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Voorwoord 
 
 
In dit onderzoek over de toegevoegde waarde van de internal auditor in corporate governance is 
getracht meer duidelijkheid te verkrijgen over de invloed die de recente ontwikkelingen (zullen) 
hebben op de rol en positie van de internal audit dienst in het corporate governance model 
binnen Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. 
 
Het onderwerp staat momenteel zeer in de belangstelling. Om de waarde van het rapport te 
vergroten is getracht het onderwerp vanuit diverse invalshoeken te belichten. Zo is een 
literatuuronderzoek verricht en is naar de mening van de belangrijkste belanghebbenden, te 
weten de CEO’s en de hoofden van internal audit diensten, gevraagd. 
 
Vanwege de geringe respons in het praktijkonderzoek onder CEO’s en hoofden van internal 
audit diensten geven de uitkomsten alleen een algemeen beeld van de gevolgen van de 
ontwikkelingen in corporate governance voor de internal audit diensten. Harde conclusies 
kunnen daardoor niet aan de uitkomsten van het onderzoek worden verbonden. 
 
De belangrijkste corporate governance codes en wetten zijn inmiddels in definitieve vorm 
gepubliceerd. Op dit moment inventariseren de ondernemingen de gevolgen voor de eigen 
corporate governance structuur. Uit dit onderzoek blijkt dat de internal auditor daarin een 
belangrijke rol kan spelen en daarmee haar waarde kan vergroten.   
 
Het praktijkonderzoek onder CEO’s is uitgevoerd door een mede-student, Yannick Klein 
Schiphorst, in opdracht van de Vereniging voor Register Operational Auditors (VRO) en het 
Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA). Van de uitkomsten van het praktijkonderzoek 
heb ik dankbaar gebruik gemaakt. 
 
Het onderzoek is mede geschreven als onderdeel van mijn doctorale opleiding economie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, met de afstudeervarianten Accountancy en Controlling. Mijn 
begeleiders van de Rijksuniversiteit Groningen, Carel Huygen en Wilmar de Munnik, wil ik bij 
deze bedanken voor hun opmerkingen op de conceptversies. 
 
Vervolgens wil ik Arie Bast (bestuurslid van de VRO) bedanken voor zijn suggesties in het kader 
van het onderzoek. De meeste contacten heb ik tijdens het onderzoek gehad met Peter Hartog 
(lid van de Commissie Professional Practices van het IIA). Van Peter kreeg ik vaak uitgebreide 
reacties retour, hetgeen ik enorm waardeer. 
 
Bart Bruins 
juni 2004
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Samenvatting 
 
 
Corporate governance staat op dit moment volop in de belangstelling. Dit raakt ook direct het 
taakgebied van de internal auditor. Om de toegevoegde waarde van de internal auditor nader in 
kaart te brengen en daarmee zijn bijdrage te kunnen optimaliseren is dit onderzoek naar de 
toegevoegde waarde van de internal audit dienst in corporate governance gestart.  
 
In het onderzoek is eerst ingegaan op de verschillen tussen de belangrijkste corporate 
governance structuren in de wereld en de Nederlandse invulling van corporate governance van 
vóór de financiële schandalen. De rol en positie van de internal audit dienst is daarbij uitgelicht. 
Vanuit deze situatie worden de meest relevante ontwikkelingen in corporate governance 
geanalyseerd. De gevolgen van de ontwikkelingen in corporate governance voor de internal 
audit dienst zijn vervolgens vanuit drie invalshoeken belicht, namelijk vanuit een 
literatuuronderzoek en twee praktijkonderzoeken, onder CEO’s en hoofden van internal audit 
diensten. Vanwege de beperkte respons kunnen aan de uitkomsten van beide 
praktijkonderzoeken geen harde conclusies worden getrokken.  
 
1 Corporate governance structuren 
Over het algemeen zijn twee corporate governance structuren in de wereld te onderscheiden, 
met elk hun eigen specifieke kenmerken. In het netwerkgeoriënteerde model, waar het 
Nederlandse model toe gerekend wordt, is de rol van het audit committee bescheiden en richt 
een aanwezige internal audit functie zich sterk op het management van de onderneming, dit in 
tegenstelling tot de marktgeoriënteerde structuur. In deze structuur, met aanhangers als de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, heeft het audit committee een prominentere rol 
en is de internal audit functie zowel op het management als op het audit committee gericht. 
 
De internal audit dienst vóór de recente ontwikkelingen 
De rol van de internal audit dienst in corporate governance is in de meeste Nederlandse 
vennootschappen beperkt, met name vanwege de intern gerichte blik en het in belangrijke mate 
functioneren onder en ten behoeve van het management.  
 
Bij ondernemingen met een internal audit dienst vindt de aansturing met name plaats door de 
raad van bestuur, hetgeen aansluit bij het primair uitvoeren van taken voor het management. 
Ook onderhouden internal audit diensten contacten met de raad van commissarissen/ het audit 
committee, op basis van uitnodigingen voor vergaderingen of via directe communicatielijnen en 
de externe accountant. De samenwerking met deze laatste speler verschilt per onderneming. 
  
De kerntaak van de internal audit dienst is het verschaffen van zekerheid over de kwaliteit van de 
interne risicobeheersingssystemen ten behoeve van de raad van bestuur. Daartoe worden met 
name operational audits roulerend bij verschillende bedrijfsonderdelen of –processen 
uitgevoerd. De uitkomsten leiden vaak tot een oordeel over de kwaliteit van het interne 
beheersingssysteem van een bedrijfsonderdeel. 
 
2 Ontwikkelingen; de Sarbanes-Oxley wet en de Nederlandse corporate governance code 
Naar aanleiding van de financiële schandalen in de Verenigde Staten is de Sarbanes-Oxley wet 
opgesteld en van kracht geworden. De inhoud van de Sarbanes-Oxley wet focust zich relatief 
sterk op de interne beheersing en de betrouwbaarheid van de financiële informatie, om het 
vertrouwen te herstellen. Een belangrijk gedeelte is sectie 404, dat zich richt op de 
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toereikendheid van de beheersingsmaatregelen met betrekking tot het totstandkomingsproces 
van de financiële verantwoording. Hierover dient het topmanagement jaarlijks een verklaring af 
te geven, die vervolgens aan een oordeel van de externe accountant onderworpen dient te 
worden. Sectie 302 heeft een bredere focus en richt zich op de beheersingsmaatregelen en –
procedures met betrekking tot de openbaarmaking van zowel financiële als niet-financiële 
informatie. Ieder kwartaal dient het topmanagement over de effectiviteit van de ‘disclosure 
controls and procedures’ een verklaring af te geven.  
De Sarbanes-Oxley wet is verplicht gesteld voor alle beursgenoteerde ondernemingen in de 
Verenigde Staten, en is daarmee ook van toepassing op Nederlandse ondernemingen met een 
beursnotering in de Verenigde Staten.  
 
