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INLEIDING
Het Global Advocacy Platform ondersteunt de inspanningen op het gebied van
belangenbehartiging door de instituten, commissies, vrijwilligers en leden van het IIA, en van
overige beroepsbeoefenaars en stakeholders van het beroep. Belangenbehartiging speelt een
belangrijke rol en is nodig om te zorgen voor helder en consistent inzicht in de waarde die
internal audit overal ter wereld biedt. Interne auditors kunnen op deze manier hun bijdrage
aan governance en organisatorisch succes optimaliseren.
Internal audit is onontbeerlijk voor governance, zoals ook wordt bevestigd door het Three
Lines Model van het IIA. Het primaire aandachtspunt van de belangenbehartiging en de visie
van het IIA voor 2030 voor het beroep is dat internal audit tegen het jaar 2030 ook echt als
zodanig wordt erkend. Daarom bevat dit document de kernboodschappen, die onze
pleitbezorgers kunnen gebruiken, en wordt de aard en de waarde van internal audit benadrukt,
alsook hoe internal audit objectief, competent, onafhankelijk en betrouwbaar is. Deze punten
worden aangevuld met een aantal uitgebreidere stellingen, die de bijdrage van internal audit
aan governance en risicomanagement beschrijven en ingaan op de volgende vragen:
• Wat is governance en waarom is het nodig?
• Waarom is internal audit onontbeerlijk voor governance?
• Hoe draagt internal audit bij aan het organisatorische succes?
• Wat is er nodig om een succes te maken van internal audit?
• Wat betekent het voor internal audit om onafhankelijk en objectief te zijn?
Tezamen zijn deze vragen bedoeld om in heldere taal de centrale rol uiteen te zetten, die
interne auditors spelen bij organisaties te helpen hun doelstellingen te realiseren.
De stellingen zouden duidelijk en maatgevend moeten zijn, zonder al te technisch te worden.
De inhoud kan worden gebruikt om aan de stakeholders de fundamentele beginselen van het
beroep over te brengen aan de hand van presentaties, trainingsprogramma’s, conferenties,
tijdschriftartikelen, brieven, e-mails, persoonlijke gesprekken, campagnes, persberichten,
advertenties en webpagina's. Omdat de inhoud geen deel uitmaakt van het International
Professional Practices Framework (IPPF), kan de verwoording ervan al naargelang worden
aangepast aan de omstandigheden en de doelgroep. Dergelijke communicatie kan
vermoedelijk aanzienlijk profiteren van deze context en voorbeelden. Door voor de
ontvanger belangrijke thema's aan te boren, kan onze boodschap kracht worden bijgezet.
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Stakeholders van internal audit
Diegenen die
belast zijn
met de
governance

Diegenen die
mogelijk
pleitbezorgers
zijn van het
beroep van
internal audit

bijv. bestuursorganen en
auditcommissies

bijv. opinieleiders, leden
van andere
gerelateerde
beroepen

Diegenen
die samenwerken met
internal audit

Diegenen die
moeten
voortbouwen
op het werk
van interne
auditors
bijv. investeerders, consumenten en het
algemene publiek

bijv. HRmedewerkers,
loopbaanadviseurs en

wetenschappers

bijv. (externe )
accountants,
risicomanagers
en het
management

bijv. beleidsbepalers,
opstellers van
normen,
toezichthouders
en wetgevers

KERNBOODSCHAPPEN
Effectieve governance vereist onafhankelijke internal audit.
Internal Audit: Internal audit spreekt de waarheid binnen de organisatie door middel
van diepgaand onderzoek en betekenisvolle communicatie. Het biedt vanuit de
organisatie advies en assurance om de organisatie te helpen:
• de interne en externe bedrijfsomgeving waarin zij actief is, beter te begrijpen;
• beter onderbouwde en op risico's gebaseerde beslissingen te nemen;
• op effectieve, efficiënte, ethische en duurzame wijze haar doelstellingen te
verwezenlijken.
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Governance: Effectieve governance informeert, stuurt, beheert en monitort de
activiteiten van een organisatie, zodat deze haar doelstellingen kan verwezenlijken.
Governance vereist het volgende:
• een bestuursorgaan – ten behoeve van de verantwoording, het toezicht en het
leiderschap;
• uitvoerend management – met verantwoordelijkheid voor de sturing, de
besluitvorming en de middelen;
• internal audit – voor onafhankelijke assurance en onafhankelijk inzicht en advies.

