
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

TOELATING  

Artikel 1  

1. Na toetsing door de Commissie van Toelating van de Vereniging Instituut van Internal 

Auditors Nederland (IIA Nederland) kunnen worden toegelaten: als gewoon lid: -degenen 

die als hoofdfunctie het beroep van Internal Auditor uitoefenen, zijn afgestudeerd aan een 

door de vereniging erkende opleiding of beschikken over een erkende kwalificatie en 

voldoen aan de ervaringseis als vermeld in lid 

2. -degenen die als hoofdfunctie het beroep van Internal Auditor uitoefenen en zich op grond 

van ervaring en positie kwalificeren. Als RO-lid: -degenen die als hoofdfunctie het beroep 

van Internal Auditor uitoefenen, zijn afgestudeerd aan een door de Stichting VRO erkende 

opleiding, beschikken over door de Stichting VRO erkende kwalificaties en voldoen aan de 

ervaringseis als vermeld in lid 2. 2. De aanvragers van het gewone respectievelijk RO-

lidmaatschap dienen om te voldoen aan de ervaringseis te beschikken over ten minste drie 

jaar werkervaring als Internal Auditor. 

3. Als geassocieerd lid kunnen personen worden toegelaten die aan de volgende voorwaarden 

voldoen: -medewerkers van de internal audit afdeling die zich niet kwalificeren op grond 

van art. 1.1; -een persoon die actief is in de openbare accountancy praktijk; -een persoon 

die als opleider of als schrijver actief is op het gebied van internal auditing; -een persoon 

die een opleiding volgt op het gebied van internal auditing of diegene die wordt getraind in 

internal auditing; -een persoon die vanwege training en ervaring een bijdrage kan leveren 

aan de ontwikkeling van de professionele praktijk van internal auditing; -een persoon die 

gepensioneerd is en die gewoon lid is geweest.  

 

AANVRAGEN VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 2 

1. De aanvraag voor het lidmaatschap dient schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging 

t.a.v. de Commissie van Toelating plaats te vinden. Bij de schriftelijke aanvraag dienen ten 

minste de volgende gegevens te zijn opgenomen: a. de privé-gegevens: naam, volledige 

voornamen, titels, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adres woonplaats; b. 

gegevens over de vooropleiding en het opleidingsinstituut; c. datum van het behalen van 

het diploma plus kopie van het diploma; d. gegevens inzake werkgever: naam, adres, 

vestigingsplaats; e. functie en omschrijving van de werkzaamheden; f. gegevens om de 

ervaringseis als genoemd in art. 1.2 te kunnen onderbouwen. 

2. De Commissie van Toelating deelt de aanvrager binnen drie maanden schriftelijk mede of 

hij is toegelaten of niet. 

 

 

 



 

BESLUIT TOT TOELATING 

Artikel 3 

1. De Commissie van Toelating beoordeelt de bewijsstukken die zijn ontvangen. 

2. Desgewenst kan zij nadere informatie bij de kandidaat-aanvrager en na toestemming van 

de kandidaat-aanvrager bij derden inwinnen. Ingeval van een besluit tot niet-toelating 

bestaat de mogelijkheid om tegen die beslissing, binnen één maand na verzending van de 

afwijzing, beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van IIA Nederland. 

3. De Commissie van Beroep kan een eerder genomen besluit tot afwijzing bekrachtigen, of 

alsnog tot toewijzing van de aanvraag van het gewoon, RO-of geassocieerd lidmaatschap 

besluiten. 

4. De besluiten tot toelating worden met vermelding van naam en titels van de aanvrager 

openbaar gemaakt in het ledenorgaan van IIA Nederland.  

 

GEDRAGSCODE 

Artikel 4 

1. In aanvulling op gangbare normen en waarden alsmede de IIA Inc. gedragscode gelden voor 

IIA Nederland vrijwilligers aanvullende richtlijnen indien zij voor of namens IIA Nederland 

actief zijn. 

2. Medewerkers en / of vrijwilligers werkzaam voor of namens IIA Nederland zullen: 

a. In hun werkzaamheden potentiële belangenconflicten vermijden en in 

voorkomende gevallen hierover adequaat consulteren 

b. In voldoende mate betrokken zijn bij de internal audit professie 

c. In hun uitingen zich inspannen om de belangen van IIA Nederland optimaal te 

behartigen 

d. Communicatie via erkende (sociale) media namens het IIA is voorbehouden aan 

daartoe aangewezen bestuursleden 

e. In hun handelen erkennen dat hun activiteiten niet vrijblijvend zijn 

f. Waar mogelijk kosten vermijden; indien noodzakelijk slechts redelijke kosten 

maken 

g. Op transparante wijze beslissingen nemen en adequate documentatie waarborgen 

h. Bijdragen aan een (werk) omgeving waarin men elkaar met respect behandelt 

i. Proactief handelen in geval de belangen van de vereniging in het geding zijn 

j. Zich inspannen om de vertrouwelijkheid van informatie en privacy te waarborgen 

k. Materiaal en apparatuur van de vereniging uitsluitend en met zorg in te zetten ten 

behoeve van de vereniging 

l. Bijdragen aan een neutraal karakter van de vereniging 

 

 


