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Het IIA Nederland (IIA) beoordeelt al een aantal jaren de 

kwaliteitsbeheersing door Internal Audit Functies (IAF’s) aan 

de hand van haar beroepsnormen. Met dit artikel beogen wij 

inzicht te verschaffen in de belangrijkste conclusies, verbe-

terpunten en de gedane aanbevelingen uit de toetsingsrap-

porten, waardoor IAF’s een volgende stap kunnen doen bij 

het streven naar continue kwaliteitsverbetering.

Conclusie

Nagenoeg alle getoetste organisaties voldoen aan het nor-

menkader van het IIA. Om te komen tot een goede continue 

kwaliteitsbeheersing zijn er evenwel verdere verbeteringen 

noodzakelijk voornamelijk met betrekking tot: 

• Het documenteren van het doel, de bevoegdheden en de 

verantwoordelijkheden van de IAF;

• Het kwaliteitsbeheersings- en verbeterprogramma;

• De totstandkoming van het auditplan;

• De planning en uitvoering van de audits.

Inleiding

Het bestuur van het IIA heeft het College Kwaliteitstoetsingen 

(CKT) belast met de uitvoering van de verplichte kwali-

teitstoetsingen van Internal Audit Functies (IAF’s). Daarbij 

gelden de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuit-

oefening door internal auditors, zoals deze zijn vastgelegd 

in het International Professional Practices Framework (IPPF) 

van het IIA als normenkader. Het verplichte deel van het  

IPPF bestaat uit de definitie van Internal Auditing, de “Code 

of Ethics” en de “International Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing (Standards)”.

In de rapportage over de uitgevoerde kwaliteitstoetsing geeft 

het CKT een eindoordeel of het interne stelsel van kwali-

teitsbeheersingsmaatregelen van de IAF al dan niet voldoet 

aan het IIA normenkader. 

Het IIA is geaccrediteerd om ook namens de NBA en de 

NOREA de kwaliteitstoets uit te voeren. Daarmee is het IIA 

als enige in Nederland in staat om een geïntegreerde toetsing 

uit te voeren volgens drie normenkaders. De resultaten van 

deze deeltoetsingen zijn afgestemd met de Chief Audit Exe-

cutive (CAE) en de betreffende beroepsorganisatie en vallen 

buiten de scope van dit artikel. 

Dit artikel is gebaseerd op de resultaten van 35 toetsingen, 

die in de periode 2011-2013 zijn uitgevoerd en de daarbij 

onderkende verbeterpunten. Voor 33 IAF’s concludeerde het 

CKT dat de kwaliteitsbeheersing van deze IAF’s voldoet aan 

het IIA normenkader. In twee gevallen is het oordeel “voldoet 

niet” gegeven. IAF’s dienen in dergelijke gevallen een verbe-

terplan op te stellen en dit af te stemmen met het CKT. 
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Van de getoetste IAF’s waren er 25 actief in de financiële 

sector; de overige kennen qua typologie een brede spreiding. 

De omvang van de IAF’s varieerde van 3 tot 440 FTE’s. De 

uitdagingen voor kleine IAF’s om te voldoen aan alle Stan-

dards zijn groter dan voor de meer omvangijkere. De toet-

singen hebben overigens aangetoond dat IAF’s met een 

bezetting vanaf 3 FTE’s kunnen voldoen aan het normenka-

der. Teneinde zoveel mogelijk IIA leden te kunnen toetsen 

heeft tot op heden de nadruk gelegen op middelgrote en 

grote IAF’s met meer dan 5 FTE’s. In totaal waren er 1.550 

internal auditors werkzaam bij de getoetste IAF’s.

Naast belangrijke aanbevelingen ter verdere verbetering van 

de beroepsuitoefening zijn ook “good and best practices” 

gerapporteerd die de CAE verder kunnen helpen om de 

kwaliteit van de IAF op een nog hoger niveau te brengen. 