De Nederlandse corporate governance code is meer gericht op de versterking van de corporate 
governance structuur (zowel internal als external governance) en heeft op dit moment nog geen 
wettelijke basis. Daar waar in de Sarbanes-Oxley wet alle regels gedetailleerder zijn uitgewerkt 
heeft de commissie Tabaksblat in slechts één bepaling aangegeven dat het bestuur in het 
jaarverslag moet verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en 
effectief zijn. Toch gaat deze ene bepaling verder dan de Sarbanes-Oxley wet. 
 
Dieper ingaand op de gevolgen van de ontwikkelingen in zijn algemeenheid krijgt het audit 
committee in Nederland dezelfde bevoegdheden ten aanzien van de externe accountant als in de 
Verenigde Staten toegekend.  
De invloed van het audit committee op de internal audit dienst in Nederland is beperkt vergroot 
door betrokkenheid bij het opstellen van het werkplan, het kennis nemen van de bevindingen en 
het toezien op de rol en het functioneren van de internal audit dienst (in het kader van het 
toezien op de raad van bestuur).  
De onafhankelijkheid van de externe accountant wordt zowel in de Verenigde Staten als in 
Nederland door regels c.q. bepalingen beter gewaarborgd. Hierdoor zijn veel 
advieswerkzaamheden niet of nog maar beperkt mogelijk.  
 
Andere ontwikkelingen zoals het Smith Report uit het Verenigd Koninkrijk, een rapport van de 
Commissie Winter (Europese Unie) en het wetsvoorstel Toezicht Accountantsorganisaties zijn 
ook in het onderzoek meegenomen, maar blijken geen directe invloed te hebben voor de rol van 
de internal audit diensten in Nederland. 
 
3 De gevolgen van de ontwikkelingen voor de internal audit dienst 
Het belang van de aanwezigheid van een internal audit dienst is door de grote aandacht voor (de 
kwaliteit van) het interne beheersingssysteem – inclusief het oordeel over de betrouwbaarheid 
van de financiële informatie en de informatievoorziening aan het audit committee –  
toegenomen.   
 
De sterkere positie van het audit committee in corporate governance lijkt directe gevolgen voor 
de aansturing en taken van de internal audit dienst te hebben. De internal audit dienst zal, met 
name in de ogen van hoofden van kleinere internal audit diensten, primair moeten worden 
aangestuurd door het audit committee. Deze drastische wijziging vergroot de onafhankelijkheid 
van de internal audit dienst ten opzichte van het management. De hoofden van grotere internal 
audit diensten zien in de aansturing zowel een rol voor de raad van bestuur als het audit 
committee weggelegd, hetgeen meer aansluit bij de code van de commissie Tabaksblat en de 
mening van de CEO’s. 
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De relatie met de raad van bestuur zal zich versterken door ondersteuning in het initiëren van 
procedures om tot de vereiste verklaring(en) over de effectiviteit en adequaatheid van de interne 
beheersings- en controlesystemen te komen. Daarbij dient de internal audit dienst haar 
onafhankelijke houding te bewaren, om in staat te blijven een onafhankelijk oordeel te vormen 
over de opzet en werking van deze systemen. 
De adviserende rol in de vorm van audits op verzoek van met name het decentrale management 
zal door een concentratie op de gehele interne beheersingssystemen en de informatievoorziening 
aan het audit committee onder druk komen te staan. Een aanwijzing hiervoor wordt ook 
ingegeven door een daling van het belang van het decentrale management als klant in de ogen 
van de hoofden van internal audit diensten. 
 
De onafhankelijkheidswaarborgen ten aanzien van de externe accountant geven mogelijkheden 
voor de internal audit dienst. Zo kan de internal audit dienst wellicht meer adviserende taken 
van de externe accountant overnemen en kan zij voorwerk verrichten voor de verklaring van de 
externe accountant inzake Sarbanes-Oxley. Deze mogelijkheden zijn wel afhankelijk van de 
(onafhankelijke) positie die de internal audit dienst in de onderneming moet innemen. Ook 
maken deze nieuwe kansen voor de internal audit dienst een goede afstemming met de externe 
accountant over de verwachtingen van de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijk. 
 
De omvang van de internal audit dienst zal naar verwachting met de huidige bezetting kunnen 
volstaan. Belangrijker vinden de CEO’s de vergroting van de omvang in kwaliteit. Hierin ligt 
voor de internal auditors een belangrijke uitdaging. 
 
Conclusie 
Het mag duidelijk zijn dat de toegevoegde waarde van de internal audit diensten in Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen in het kader van corporate governance kan worden vergroot. 
De internal audit dienst kan de raad van bestuur ondersteunen in het beoordelen van de 
effectiviteit en adequaatheid van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en zowel de 
raad van bestuur als het audit committee van betrouwbare informatie voorzien over kwaliteit 
van het interne beheersingssysteem. De internal audit dienst blijft in hoofdzaak functioneren ten 
behoeve van de raad van bestuur, daar waar het audit committee wel in belang toeneemt. Ook 
de aansturing van de internal audit dienst zal naar verwachting verschuiving richting het audit 
committee. De ‘spagaat’ die hierdoor lijkt te ontstaan tussen het onvoorwaardelijk dienen van 
de raad van bestuur en het onafhankelijk toezicht houden op de onderneming ten behoeve van 
het audit committee wordt in de praktijk noch door de meeste hoofden van internal audit 
diensten noch door de CEO’s niet zo ervaren. Om transparantie over de rol en positie van de 
internal audit dienst te scheppen is het echter wel wenselijk om op belangrijke aspecten als 
aansturing en communicatielijnen in overleg met de betrokken spelers in corporate governance 
afspraken te maken en deze middels een audit charter in de onderneming openbaar te maken. 
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1 Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding 
 
Ingegeven door een aantal financiële schandalen eind jaren ’80/ begin jaren ‘90 nam de discussie 
over het versterken van de kwaliteit van de interne beheersingssystemen sterk toe. De raad van 
bestuur en de externe accountant zouden volgens belanghebbenden een redelijke mate van 
zekerheid moeten verschaffen ten aanzien van de effectiviteit van het systeem van interne 
beheersing [NIVRA, 1996]. Om aan deze roep voor verbetering te voldoen werden commissies 
in diverse landen ingesteld om de mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken. Een aantal 
internationale, gezaghebbende studierapporten als het Cadbury-rapport (Verenigd Koninkrijk), 
het COSO-rapport1 (Verenigde Staten) en het CoCo-rapport (Canada) vloeiden daaruit voort. 
Deze rapporten bevatten aanbevelingen om de kwaliteit van de interne beheersingsystemen te 
vergroten en te kunnen beoordelen. 
 
