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Gedrags- en beroepsregels Register Operational Auditors 
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1. Inleiding  
Het doel van deze gedrags- en beroepsregels (GBRO) van de Stichting Verenigde Operational 
Auditors (SVRO) is het stimuleren en handhaven van een professionele, ethische cultuur binnen 
de beroepsgroep van Register Operational Auditors (RO’s) die recht doet aan het in hen gestelde 
vertrouwen. 

De GBRO heeft betrekking op alle in het register ingeschreven RO’s. De SVRO beheert het 
register van de RO’s. 

De GBRO bestaat uit principes welke als fundamentele beginselen leidend dienen te zijn voor de 
werkwijze en het gedrag van de RO en gedragsregels die een toepassing bieden van de 
principes. 

 

2. Principes  
RO’s worden geacht de volgende principes altijd toe te passen en hoog te houden:  

Integriteit  
De integriteit van RO’s zorgt voor vertrouwen en vormt de basis voor het vertrouwen op hun 
oordeel.  

Objectiviteit  
RO’s spreiden het hoogst mogelijke niveau van professionele objectiviteit ten toon bij het 
uitvoeren van werkzaamheden, zoals het verzamelen, evalueren en communiceren van 
informatie over de onderzochte activiteiten of processen. RO’s maken een evenwichtige evaluatie 
van alle relevante omstandigheden en worden bij de oordeelsvorming niet ongepast beïnvloed 
door eigenbelang of door derden.  

Vertrouwelijkheid  
RO’s respecteren de waarde en het eigenaarschap van de informatie door hen ontvangen en 
maken deze niet openbaar zonder de vereiste toestemming, tenzij daarvoor een wettelijke of 
beroepsmatige verplichting bestaat.  

Bekwaamheid  
RO’s voeren alleen opdrachten uit waarvoor zij de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring 
hebben.  

Algemeen uitgangspunt van de GBRO is dat een RO alert moet zijn op bedreigingen van de 
genoemde principes en indien noodzakelijk moet zorgen voor waarborgen die een bedreiging 
wegnemen of mitigeren. 
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3. Gedragsregels  
RO’s worden geacht de volgende gedragsregels te volgen:  

Integriteit 

RO’s zullen:  

• hun werk uitvoeren met eerlijkheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid;  
• de wet naleven en alleen die informatie verstrekken die uit hoofde van de wet en een 

deugdelijke beroepsuitoefening wordt verwacht;  
• niet bewust deelnemen aan enige illegale activiteit of betrokken zijn bij zaken die het 

beroep van operational audit of de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn in diskrediet 
brengen;  

• de legitieme en ethische doelstellingen van de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn 
respecteren en eraan bijdragen.  

Objectiviteit 

RO’s zullen: 

• niet deelnemen aan enige activiteit of relatie die hun onbevooroordeelde 
oordeelsvorming kan aantasten, of wordt verondersteld aan te tasten. Deze deelname 
slaat ook op deze activiteiten of relaties, die een belangentegenstelling kunnen inhouden 
met de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn;  

• niets aanvaarden wat hun beroepsmatig oordeel kan aantasten, of wordt verondersteld 
aan te tasten;  

• alle belangrijke feiten vermelden die, indien dit niet zou gebeuren, de rapportage over de 
beoordeelde activiteiten vertekent.  

Vertrouwelijkheid  

RO’s zullen:  

• voorzichtig zijn bij het gebruik en de bescherming van de informatie verzameld tijdens de 
uitoefening van hun taken;  

• informatie niet gebruiken anders dan voor het doel dat deze verkregen is, niet gebruiken 
voor enig persoonlijk voordeel en niet gebruiken op enige wijze die in strijd is met de wet 
of nadelig voor de legitieme en ethische doelstellingen van de organisatie waarvoor zij 
werkzaam zijn.  

Bekwaamheid  

RO’s zullen:  

• uitsluitend diensten verlenen waarvoor zij de nodige kennis, bekwaamheden en ervaring 
hebben;  

• voortdurend hun vakbekwaamheid en de doeltreffendheid en de kwaliteit van hun 
diensten, verbeteren. Het bestuur van SVRO stelt in het reglement Permanente Educatie  
Register Operational Auditors nadere eisen aan de permanente educatie van RO’s.  

RO’s werkzaam binnen een (operational) auditafdeling zullen:  
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• operational auditdiensten uitvoeren in overeenstemming met de Internationale 
Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing;  

• actief stimuleren dat de kwaliteit van de operational auditafdeling tenminste eens in de 
vier jaar door het Instituut van Internal Auditors getoetst wordt. 

 

4. Toepasbaarheid en handhaving van de GBRO  
Inbreuken op de GBRO worden geëvalueerd en behandeld in overeenstemming met de statuten 
en de reglementen van SVRO en kunnen leiden tot disciplinaire actie. 

De SVRO heeft hiertoe een opdracht vertrekt aan de Raad van Tucht van IIA welke na 
zorgvuldige behandeling van een klacht kan besluiten tot de volgende disciplinaire sancties: 

1. Geen sanctie 
2. Schriftelijke waarschuwing 
3. Tijdelijke doorhaling in het register 
4. Definitieve doorhaling in het register 

 
 
Deze gedrags- en beroepsregels gaan in per 1 januari 2012 
 


