nieuwe 

generatie om de IAF succesvoller te maken: ‘The Operating Arena: 

39 Organizational Capabilities in 7 Categories’.

De attributen van het prestatievermogen tot waardecreatie van een 

onderneming moeten net zo nauwgezet en consistent geëxplici-

teerd en gepubliceerd worden als financiële resultaten. Internal 

auditors moeten geobsedeerd zijn door de waarheid achter de 

cijfers en dieper kijken dan in eerste instantie nodig lijkt. Door het 

tastbare materiële en ongrijpbare immateriële gestructureerd in de 

gaten te houden, zorg je voor meer ‘power’.

RvB’s hebben moeite met het vinden van een balans tussen con-

trole en vrijheid. Er zijn maatstaven en processen die financiële 

prestaties meten, maar er zijn geen gelijke maatstaven en proces-

Fred Lachotzki
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sen die meten hoe het ervoor staat met de ‘capacity to execute’ 

van de organisatie. Het topmanagement in ondernemingen hebben 

dus een nieuw systeem nodig, een nieuw raamwerk.

Lachotzki en co-auteur Robert Noteboom beschrijven ‘The Opera-

ting Arena: 39 Organizational Capabilities in 7 Categories’ in hun 

boek ‘Beyond Control, Managing Strategic Alignment Through 

Corporate Dialogue’. Met dit raamwerk bouw je aan een Corporate 

Alignment Agenda, die inhoudt: “The results from matching defini-

tions of success from the strategic alignment agenda, the stakehol-

ders agendas and the strategic company agenda”.

De werking van het raamwerk legt Lachotzki tijdens zijn presentatie 

uit aan de hand van een Numico case en komt neer op het volgen-

de: Tijdig analyseren kan grote problemen voorkomen.

Na de drie sprekers worden er tijdens de interactieve discussie vier 

stellingen besproken die bewust enigszins provocerend zijn opge-

steld. De aanwezigen dienen deze stellingen in groepjes te verdedi-

gen danwel aan te vallen. Dit om de aanwezige commissarissen en 

CAE’s een beetje uit de tent te lokken: Bekijk het ook eens van de 

andere kant. Dit blijkt soms lastig te zijn voor de deelnemers, maar 

zorgt wel voor een zeer geanimeerde sfeer.

Stelling 1: 

De opinion of a professional (internal audit) is van meer waarde 

voor de auditcommissie dan de professional opinion (formele 

externe accountant).

Stelling 2: 

De rol van de externe accountant wordt te formeel ingevuld, waar-

door relevantie voor de auditcommissie afneemt.

Stelling 3: 

De IAF is een ‘must’ voor een goede governance en moet dan ook 

verplicht worden gesteld. Een goede interne governance zonder 

een IAF is niet mogelijk.

Stelling 4: 

Internal audit meet zich een te grote broek aan, inhoudelijk en 

relationeel.Willem van Loon

Interactieve discussie en afsluitend netwerkdiner
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Omdat de gehele middag de Chatham House rules in acht werden 

genomen, wordt over de discussie verder geen verslag gedaan.

Al met al was het een leuke en leerzame middag die voor stof 

tot nadenken heeft gezorgd. Het was inspirerend dat de zeer 

verschillende sprekers alle drie een andere invalshoek en mening 

hadden. De aanwezige commissarissen hebben zich goed kunnen 

verdiepen in het vakgebied van internal auditing. Ook was er vol-

doende gelegenheid tot interactie en netwerken, niet alleen tijdens 

het symposium, maar ook tijdens het afsluitende diner. Zo was 

het tweede Commissarissen Symposium ook een groot succes en 

zeker voor herhaling vatbaar.

Wim Eysink