Voor een deel zijn deze afgeleid van de volgende door het 

IIA samen met de NBA uitgebrachte studierapporten:

• Bondgenoten in Governance:  

relatie IAF met de Auditcommissie;

• Impact on Governance: 

samenwerking IAF met external audit;

• Internal Auditor als spin in het GRC-web:  

rol internal audit met betrekking tot governance,  

risk management en compliance;

• Governance in Duurzaamheid:  

rol internal audit met betrekking tot duurzaamheid.

Gelet op de toenemende eisen vanuit de toezichthouders 

en het maatschappelijk verkeer acht het CKT het gewenst 

om hier kennis van te nemen en waar mogelijk te implemen-

teren. Deze studierapporten zijn te vinden op www.iia.nl/

vaktechniek/downloads. 

Hierna volgen de belangrijkste aanbevelingen die gegroepeerd 

zijn naar de verplichte onderdelen van het IPPF: De definitie 

van Internal Auditing, de “Code of Ethics” en de ”Standards”. 

De Standards zijn onderverdeeld naar “Attribute Standards” 

(diagram 1) en “Performance Standards” (diagram 2).

Definitie van Internal Auditing

De definitie van Internal Auditing luidt: 

Internal auditing is an independent, objective assurance and 

consulting activity designed to add value and improve an 

organization’s operations. It helps an organization accom-

plish its objectives by bringing a systematic, disciplined ap-

proach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control, and governance processes.

De elementen van deze definitie komen in nagenoeg alle 

Audit Charters voldoende tot uitdrukking.
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Code of ethics

The Code of Ethics is gebaseerd op vier principes:

• Integriteit;

• Objectiviteit;

• Geheimhouding;

• Vakbekwaamheid.

Deze zijn uitgewerkt in een aantal gedragsregels en nader 

geconcretiseerd in de Standards en de daarbij behorende 

Practice Advisories. 

Bijna alle onderzochte IAF’s hebben de Code of Ethics een 

integraal onderdeel gemaakt van het systeem van kwaliteits-

bewaking. Zij monitoren zichtbaar en toetsbaar of binnen de 

IAF de Code of Ethics wordt nageleefd. In twee gevallen 

werden ernstige tekortkomingen vastgesteld op het gebied 

van objectiviteit en vakbekwaamheid.

In enkele gevallen is als best practice opgenomen om me-

dewerkers van de IAF jaarlijks expliciet te laten verklaren dat 

zij de principes van de Code of Ethics naleven.

Attribute Standards

Attribute Standards beschrijven de eigenschappen van de 

IAF’s en van de auditors.

In diagram 1 ziet u de vier hoofdgroepen en de mate waar-

in de getoetste organisaties (n=35) daaraan voldoen. 

Audit Charter en onafhankelijkheid (1000, 1100)

Alle IAF’s beschikken over een Audit Charter. In het merendeel 

van de gevallen is sprake van een goed Audit Charter waarin 

de elementen van de mondiaal geaccepteerde definitie van 

Internal Auditing evenals een verwijzing naar de IIA Standards 

zijn opgenomen. Daarnaast is in alle gevallen een reglement 

Auditcommissie aanwezig waarin de relatie met internal au-

dit is opgenomen. De toetsingen hebben bij een aantal IAF’s 

de volgende verbeterpunten opgeleverd:

• Beschrijf duidelijk in het Audit Charter de rapportagelijn 

1000 -  Purpose, Authority and  

Responsibility

1100 - Independence and Objectivity

1200 -  Proficiency and  

Due Professional Care

1300 -  Quality assurance and  

Improvement Program

 Generally complies  Partially complies  Does not comply

Diagram 1

 26 9

 31 3 1

 26 8 1

 31 4
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van de CAE naar de (voorzitter van de) Raad van Bestuur 

en naar de Auditcommissie; 

• Bewaak de consistentie van het Audit Charter met het Regle-

ment Auditcommissie. De relatie tussen de CAE en de 

voorzitter van de Auditcommissie komt soms onvoldoen-

de expliciet naar voren. Dit geldt zowel voor de formele 

relatie als de feitelijke invulling ervan, bijvoorbeeld door 

het beschrijven van de afspraken met betrekking tot het 

bijwonen van vergaderingen van de Auditcommissie en 

van de (informele) bilaterale gesprekken tussen de CAE en 

de voorzitter van de Auditcommissie. Wij adviseren jaarlijks 

het Audit Charter te beoordelen en te actualiseren;

• Beschrijf de verantwoordelijkheden van de RvB en de Au-

ditcommissie bij het benoemen, beoordelen, belonen en 

het ontslaan van de CAE, zowel in het Reglement Audit-

commissie als in het Audit Charter.