Door vergaande internationalisering van de economie en de vergrote aandacht voor de rol, 
positie en invloed van kapitaalverschaffers kwam de discussie over de verhoudingen in het 
Nederlandse besturingsmodel op gang [Commissie Corporate Governance, 1997]. De 
commissie Peters werd geïnstalleerd om een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop 
adequaat toezicht op en transparantie in het besturingsmodel kan worden bewerkstelligd.  
 
De meer recentere financiële schandalen zoals bij Enron en Worldcom waren aanleiding voor 
nieuwe discussies over de rol van accountants en de kwaliteit van de interne 
beheersingssystemen. De accountants hadden hun werk onvoldoende uitgevoerd en bestaande 
regels en codes werden niet of onvoldoende nageleefd. Uit een onderzoek van de COSO-
commissie (1999) is gebleken dat een aantal situaties tijdig aan het licht gekomen zou zijn als de 
relevante corporate governance regels waren nageleefd [Mouthaan, 2003]. 
 
Vele artikelen en studies werden geschreven over mogelijke maatregelen om herhaling van de 
schandalen te voorkomen. Koppen als 
 

“De hoogste tijd voor wetgeving voor corporate governance”  
Het financieel dagblad, 7 april 2003 

 
“Scheuren in het fundament van de corporate governance” 
Controllers Magazine, oktober 2002 

 
droegen bij aan de discussie over corporate governance in de Nederlandse praktijk.  
 
De rol van de meeste spelers op het gebied van corporate governance is inmiddels uitvoerig 
behandeld in de vele studierapporten. Ondanks het feit dat de accountant een grote rol speelt in 
het corporate governance model is het opvallend dat de functie van de internal auditor slechts 
zijdelings wordt genoemd. Dit terwijl niet alleen de externe accountant maar ook de internal 

                                                   
1 Met het COSO rapport wordt in dit onderzoek het document getiteld “Internal Control – Integrated Framework” uit 1992 
bedoeld. Het Enteprise Risk Management Framework van de COSO-commissie zal niet worden behandeld vanwege de 
conceptuele status van het document ten tijde van het onderzoek. 
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auditor een belangrijke bijdrage levert aan de beoordeling van en advisering over interne 
beheersingssystemen [IIA, 2000]. 
 
Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) speelde hierop in door zelf een 
praktijkstudie over de internal auditor en zijn rol ten aanzien van interne beheersing en 
verantwoording op te zetten [IIA, 2000]. De positie van de internal auditor in het corporate 
governance model komt hierin zijdelings aan bod, waardoor het juist interessant is om de positie 
van de internal auditor in corporate governance nader te onderzoeken. 
 
Recente ontwikkelingen zullen de rol en positie van de internal auditor in corporate governance 
beïnvloeden. De commissie Tabaksblat is op 9 december 2003 met een corporate governance 
code gekomen waarin maatregelen zijn voorgesteld om de besturing van en het toezicht op 
vennootschappen te verbeteren. Ook de invoering van de Sarbanes-Oxley Act in de Verenigde 
Staten is van invloed op corporate governance in Nederland. Deze en andere ontwikkelingen 
worden geanalyseerd om de betekenis voor de rol en positie van de internal audit diensten in 
corporate governance te kunnen bepalen. 
 
 
1.2. Probleemstelling 
 
In dit onderzoek zijn recente ontwikkelingen op het gebied van corporate governance in relatie 
tot de rol en positie van de internal auditor onderzocht. Om richting te kunnen geven aan het 
onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 
 
De centrale vraag van onderzoek luidt: 
 

Hoe kan de toegevoegde waarde van de internal auditor in Nederlandse 
beursvennootschappen worden vergroot in het kader van corporate governance? 

 
Deze centrale onderzoeksvraag is onder te verdelen in een aantal deelvragen, namelijk: 
 
1. Hoe ziet het corporate governance model in Nederland en elders eruit (vóór de recente ontwikkelingen)? 

1.1. Welke internationale corporate governance structuren zijn er te onderscheiden? 
 
1.2. Welke taken en verantwoordelijkheden worden aan de spelers in corporate governance in 

Nederland toegekend? 
 

1.3. Wat is de rol van de internal auditor in het Nederlandse corporate governance model? 
 
2. Wat zijn de recente ontwikkelingen in het kader van corporate governance, die van invloed kunnen zijn 

op de rol van de internal auditor? 
 
 
 
 
3. Wat is de betekenis van de ontwikkelingen in het kader van corporate governance voor de rol van de 

internal auditor in Nederland? 
3.1. Wat is de betekenis vanuit theoretisch perspectief? 
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3.2. Hoe beoordeelt de CEO de ontwikkelingen in relatie tot de rol van zijn internal audit 
dienst? 

 
3.3. Wat is de visie van de internal auditor zelf op de gevolgen van de ontwikkelingen voor de 

internal audit dienst? 
 
In ieder hoofdstuk is een van de deelvragen beantwoord. Het antwoord op de centrale 
onderzoeksvraag is gegeven in de conclusie.   
 
 
1.3. Onderzoeksmethode 
 
1.3.1. Literatuuronderzoek 
 
Om de rol van de internal auditor in het corporate governance model te kunnen schetsen 
worden alle spelers en de relatie tussen de spelers en de internal auditor in het model kort 
beschreven. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie voordat de recente schandalen bij Enron en 
Worldcom plaatsvonden en voordat de recente rapporten zijn verschenen, om uiteindelijk een 
beeld te kunnen schetsen over de invloed van de recente ontwikkelingen op het gebied van 
corporate governance. 
 
De toenemende invloed van internationale ontwikkelingen inzake corporate governance op de 
Nederlandse situatie maakt een korte beschrijving van internationale structuren noodzakelijk. 
Vanuit deze achtergrond is de Nederlandse corporate governance structuur beschreven. Hoewel 
de invulling van corporate governance per onderneming kan verschillen, is getracht een 
illustratie van het corporate governance model in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen 
te geven. Niet-beursgenoteerde ondernemingen hanteren veelal diverse en afwijkende 
besturingsmodellen en vallen daarom buiten het bereik van het onderzoek. 
De rol van de internal auditor is vervolgens uitgelicht, om de toegevoegde waarde van de 
internal auditor vóór de recente ontwikkelingen te kunnen bepalen. 
 