Internal audit moet objectief, competent, onafhankelijk en betrouwbaar zijn.
Doelstelling: De geloofwaardigheid en autoriteit van internal audit zijn
gestoeld op haar objectiviteit, en deze wordt gewaarborgd door:
• organisatorische onafhankelijkheid;
• gedisciplineerde en systematische processen;
• een onbevooroordeelde en onpartijdige mentaliteit.
Competent: Internal audit is competent wanneer:
• haar activiteiten zijn afgestemd op de organisatorische prioriteiten;
• zij zich volledig inzet voor doorlopende professionele ontwikkeling;
• zij zich houdt aan de hoogste standaarden zoals die zijn verbonden aan de
kwalificatie van de Certified Internal Auditor (CIA);
• zij zich houdt aan de IIA Standaarden (Internationale standaarden voor de
beroepsuitoefening van internal auditing).
Onafhankelijk: Onafhankelijkheid vereist dat men vrij van inmenging is, en vereist
tevens dat internal audit directe en onbeperkte toegang heeft tot:
• het bestuursorgaan, waaraan zij verantwoording aflegt;
• het senior management;
• alle aspecten van de organisatie en haar activiteiten.
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Betrouwbaar: Internal audit is betrouwbaar wanneer zij:
• onderbouwde assurance biedt over de toereikendheid en de doelmatigheid
van governance, risicomanagement en controle;
• relevante en betrouwbare inzichten en advies biedt, die innovatie
en verbetering bevorderen;
• blijk geeft van integriteit;
• ethische en overige waarden, alsook de transparantie binnen de organisatie bevordert.

HET BELANG VAN
INTERNAL AUDIT
1. Wat is governance en waarom is het nodig?
Governance is van cruciaal belang voor het organisatorische succes en
vereist een open vertrouwensrelatie tussen het bestuursorgaan, het
management en internal audit.
• Governance stelt een organisatie in staat om de belangrijkste belangen van de
stakeholders te dienen, om levensvatbaar te blijven en om te blijven voldoen
aan de doelstellingen.
• Het bestuursorgaan legt verantwoording af aan de stakeholders over het
toezicht op de organisatie en over het waarborgen van effectieve
bestuursstructuren en processen, die transparantie, verantwoording, eerlijkheid
en een ethische bedrijfscultuur bevorderen.
• Management is verantwoordelijk voor acties om de organisatie doelstellingen
te verwezenlijken en de risico's te beheersen.
• Internal audit geeft onafhankelijke assurance en advies over alle aspecten
van de organisatie en haar activiteiten.
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2. In hoeverre is internal audit onontbeerlijk voor governance?
Internal audit is essentieel voor governance, doordat ze vertrouwen, transparantie en
verantwoording bevordert en aanzet tot voortdurende verbetering.
• Internal audit is verantwoordelijk voor het evalueren van de toereikendheid en
effectiviteit van governance en risicomanagement van alle activiteiten en middelen.
• Alle organisaties profiteren van de onafhankelijke en objectieve assurance en
adviezen van internal audit, hetgeen bijdraagt aan transparantie, vertrouwen en
voortdurende verbetering.
• Internal audit wordt almaar belangrijker naarmate organisaties groeien en zich
ontwikkelen, complexer en volwassener worden, streven naar verbetering en
op zoek gaan naar positieve verandering.
• Internal audit is essentieel voor organisaties die streven naar economisch en
sociaal welzijn. Dit betreft onder meer (maar niet uitsluitend):
» overheidsdiensten;
» financiële instellingen;
» beursgenoteerde ondernemingen en bedrijven die streven naar legitimiteit op de
vermogensmarkten;
» nutsvoorzieningen (water, gas en elektra, onderwijs, gezondheidzorg etc.).