Vrijwel alle IAF’s voldoen aan de eisen met betrekking tot 

een positionering, die de onafhankelijkheid en objectiviteit 

goed ondersteunt. Daarbij heeft de CAE directe rapportage-

lijnen naar de CEO en de voorzitter van de Auditcommissie. 

In steeds minder, maar toch nog enkele gevallen, rapporteert 

de CAE aan de CFO. Daarbij is vastgesteld dat er geen sprake 

is van belemmeringen in de auditplanning en de oordeels-

vorming van de IAF over werkzaamheden die onder verant-

woordelijkheid van de CFO vallen.

In enkele gevallen bleek dat de CAE verantwoordelijkheden 

op het gebied van risicomanagement heeft. Dit heeft het 

potentiële risico van een verminderde onafhankelijkheid ten 

aanzien van het beoordelen van risicomanagement door de 

IAF. Het bestuur van het IIA heeft in 2014 randvoorwaarden 

gepubliceerd waaraan in deze uitzonderlijke situatie voldaan 

dient te worden. 

Bij de toetsingen is vastgesteld dat de coördinatie en samen-

werking met andere GRC functies en de externe accountant 

over het algemeen goed verloopt. Wel zouden de betrokken 

partijen beter kunnen afstemmen bij het tot stand komen 

van het auditplan en de daaraan ten grondslag liggende ri-

sicoanalyse.

 

Kwaliteit Audit Staf (1200)

Over het algemeen hebben de IAF’s deskundig personeel in 

dienst dat de audits met de vereiste professionele zorgvuldig-

heid uitvoert. Ondanks toenemende druk is er nog steeds 

sprake van adequate opleidingsbudgetten zowel in geld als in 

tijd en van concrete afspraken voor opleiding en permanen-

te educatie. Sommige IAF’s is aanbevolen om in de opleidings-

plannen voor de medewerkers meer rekening te houden met 
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externe ontwikkelingen die eisen (zullen gaan) stellen aan de 

noodzakelijke kennis, kunde en vaardigheden. Wij wijzen er 

op dat elke individuele audit professional ook een eigen ver-

antwoordelijkheid heeft voor het bijhouden of opschalen van 

de competenties. Niet altijd maakt de auditor gebruik van de 

door de werkgever geboden mogelijkheden voor verdere 

ontwikkeling. In toenemende mate is er aandacht voor edu-

catie op het gebied van soft controls, maar verdere verdieping 

is voor een aantal IAF’s nog wel noodzakelijk. De IAF’s hante-

ren verschillende doorgroeimodellen. Een aantal fungeert als 

kweekvijver voor de organisatie. In die organisaties wordt 

relatief meer geïnvesteerd in personeel en training.

Kwaliteitsbeheersings- en –verbeterprogramma (1300)

Een kernpunt bij de uitgevoerde toetsingen is het beoorde-

len van het kwaliteitsbeheersings- en –verbeterprogramma 

en de actualiteit en toereikendheid van de methodologie 

(het ‘handboek’). In dit programma dienen doorlopende 

kwaliteitsbewaking en periodieke zelftoetsingen een belang-

rijke plaats in te nemen. Daarnaast is het van belang dat  

de resultaten van deze interne assessments leiden tot een 

verbeterprogramma en dat over de resultaten van het  

kwaliteitsbeheersings- en verbeterprogramma wordt gerap-

porteerd aan de RvB en de Auditcommissie.