Voor wat betreft de recente ontwikkelingen in het kader van corporate governance is in dit 
onderzoek de focus gericht op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland. Ontwikkelingen in andere landen, zoals de Berlin Initiative Code in 
Duitsland, zijn vanwege de reikwijdte van het onderzoek niet meegenomen. 
Met name is in dit onderzoek ingegaan op de Sarbanes-Oxley wet en de code van de commissie 
Tabaksblat. Deze ontwikkelingen zijn direct of indirect van invloed op de rol van internal audit 
diensten. 
 
De betekenis van de ontwikkelingen voor de rol van de internal auditor is tot slot vanuit de 
geanalyseerde literatuur over de rol en positie van de internal audit diensten vóór de schandalen 
van begin 21e eeuw en de beschreven nieuwe wet- en regelgeving en corporate governance 
codes van de afgelopen jaren beschouwd.  
 
Om de betekenis van de ontwikkelingen beter te kunnen analyseren is in een empirisch 
onderzoek naar de mening van een tweetal direct betrokkenen gevraagd. De internal audit 
dienst is het object van onderzoek, waardoor de visie het hoofd van de internal audit dienst op 
de ontwikkelingen in het kader van corporate governance het meest interessant is. Daarnaast is, 
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door samenwerking met een ander onderzoek (zie paragraaf 1.3.2.), naar de mening van de 
CEO’s gevraagd.  
Het is vanwege de omvang niet mogelijk gebleken om onderzoek te verrichten naar de visie van 
andere belangrijke spelers, zoals leden van audit committees, op de gevolgen van de 
ontwikkelingen voor de internal audit dienst. 
 
 
1.3.2. Praktijkonderzoek onder Chief Executive Officers (CEO’s) 
 
Het praktijkonderzoek onder CEO’s is uitgevoerd om de mening van de CEO’s over de rol van 
de internal audit dienst te kunnen analyseren en te kunnen vergelijken met de rol die de internal 
auditors zichzelf toedichten in het kader van corporate governance. 
 
In 1998 is door het IIA en de Vereniging Register Operational Auditors (VRO) reeds een 
onderzoek uitgevoerd onder CEO’s over de mening ten aanzien van de internal audit functie. 
Het onderzoek onder CEO’s is in 2003 grotendeels herhaald door het IIA en de VRO, waarbij 
ten behoeve van het onderhavige corporate governance onderzoek aanvullende vragen over de 
rol van de internal audit dienst in corporate governance zijn gesteld.  
 
In de populatie van het extern uitgevoerde onderzoek bevinden zich zowel profit als non-profit 
organisaties. In het kader van dit onderzoek naar de rol van de internal audit diensten binnen 
beursgenoteerde ondernemingen zijn alleen de resultaten betrokken die op profit organisaties 
betrekking hebben. Na deze selectie blijven 92 profit organisaties over. Binnen deze selectie 
bevinden zich vrijwel alle beursgenoteerde ondernemingen die in het onderzoek onder de 
hoofden van internal audit diensten zijn betrokken (zie 1.3.3).  
 
Voor het verzamelen van data is gebruik gemaakt van enquêtes. De beschikbare tijd van CEO’s 
is beperkt, zodat gekozen is voor een beperkt aantal gesloten enquêtevragen die in korte tijd zijn 
in te vullen. 
De inhoud van de enquête is in belangrijke mate gebaseerd op de enquête uit het onderzoek van 
1998, om de ontwikkeling van de internal audit dienst in de visie van de CEO te kunnen 
analyseren. De enquête is aangevuld met een drietal vragen omtrent de rol van de internal audit 
dienst in het corporate governance model.  
 
 
1.3.3. Praktijkonderzoek onder hoofden van internal audit diensten 
 
Het praktijkonderzoek onder hoofden van internal audit diensten is uitgevoerd om de visie 
vanuit deze invalshoek op de gevolgen van de recente ontwikkelingen in het kader van corporate 
governance voor de internal audit dienst te kunnen analyseren.  
Om de populatie vast te stellen zijn een beursnotering aan Euronext en de omvang van de 
bedrijfsopbrengsten als belangrijkste uitgangspunten gekozen. In figuur 1 zijn de gehanteerde 
selectiecriteria grafisch weergegeven. De gegevens die gebruikt zijn voor het vaststellen van de 
populatie komen uit REACH (Review and Analysis of Companies in Holland (REACH) van 
Elsevier). 
 
Het onderzoek is gericht op de mening van de hoofden van internal audit diensten van grote 
Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Hiervoor zijn ondernemingen met meer dan 
500 miljoen aan bedrijfsopbrengsten geselecteerd. Uit een onderzoek van het IIA (2002) is 
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gebleken dat private ondernemingen met een omzet van minder dan 500 miljoen over geen of 
een zeer kleine internal audit dienst beschikken. Na deze selectie blijven er nog 66 
ondernemingen over. Om alleen de grote Nederlandse beursvennootschappen over te houden is 
vervolgens een selectie gemaakt van ondernemingen met een geplaatst kapitaal groter dan 10 
miljoen euro. Uiteindelijk blijven na deze selecties nog 49 ondernemingen over.  
 

 
 
Figuur 1: Selectiecriteria voor het praktijkonderzoek onder hoofden van internal audit diensten 
 
In verband met het onderzoek is het noodzakelijk dat er binnen de geselecteerde ondernemingen 
een internal audit dienst aanwezig is. Via de ledenlijst van het IIA zijn in eerste instantie 
ondernemingen geselecteerd die over een internal audit dienst beschikken. Daarna zijn de 
overgebleven ondernemingen telefonisch benaderd met de vraag of zij over een internal audit 
dienst beschikken. Daaruit is gebleken dat een aantal ondernemingen de internal audit dienst 
hebben afgestoten of niet over een aparte internal audit dienst beschikken. In totaal zijn 29 
enquêtes verzonden. 
 
Voor het verzamelen van de data is wederom gebruik gemaakt van enquêtes. In de enquête zijn 
vooral gesloten vragen opgenomen. De enquête bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in 
op de huidige positie en rol van de internal audit dienst in corporate governance. De mening van 
het hoofd van de internal audit dienst over de recente ontwikkelingen en de invloed op de rol en 
positie van de eigen internal audit dienst komt in het tweede deel aan bod.  
 