3. In hoeverre draagt internal audit bij aan het organisatorische succes?
Internal audit draagt bij aan succes, positieve verandering en innovatie door te zorgen
voor geloofwaardige, onafhankelijke en objectieve assurance en adviezen.
• Internal audit bouwt aan het vertrouwen door middel van frequente en zinvolle
interactie met het bestuursorgaan en het management.
• Aan de hand van grondig onderzoek en betekenisvolle communicatie op het gebied
van governance en risicomanagement, kan internal audit de bestaande werkwijzen
uitdagen en een aanzet geven tot positieve verandering en innovatie.
• Internal audit biedt waardevolle inzichten en advies door middel van een diepgaand
begrip van de organisatie en haar governance en bedrijfsomgeving. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van de kracht van data.
• Internal audit versterkt het management en ondersteunt goede besluitvorming met
risicogebaseerde beoordelingen van de huidige en toekomstige omstandigheden,
waarbij de organisatie wordt getest op de bepalende factoren voor het al dan niet
behalen van succes.
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4. Wat is er nodig om een succes te maken van internal audit?
Internal audit heeft het meeste effect wanneer ze kan beschikken over voldoende
middelen en competenties, goed is gestructureerd, is afgestemd op de organisatorische
strategie en in overeenstemming is met de IIA-standaarden.
• De middelen van internal audit en de efficiënte en effectieve inzet van die
middelen moeten worden afgestemd op de strategie van de organisatie: zo
kan het positieve effect op het succes van de organisatie worden
geoptimaliseerd.
• Het hoofd van de internal auditfunctie moet beschikken over grondige kennis
van de IIA-standaarden, die algemeen worden erkend als de norm voor
internal audit, en zorgen dat deze worden toegepast.
• Internal audit kan alleen relevant zijn als zij de lange termijn levensvatbaarheid en
bescherming en -creatie van waarde ondersteunt, op basis van een juiste balans van
assurance en advies, die zijn afgestemd op de organisatie strategie en die een
weerslag vormen van de bedrijfsomgeving.
• Internal auditors vergroten de geloofwaardigheid en het vertrouwen van
internal audit en verbeteren hun bekwaamheid en de effectiviteit en kwaliteit
van hun diensten continu, door middel van training en ontwikkeling, met een
scherp bewustzijn van de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep en het
doorvoeren van vooruitstrevende praktijken.

5. Wat betekent het om als internal audit onafhankelijk en objectief te zijn?
Zoals ook verwoord in het charter, moet internal audit vrij zijn van ongepaste beïnvloeding
door het management en direct verantwoording afleggen aan het bestuursorgaan. Daarbij
moet internal audit onbeperkte toegang hebben tot alle functies en activiteiten.
• Objectiviteit van internal auditors wordt gewaarborgd door een systematische
en gedisciplineerde aanpak, vrij van vooroordelen en oneigenlijke
beïnvloeding.
• De primaire (d.w.z. functionele) rapportagelijn van het hoofd van de internal
auditfunctie loopt naar het bestuur, zodat internal audit haar taken
onafhankelijk kan vervullen en ook echt wordt erkend als een
gezaghebbende stem binnen de organisatie.
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• Het hoofd van de internal auditfunctie kan ook een secundaire (d.w.z. hiërarchische)
rapportagelijn hebben naar een gepast niveau binnen het management, bij voorkeur
de CEO, met passend gezag en status om internal audit in staat te stellen haar
taken te vervullen.
• Internal audit levert een positieve bijdrage aan de organisatorische waarde als haar
assurance, inzicht en advies geloofwaardig, betrouwbaar en goed geformuleerd zijn
en als vanzelfsprekend geaccepteerd worden door het management.