De toetsingen resulteerden bij een aantal IAF’s in de volgen-

de aanbevelingen: 

• Veranker de doorlopende kwaliteitsbewaking in de opera-

tionele processen;

• Draag er zorg voor dat periodieke zelftoetsingen frequen-

ter worden uitgevoerd;

• Waarborg dat periodieke zelftoetsingen niet alleen betrek-

king hebben op de uitgevoerde audits maar ook op het 

kwaliteitsbeheersings- en verbeterprogramma in brede zin;

• Rapporteer met de nodige diepgang over de resultaten van 

interne en externe toetsingen van het kwaliteitsbeheer-

sings- en verbeterprogramma aan de RvB en de Auditcom-

missie; 

• Beoordeel regelmatig de actualiteit en de toereikendheid 

van het handboek.

Performance Standards 

Performance Standards hebben betrekking op de uitvoering 

van de werkzaamheden. In diagram 2 ziet u de zeven hoofd-

groepen en de mate waarin de getoetste organisaties (n=35) 

daaraan voldeden.
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Audit Planning (2000)

Centrale vraag bij dit onderdeel van de toetsing is het nagaan 

in hoeverre en op welke wijze de IAF de volledigheid van de 

audit universe heeft vastgesteld, een risicoanalyse uitvoert 

op de gehele audit universe en op welke wijze het hieruit 

voortvloeiende auditplan tot stand is gekomen. Bij dit proces 

is van belang dat de stappen systematisch zijn uitgevoerd, 

zijn gedocumenteerd en de genomen besluiten zijn gemo-

tiveerd. Ook dient het jaarplan te zijn afgestemd met en 

goedgekeurd door de RvB en de Auditcommissie.

Bij de toetsingen kwamen de volgende verbeterpunten aan 

de orde:

• Zorg ervoor dat de audit universe juist, actueel en voldoen-

de gedocumenteerd is; 

• Beoordeel ten minste enkele malen per jaar of de audit uni-

verse en het daarvan afgeleide auditplan bijstelling behoeft; 

• Maak de aansluiting van de audit universe met de risicoana-

lyse die leidt tot het auditplan inzichtelijk; 

• Betrek de verantwoordelijken voor het operationele risi-

comanagement in de 2e lijn en de compliance functie 

intensiever bij de risicoanalyse van Internal Audit;

• Besteed aandacht aan relevante IT aspecten, strategische 

projecten en ontwikkelingen. Overweeg om voor de pro-

jecten een specifieke risicoanalyse te ontwikkelen om op 

deze wijze een gefundeerde beslissing te nemen voor het 

al dan niet opnemen in het auditplan;

• Documenteer de afwegingen die zijn gemaakt bij het al 

dan niet opnemen van audits in het plan.

Aard van de werkzaamheden (2100)

In een beperkt aantal gevallen is vastgesteld dat de IAF te 

2000 -  Managing the internal  

Audit Activity

2100 - Nature of Work

2200 - Engagement Planning

2300 - Performing the Engagement

2400 - Communicating Results

2500 - Monitoring Progress

2600 -  Communicating the  

Acceptance of Riks

 Generally complies  Partially complies 
 Does not comply  Not applicable

Diagram 2

 31 4

 32 3

 24 11

 21 14

 33 2

 32 3

 18 3 1 13
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weinig aandacht besteedt aan onderzoeken gericht op de 

governance van de organisatie en de risicomanagementpro-

cessen. Hierdoor blijft advisering in de rapportages van de-

ze IAF’s op deze wezenlijke onderdelen nog te vaak afwezig.

Planning van de audits (2200)

Belangrijke elementen bij de planning van een uit te voeren 

audit zijn onder meer: een goed onderbouwd audit planning 

memorandum met daarin duidelijkheid inzake doel en scope 

van de audit en een op de doelstelling van de audit gerich-

te risicoanalyse, een met de auditee afgestemde engagement 

letter, voldoende aandacht voor fraudeaspecten en een op 

de risicoanalyse aansluitend voldoende gedetailleerd werk-

programma. Ook dient aandacht te worden geschonken aan 

een juiste samenstelling van het auditteam. Voor het gehe-

le traject geldt dat voldoende supervisie door de verantwoor-

delijke audit manager heeft plaatsgevonden, onder meer 

blijkend uit tijdige goedkeuring van het planning memoran-

dum, de engagement letter en het werkprogramma.