 
1.4. Opbouw rapport 
 
Het rapport is als volgt opgebouwd. 
In hoofdstuk twee wordt het spelersveld in corporate governance beschreven vóór de recente 
schandalen bij Enron en Worldcom plaatsvonden en de nieuwe rapporten zijn geschreven. In 
paragraaf 2.1 worden de verschillende internationale corporate governance structuren in het 
kort beschreven, waarna in paragraaf 2.2 dieper op het Nederlandse spelersveld van corporate 
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governance wordt ingegaan. In paragraaf 2.3 wordt de rol en positie van de internal auditor in 
corporate governance nader toegelicht. In de afsluitende paragraaf (2.4) wordt het antwoord 
gegeven op deelvraag één. 
 
In hoofdstuk drie worden de recente ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de rol 
van de internal auditor. De focus wordt daarbij gelegd op de Sarbanes-Oxley wet (paragraaf 3.1) 
en de code van de commissie Tabaksblat (paragraaf 3.4). Daarnaast wordt het rapport van de 
commissie Winter (paragraaf 3.2), het Smith Report (paragraaf 3.3) en de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (paragraaf 3.5) kort beschreven.  
In de afsluitende paragraaf wordt de invloed van de ontwikkelingen op de internal auditor 
geanalyseerd, waarmee de tweede deelvraag wordt beantwoord. 
 
Het vierde hoofdstuk is opgedeeld in drie paragrafen. Paragraaf 4.1 geeft de betekenis van de 
ontwikkelingen voor de rol van de internal auditor vanuit de onderzochte literatuur weer in het 
kader van corporate governance in Nederland. Vervolgens wordt de mening van de CEO’s 
(paragraaf 4.2) en van de hoofden van internal audit diensten (paragraaf 4.3) over de gevolgen 
van de recente ontwikkelingen in corporate governance voor de internal audit dienst beschreven 
en vergeleken met de uitkomsten uit het theoretisch onderzoek.  
In dit hoofdstuk wordt het antwoord gegeven op deelvraag 3. 
 
In de conclusie (hoofdstuk 5) wordt teruggekoppeld naar de centrale vraag, namelijk of en hoe 
de toegevoegde waarde van de internal auditor in het kader van corporate governance kan 
worden vergroot. Daarnaast wordt in het verlengde daarvan een blik op de toekomst voor de 
internal audit diensten geworpen. 
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2 Corporate governance en de spelers 
 
 
Het begrip corporate governance is niet nieuw, het kwam al ter sprake in de eerste Nederlandse 
beursvennootschap, de VOC. De scheiding tussen eigendom en leiding werd toen voor het eerst 
aangebracht. Het bestuur van de VOC werd gevormd door de Heeren Zeventien; de 
aandeelhouders hadden in beginsel geen macht. Toen de aandeelhouders ondervonden dat de 
bestuurders hun macht misbruikten eisten ze een betere informatievoorziening en adequaat 
toezicht op het bestuur [Fentrop, 2002]. 
In de eeuwen daarna is corporate governance verder uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen 
dat in het kort de besturing van en het toezicht op ondernemingen omvat [Moerland, 1997]. 
Door onder andere verschillen in maatschappelijke visies en nationale wet- en regelgeving is de 
wijze waarop corporate governance op uiteenlopende plaatsen in de wereld gestalte heeft 
gekregen verschillend. In het algemeen zijn twee varianten van vennootschappelijke systemen te 
onderscheiden. De hoofdvarianten zijn het marktgeoriënteerd model en het 
netwerkgeoriënteerde model. 
In Nederland wordt veelal het netwerkgeoriënteerde model toegepast. Binnen dit model zijn 
kleinere varianten te onderscheiden. Om in het onderzoek de invloed van de diverse varianten 
in de toepassing van corporate governance op de rol van de internal auditor te kunnen bepalen 
worden in dit hoofdstuk de belangrijkste verschillen genoemd. Bij de beschrijving van de 
verschillen tussen de twee belangrijkste vennootschappelijke systemen en de taken en 
verantwoordelijkheden van de diverse spelers in het Nederlandse corporate governance model is 
uitgegaan van de situatie vóór de recente ontwikkelingen zoals die beschreven worden in 
hoofdstuk 3. 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst in paragraaf 2.1 geanalyseerd hoe de twee belangrijkste 
internationale corporate governance structuren zijn opgebouwd en welke verschillen te 
onderscheiden zijn. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de Nederlandse invulling aan corporate 
governance, waarbij de taken en bevoegdheden van de spelers in corporate governance worden 
beschreven. In paragraaf 2.3 wordt de rol van de internal auditor in corporate governance nader 
uitgelicht. In de afsluitende paragraaf wordt de inhoud van dit hoofdstuk kort geanalyseerd, 
waarmee een antwoord wordt gegeven op deelvraag 1, namelijk hoe het corporate governance 
model in Nederland en elders eruit ziet.  
 
 
2.1. Internationale corporate governance structuren 
 
De vennootschappelijke systemen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn niet 
zonder meer vergelijkbaar met die van het vaste continent van Europa en Japan. Belangrijke 
verschillen betreffen omvang, historische achtergrond, agency-configuratie en zo meer. 
Zo zijn in de Verenigde Staten veel regels formeel vastgelegd in wetten. Deze “rule based” 
benadering wordt echter niet in Europa gehanteerd. Daar volgt men de meer “principle based” 
benadering, wat inhoudt dat de hoofdlijnen in de wet worden vastgelegd en de uitwerking van 
de regels en beginselen door de ondernemingen en beroepsorganisaties zelf moeten worden 
geïnterpreteerd. 
 
Het vaste continent van Europa en Japan kennen de zogenaamde netwerkgeoriënteerde 
structuur. Deze structuur kenmerkt zich door markten met een relatief klein aantal 
beursfondsen en een weinig liquide kapitaalmarkt. De aandeelhouders hebben een beperkte 
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invloed, dit in tegenstelling tot de marktgeoriënteerde structuur die het Verenigd Koninkrijk en 
de Verenigde Staten kennen. Belangrijke kenmerken van beide corporate governance structuren 
zijn weergegeven in tabel 1 [Wallage, 1995]. 
 