GOVERNANCE
Kernrollen van governance

Leider

Vereisten

Verantwoording aan
stakeholders voor
organisatorisch toezicht

Het bestuursorgaan

Transparantie,

Acties om op effectieve,

Management, met inbegrip

Middelen en sturing, en

efficiënte, ethische en duurzame

van alle specialistische

acties die worden

wijze de doelstellingen te
verwezenlijken

risicofuncties

ondernomen om risico's te

Objectieve assurance en
advies over de toereikendheid
en de effectiviteit van
governance en
risicomanagement

Internal audit en overige

Onafhankelijkheid van de

nauw verwante functies

verantwoordelijkheden en

(zoals toezicht, evaluaties,

besluiten van het

onderzoeken, inspecties en

management, en

bemiddeling)

verantwoording afleggend

integriteit en
leiderschap

beheersen

NB: de externe accountant biedt

aan het bestuursorgaan.

verdere assurance over de
nauwkeurigheid van de
financiële verslaglegging.
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ONAFHANKELIJKHEID EN OBJECTIVITEIT
VAN INTERNAL AUDIT
Vereisten voor organisatorische
onafhankelijkheid

Vereisten voor individuele objectiviteit

•

Een internal auditcharter.

•

Organisatorische onafhankelijkheid.

•

Verantwoording en een functionele
rapportagelijn naar het bestuur (direct of
via een onafhankelijke auditcommissie).

•

Een objectieve mentaliteit.

•

Afwezigheid van conflicten en de schijn
van belangenconflicten.

•

Naleving van de professionele standaarden.

•

Toepassing van
gedisciplineerde en
systematische procedures.

•

Een nooit aflatend streven om de gedragscode in
alles na te leven.

•

Beschikking over een specifieke set vaardigheden.

•

Toezicht, monitoring en kwaliteitsborging.

•

Toepassing van waarborgen, indien nodig.

•

Hiërarchische rapportagelijn naar het
senior management op een passend senior
niveau om de nodige taken te vervullen.

•

Vrij van inmenging.

•

Noodzakelijke middelen.

•

Onbelemmerde toegang tot de
mensen, gegevens en middelen die
nodig zijn om de werkzaamheden
ongehinderd te verrichten.

•

Jaarlijkse bevestiging aan het bestuur van
organisatorische onafhankelijkheid en
rapportage van elk geval van inmenging.

•

Toepassing van waarborgen, indien nodig.
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POSITION PAPERS
Het IIA formaliseert van tijd tot tijd haar standpunten ten aanzien van de kwesties die
van groot belang zijn voor het vakgebied en voor haar stakeholders. Net als het Global
Advocacy Platform zijn ook deze standpunten bedoeld om een heldere en consistente
boodschap uit te dragen en ten aanzien van bepaalde thema's een principieel standpunt
in te nemen. De beschreven standpunten zijn gestoeld op dezelfde fundamentele
uitgangspunten als verwoord in dit document. De meest fundamentele position paper is
The Three Lines Model, waarin de positie van internal audit in het kader van
organisatorische governance en risicomanagement wordt gedefinieerd. Andere position
papers geven hier nader commentaar op.
• Fraude and Internal Audit: Assurance Over Fraud Controls Fundamental to Success
• Internal Auditing’s Role in Corporate Governance
• Internal Auditing’s Role in Governing Body/Executive Committees
• Relationships of Trust — Building Better Connections Between the Audit Committee
and Internal Audit
• Staffing Considerations for Internal Audit Activity
• The Internal Audit Charter: A Blueprint to Assurance Success
• The Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management
• Why Conformance Matters
Deze position papers worden van tijd tot tijd herzien en bijgewerkt. Ook kunnen er altijd nieuwe
position papers worden toegevoegd.

INFORMATIE OVER OVERIGE
HULPMIDDELEN VOOR
BELANGENBEHARTIGING
De middelen voor belangenbehartiging, met ingang van een bijbehorende toolkit, zijn te
vinden via de website van IIA Nederland. Deze worden regelmatig uitgebreid en
bijgewerkt. Voor vragen kunt u contact opnemen met advocacy@theiia.org.

www.globaliia.org

Global Headquarters
1035 Greenwood Blvd., Suite 401
Lake Mary, FL 32746

T +1-407-937-1111
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OVER HET IIA
The Institute of Internal Auditors
(IIA) is de meest erkende
pleitbezorger, opleider en aanbieder
van standaarden en richtlijnen voor
en certificeringen van internal
auditors. Het IIA, opgericht in 1941,
bedient op dit moment meer dan
200.000 leden uit meer dan 170
landen en regio's. Het mondiale
hoofdkantoor van het IIA is
gevestigd in Lake Mary, Florida.
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www.globaliia.org