Bij de uitgevoerde toetsingen zijn onder meer de volgende 

verbeterpunten gerapporteerd:

• Documenteer de onderbouwing van het audit planning  

memorandum, inclusief de onderliggende gespreksverslagen 

evenals de referenties naar onderliggende documenten (2210);

• Schenk in het dossier expliciete aandacht aan het signa-

leren van fraude indicatoren (2210);

• Sluit het werkprogramma volledig en gedetailleerd aan op 

de risicoanalyse die voor de betreffende audit is gemaakt 

(2240);

• Laat het werkprogramma voorafgaand aan het veldwerk 

zichtbaar goedkeuren door de verantwoordelijke audit 

manager (2240).

In een aantal gevallen is als good practice meegegeven om 

de motivering voor de samenstelling van het auditteam ex-

pliciet in het auditdossier vast te leggen (2230).

Uitvoering van de audits (2300)

Bij het daadwerkelijk uitvoeren van de audit activiteiten, zo-

als vastgelegd in het werkprogramma zijn de volgende pun-

ten belangrijk: het verzamelen van de essentiële informatie 

om de audit activiteiten uit te voeren (2310), het uitvoeren 

van analyses en evaluaties en het trekken van conclusies en 

het vaststellen van de te rapporteren bevindingen (2320), het 

documenteren van deze stappen, het inzichtelijk maken van 

de uitgevoerde audit activiteiten door middel van het ople-

veren van een transparant en zelfstandig leesbaar dossier, 

onder meer door het gebruik maken van kruisreferenties 
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(2330) en tenslotte het uitoefenen van de nodige supervisie 

(review) door de verantwoordelijke audit manager (2340).

De uitgevoerde toetsingen leverden de volgende verbeter-

punten op:

• Zorg voor een goede documentatie van de uitgevoerde 

auditwerkzaamheden. Het beoordelen van de bevindingen 

en getrokken conclusies wordt op deze wijze inzichtelijk 

gemaakt (2320);

• Leg de onderbouwing van de keuze voor en de omvang 

van de gehanteerde deelwaarneming/steekproef vast in de 

auditdossiers (2320);

• Verbeter de toegankelijkheid van de audit dossiers door 

het aanbrengen van kruisreferenties (van werkprogramma 

tot aan het rapport en vice versa) (2330); 

• Review het audit dossier, niet alleen de documenten zoals 

de opdrachtbeschrijving, het planningsmemorandum en 

het rapport, maar vooral ook met betrekking tot het veld-

werk. Rond de review werkzaamheden af voor het uitbren-

gen van het auditrapport en documenteer deze in het 

dossier (2340). 

Rapporteren betreffende uitgevoerde audits (2400)

De stakeholders beoordelen over het algemeen de kwaliteit van 

de audit rapporten als goed. De rapporten zijn goed leesbaar, 

geven de risico’s goed weer, zijn afgestemd met de auditee en 

geven in de meeste gevallen een totaaloordeel. Bij de toetsingen 

is veelvuldig vastgesteld dat een paragraaf dat de audit is uitge-

voerd conform de beroepsnormen van het IIA ontbreekt. Het 

betreft hier overigens geen verplichting om dit te doen.

Monitoren van follow up door management (2500)

Bijna alle IAF’s monitoren de opvolging van de gedane aan-

bevelingen door het management. De CAE rapporteert pe-

riodiek de status van openstaande aanbeveling aan de RvB 

en de Auditcommissie. Door ook de ouderdom van open-

staande bevindingen te rapporteren kan het inzicht en de 

impact van audit vergroot worden. De meeste IAF’s brengen 

eens per kwartaal/halfjaar een samenvattend rapport uit, 

waarin voor de voornaamste stakeholders nog eens extra 

accent wordt gelegd op belangrijke issues. 

Acceptatie van risico’s (2600)

In de meeste gevallen is er een escalatieprocedure voor het 

geval dat er verschillen van inzicht blijven bestaan tussen de 

CAE en het verantwoordelijke lijnmanagement over het ac-

cepteren van risico’s door het management. Overigens blij-

ken bij de getoetste IAF’s deze situaties zich vrijwel nooit te 

hebben voorgedaan. 