Netwerkgeoriënteerde structuur Marktgeoriënteerde structuur 
Two tier bestuur One tier bestuur 
Financiering door banken en crediteuren Eigen vermogen 
Lange termijn strategie Korte termijn strategie 
Organische groei Groei door overnames 
Tabel 1: Kenmerken van corporate governance structuren 
 
In landen met een marktgeoriënteerde structuur zijn aandelenbeurzen van oudsher vergaand 
ontwikkeld en is het aandelenbezit betrekkelijk wijdverspreid. Hier staat marktwerking centraal 
en geniet de werking van de markt meer vertrouwen van het publiek dan in 
netwerkgeoriënteerde landen.  
Er bestaat wel behoefte aan toezicht, die voornamelijk door de ‘externe’ toezichthouders op de 
beurs wordt verricht [Wallage, 1995]. Intern toezicht wordt gehouden door binnen het one-tier 
systeem van leiding en toezicht zowel uitvoerende bestuursleden (executives) als niet 
uitvoerende bestuursleden (non-executives) te benoemen. In dit gemengde toporgaan (Board of 
Directors) is de rol van de niet uitvoerende bestuursleden vooral gericht op de bepaling van de 
strategie en op het toezicht op de uitvoerende leden.  
 
Een sterke rol is weggelegd voor het audit committee, dat in de Verenigde Staten voor 
beursgenoteerde vennootschappen zelfs verplicht is gesteld. Audit committees vinden hun 
oorsprong in de marktgeoriënteerde landen. Hun opkomst vloeit met name voort uit de 
behoefte om de onafhankelijkheid van de externe accountants te versterken, hun 
werkzaamheden te beoordelen en de bevindingen te bespreken. In marktgeoriënteerde landen 
bestaat het audit committee meestal uit enkele non-executives. 
 
De leden van board of directors worden benoemd door de aandeelhouders, waarbij het niet 
ongebruikelijk is dat de CEO tevens de voorzitter van de board is. Om de toezichthoudende 
functie van de non-executives te vergroten, is de tendens om de rol van de CEO in de board of 
directors terug te dringen. Daarnaast zijn bij veel ondernemingen aparte commissies naast het 
audit committee ingesteld die hoofdzakelijk bemand worden door non-executives. Deze 
commissies richten zich op specifieke terreinen zoals het vaststellen van de beloning voor de 
board en het beoordelen van financieel-economische procedures. 
 
De historie van de internal audit functie in de marktgeoriënteerde landen is beperkt. Daar waar 
een internal audit functie aanwezig is, is de internal audit functie in ongeveer de helft van de 
gevallen (gedeeltelijk) uitbesteed aan externe organisaties. De eigen internal audit functies 
voeren in deze gevallen voornamelijk operational audits uit, en rapporteren via directe 
communicatielijnen zowel naar de board als naar het audit committee [The Institute of 
Chartered Accountants of Scotland, 2000]. In studies van het Institute of Chartered Accountants 
of Scotland (ICAS) en Cadbury werd echter aanbevolen om sterkere interne accountantsdiensten 
op te zetten teneinde betrouwbare en relevante informatieverzorging en interne 
beheersingssystemen te kunnen waarborgen. Volgens het ICAS (1993) zou een onderneming 
zonder een sterke internal audit dienst niet in staat zijn om het audit committee te voorzien van 
voldoende betrouwbare informatie. 
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In continentaal Europa wordt grotendeels het netwerkgeoriënteerde model gehanteerd, waarbij 
een structurele scheiding is aangebracht tussen de uitvoerende bestuurders (de raad van bestuur) 
en de niet uitvoerende bestuurders (de raad van commissarissen). De nadere uitwerking van het 
netwerkgeoriënteerde model komt in paragraaf 2.2 aan de hand van de Nederlandse invulling 
aan bod. 
 
 
2.2. De Nederlandse invulling aan corporate governance 
 
Het begrip corporate governance, ook wel vennootschappelijke besturing genoemd, wordt ook 
in de Nederlandse literatuur vanuit verschillende invalshoeken benaderd.  
Zo is volgens Moerland (1997) corporate governance “een verzamelbegrip voor allerlei 
vraagstukken die van doen hebben met het besturen en controleren van ondernemingen, de 
onderlinge verhouding tussen bij de onderneming betrokken stakeholders, het 
prestatievermogen, en de verdeling van het ondernemingsresultaat”. 
 
In het rapport van de Commissie Corporate Governance (Commissie Peters) (1997) wordt een 
ruimere definitie gegeven. Daar is het begrip corporate governance opgevat als “een stelsel van 
omgangsvormen voor bij de vennootschap en haar onderneming betrokken direct 
belanghebbenden – met name bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers – inhoudende 
een aantal regels voor goed bestuur en goed toezicht en regels voor een verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden die een evenwichtige invloed bewerkstelligen van bij 
de vennootschap en haar onderneming betrokkenen. Uitgangspunt bij deze definitie is dat 
bestuurders en commissarissen over hun taakuitoefening – ook publiekelijk – verantwoording 
dienen af te leggen”. 
 
In een rapport van het IIA (2000) wordt de volgende definitie gehanteerd: “Corporate 
governance heeft betrekking op de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en beheerst, 
alsmede op de wijze waarop daarover verantwoording wordt afgelegd”. 
 
Centraal in deze definities staat het systeem van besturen en beheersen van de activiteiten van de 
onderneming. In de definitie van het IIA wordt het benodigde evenwicht tussen de betrokken 
stakeholders niet expliciet naar voren gebracht. Omdat juist de relatie tussen de spelers in het 
corporate governance model in dit onderzoek uitgebreid aan bod komen, sluit de definitie van 
de commissie Peters het beste bij deze studie aan. 
 
Een genuanceerde definitie is dus niet eenvoudig vast te stellen. Ook de verschillende 
inrichtingen van de Nederlandse vennootschappelijke systemen maakt het onmogelijk om een 
algemeen herkenbaar corporate governance model neer te zetten. Dit blijkt wel uit een 
onderzoek van IIA (2000) dat bij slechts 57% van de grote Nederlandse vennootschappen 
waarbij een internal audit functie aanwezig is, ook een audit committee is ingesteld.  
 
Figuur 2, die voor de Nederlandse situatie is opgesteld, kan het brede terrein van corporate 
governance mogelijk illustreren [Wallage, 1995]. De figuur is opgesteld in een onderzoek naar 
de invloed van corporate governance op de rol en de functie van de accountant. Opvallend is de 
plaats die de internal audit dienst heeft ingenomen in de figuur. In het rapport van de commissie 
Peters is maar beperkt aandacht geschonken aan de internal audit dienst. Ook blijkt uit een 
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onderzoek van het IIA (2002) dat van de 126 Nederlandse ondernemingen met een omzet van 
meer dan 500 miljoen euro (in 1999) slechts 42% over een internal audit functie beschikte.  
Daaronder vallen ook financiële instellingen, die door de Regeling Organisatie en Beheersing 
van De Nederlandsche Bank (2004) verplicht zijn een permanente internal audit functie in te 
richten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Directe relatie 
    Indirecte relatie 
 
Figuur 2: Corporate governance: het Nederlandse spelersveld 
 
De taken en verantwoordelijkheden van de onderscheiden spelers in het geïllustreerde corporate 
governance model zullen hieronder kort worden beschreven. 
 
Algemene vergadering van aandeelhouders 
De algemene vergadering van aandeelhouders is een vergadering waarbij de aandeelhouders 
alsmede de houders van certificaten van aandelen van de vennootschap bij elkaar komen. De 
algemene vergadering van aandeelhouders komt ten minste één maal per jaar bijeen om, in het 
geval van een volledig structuurregime, de jaarrekening goed te keuren. Het volledige 
structuurregime geldt voor grotere vennootschappen die aan bepaalde criteria moeten voldoen. 
De beursgenoteerde ondernemingen waarop dit onderzoek zich richt voldoen aan deze criteria 
en zijn daardoor verplicht een raad van commissarissen in te stellen die onder andere extra 
bevoegdheden heeft ten aanzien van het benoemen en ontslaan van bestuurders en het vaststellen 
van de jaarrekening. Deze bevoegdheden behoren in een beperkte structuurvennootschap toe 
aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 
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De Commissie Corporate Governance (1997) heeft gemeend dat de algemene vergadering van 
aandeelhouders invloed uit moet kunnen oefenen op de volgende punten: 

a. het strategische beleid van de vennootschap aangaande het groeiperspectief, de 
bedrijfstakken waarin zij actief is, het risicoprofiel en het nagestreefde winstniveau; 

b. majeure wijzigingen in de aard en omvang van de onderneming; 
c. het dividendbeleid (de hoogte van het dividend en de dividendvorm); 
d. de omvang en samenstelling van het aandelenkapitaal, zoals soorten 

aandelen/certificaten, voorgenomen emissies, inkoop van eigen aandelen, optieplannen, 
verhandelbaarheidaspecten en het voorkeursrecht;  

e. statutenwijzigingen. 
Hiermee beveelt de commissie Peters aan om meer bevoegdheden toe te kennen aan de 
algemene vergadering van aandeelhouders dan tot dan toe in ondernemingen met een volledig 
structuurregime gebruikelijk is. Van deze aanbevelingen hebben echter weinig ondernemingen 
zich iets aangetrokken. Bij een vennootschap die onderworpen is aan het volledige 
structuurregime heeft de algemene vergadering van aandeelhouders vennootschapsrechtelijk dus 
nog steeds relatief weinig mogelijkheden tot bijsturing van de raad van bestuur [Maatman, 
1998].  
 
Raad van bestuur 
De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer 
inhoudt dat zij verantwoordelijk is voor het behalen van de ondernemingsdoelstellingen en het 
effectueren van de strategie en het beleid [Commissie Corporate Governance, 1997]. 
De raad van bestuur rapporteert schriftelijk aan de raad van commissarissen over de 
ondernemingsdoelstellingen, de strategie en de daaraan verbonden risico’s en de mechanismen 
tot beheersing van de risico’s van financiële aard. De raad van bestuur is primair 
verantwoordelijk voor effectieve interne beheersingssystemen. 
Volgens de Commissie Corporate Governance (1997) wordt onder interne beheersing het 
proces verstaan, dat gericht is op het verkrijgen van redelijke zekerheid over het bereiken van de 
doelstellingen in de volgende categorieën: 

A. de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging; 
B. de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen (operationeel); 
C. de naleving van relevante wet- en regelgeving (compliance). 

 
De omschrijving van interne beheersing sluit daarmee aan bij het COSO-rapport (1992). In dit 
rapport is een framework opgezet dat het gehele interne beheersingssysteem omvat. Het model 
bestaat uit drie dimensies (weergegeven in figuur 3, ontleend aan Renes (2003)), namelijk: 

• Doelgebieden 
Als doelgebieden worden de drie doelstellingen gehanteerd, die door de commissie 
Peters zijn overgenomen (zie de opsomming van de categorieën hierboven). 
 
 

• Componenten 
De componenten zijn opgebouwd uit de controle omgeving, risico analyse, 
beheersingsmaatregelen, informatie en communicatie en monitoring. Deze 
componenten geven in feite de managementcyclus aan. 

• Activiteiten/ bedrijfsonderdelen 
Interne beheersing is relevant voor de hele ondernemingen en voor de afzonderlijke 
activiteiten en/ of bedrijfsonderdelen. 
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Figuur 3: De bouwstenen van het COSO model 
 
De raad van bestuur dient volgens de Commissie Corporate Governance (1997) ten minste de 
uitkomsten van de beoordeling van de opzet en het functioneren van de systemen, die gericht 
zijn op het verschaffen van redelijke zekerheid over de betrouwbaarheid van de financiële 
informatie, te rapporteren aan de raad van commissarissen. Dit is dus alleen het eerste 
onderdeel van het totale interne beheersingssysteem. Rapportages over de andere doelgebieden 
van het COSO-model worden dus niet aanbevolen door de commissie Peters. 
 
De raad van bestuur legt in het verslag van de raad van bestuur in de jaarrekening 
verantwoording af over het gevoerde beleid en de verstrekte rapportage aan de raad van 
commissarissen. 
 
Raad van commissarissen 
De raad van commissarissen is een onafhankelijk orgaan, dat zoals beschreven verplicht moet 
worden ingesteld in een vennootschap die onder het structuurregime valt. De leden van de raad 
van commissarissen mogen geen lid zijn van de raad van bestuur. De raad van commissarissen 
heeft als primaire taak toezicht te houden op het bestuur. In de wet (BW 2, artikel 140, lid 2 en 
artikel 250, lid 2) wordt de taak van de commissaris als volgt beschreven: “De raad van 
commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat 
het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar 
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming”. 
De raad van commissarissen ontvangt in principe alle informatie van het bestuur of de externe 
accountant. In de wet (BW 2, artikel 141 en artikel 251) is het volgende over de 
informatievoorziening vastgelegd: “Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de 
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens”.  Maar ook de externe accountant 
dient volgens de wet (BW 2, artikel 393) omtrent zijn onderzoek naar de getrouwheid van de 
jaarrekening de raad van commissarissen te informeren over zijn bevindingen tijdens de 
jaarrekeningcontrole en over de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking. 
 
Over de werkzaamheden legt de raad van commissarissen verantwoording af in het verslag van 
de raad van commissarissen, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de onderneming. 
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In veel gevallen heeft de raad van commissarissen een selectie-, benoemings- en 
honoreringscommissie alsmede een audit committee ingesteld. Het audit committee is 
hieronder apart uitgelicht, gezien de relaties die het audit committee heeft met de internal audit 
dienst. 
 
Audit committee 
In 57% van de grote Nederlandse ondernemingen, waarbij een internal audit functie aanwezig 
is, is een audit committee ingesteld. In de meeste gevallen fungeert het audit committee als 
subcommissie van de raad van commissarissen [IIA, 2000]. 
Het audit committee is vaak samengesteld uit een afvaardiging van enkele commissarissen en een 
bestuurder. In sommige ondernemingen maken ook het hoofd van de internal audit dienst en de 
externe accountant formeel deel uit van het audit committee. In andere ondernemingen is het 
hoofd van de internal auditdienst vaak op uitnodiging aanwezig bij vergaderingen van het audit 
committee [IIA, 2000]. 
 
De opkomst van de audit committees vloeit met name voort uit de behoefte om de 
onafhankelijkheid van de externe accountants te versterken, de werkzaamheden van de interne 
en externe accountants aan te sturen en te beoordelen [Wallage, 1995]. 
De werkzaamheden van het audit committee omvatten meestal het beoordelen van het audit 
plan en de auditrapportages van de internal audit dienst en de externe accountant. 
Een efficiënt opererend audit committee kan de kwaliteit van de financiële rapportage vergroten 
en de positie van de interne en externe accountant versterken [The Institute of Chartered 
Accountants of Scotland, 2000].  
 
Leden van het audit committee moeten volgens de Commissie Corporate Governance (1997) 
een financiële achtergrond hebben en onbeperkt toegang kunnen krijgen tot de externe en 
interne accountants, indien nodig zelfs zonder medeweten van de raad van bestuur. 
 
Externe accountant 
De externe accountant onderzoekt ten behoeve van het maatschappelijk verkeer of de 
jaarrekening een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft en gaat na of de jaarrekening aan de 
krachtens de wet geldende voorschriften voldoet. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek 
verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur. De accountant maakt daarbij ook 
melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking (BW 2, artikel 393). De uitslag van zijn onderzoek geeft 
de accountant weer in een accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.  
Deze accountantsverklaring is onderdeel van het jaarrapport en wordt openbaar gemaakt door 
deponering in het handelsregister. Aan de afgegeven accountantsverklaring ontleent het 
maatschappelijk verkeer een bepaalde mate van zekerheid over de betrouwbaarheid van de 
financiële verslaglegging van de onderneming.  
 
De bevoegdheid tot het verlenen van de opdracht aan de externe accountant tot onderzoek ligt 
in een volledige structuurvennootschap bij de aandeelhouders. Indien de aandeelhouders deze 
taak niet op zich nemen, dient volgens de wet de raad van commissarissen de accountant een 
opdracht te verstrekken. De raad van commissarissen kunnen deze taak overlaten aan de raad 
van bestuur, hetgeen in de praktijk gebruikelijk is. 
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Internal audit dienst 
Het begrip internal auditor verdient enige toelichting. In dit rapport is het begrip “internal 
auditor” gehanteerd in plaats van het begrip “interne accountant”. De reden hiervoor is dat de 
functie van internal auditor tegenwoordig niet meer uitsluitend door accountants wordt 
verricht. Daarnaast zijn de werkzaamheden van de internal auditor vaak uitgebreider dan de 
financial audits die in het verleden werden uitgevoerd [IIA, 2000]. Het begrip “internal auditor” 
heeft daarom een bredere betekenis en sluit ook beter aan op de gehanteerde begrippen in de 
diverse onderzoeken. 
 
De internal audit dienst functioneert primair ten behoeve van de raad van bestuur. Uit 
onderzoek van het IIA (2002) blijkt dat de internal audit dienst meestal als stafafdeling is 
gepositioneerd, rechtstreeks onder de raad van bestuur. Hoewel de raad van bestuur de 
belangrijkste opdrachtgever is, verrichten veel internal audit diensten ook werkzaamheden voor 
het decentrale management.  
Het hoofd van de internal audit dienst wordt bij het merendeel van de ondernemingen benoemd 
door de raad van bestuur. Bij enkele ondernemingen geschiedt de benoeming in overleg met de 
raad van commissarissen of het audit committee. De wijze van benoeming wordt als een 
natuurlijke procedure beschouwd, aangezien de internal audit dienst vaak als sparringpartner van 
de raad van bestuur wordt gezien [IIA, 2000]. 
 
In een “audit charter” zijn het doel en de functie van de internal audit dienst vastgelegd. Hierbij 
moet gedacht worden aan de bevoegdheden, de wijze van verantwoording en een omschrijving 
van de activiteiten van de internal audit dienst. Het audit charter wordt meestal opgesteld door 
de internal audit dienst en geautoriseerd door de raad van bestuur, al dan niet aangevuld door de 
raad van commissarissen/ het audit committee [IIA, 2002]. 
 
De tijdsbesteding van de internal audit dienst bestaan tegenwoordig voor een groot deel uit het 
uitvoeren van operational audits (45%), financial audits (22%) en EDP audits (16%). Daarnaast 
wordt aandacht  besteed aan compliance auditing (9%) en overige diensten (8%) als fraude 
onderzoeken en milieu audits [IIA, 2002].  
 
Veel internal auditors hebben de opleiding tot registeraccountant genoten, net als de externe 
accountants, en zijn aangesloten bij het NIVRA. Anderen hebben de register operational audit 
opleiding, register EDP-audit opleiding of een andere universitaire opleiding gevolgd. Om de 
individuele kennis en ervaring van de internal auditor te vergroten past meer dan 60% van de 
internal audit diensten taakroulatie toe [IIA, 2002]. 
 
De omvang van de internal audit dienst kan per onderneming sterk verschillen. Zo blijkt uit een 
onderzoek van het IIA (2002) dat financiële instellingen relatief gezien veel internal auditors in 
dienst hebben. Het aantal internal auditors per 1000 medewerkers bij financiële instellingen is 
ongeveer 4,5 en daarmee zes maal zo groot als bij niet-financiële instellingen. 
 
 
2.3. De rol van de internal auditor in corporate governance 
 
De internal auditors zijn primair gericht op het interne perspectief van corporate governance 
(ook wel internal governance genoemd). Dit houdt in dat de internal auditors zich vooral bezig 
houden met de wijze waarop de onderneming wordt bestuurd en beheerst alsmede de 
verantwoording die daarover intern wordt afgelegd. Deze focus op het interne perspectief is 
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ingegeven door het feit dat de internal auditors primair functioneren ten behoeve van de raad 
van bestuur en het decentrale management. De internal auditors beschouwen de advisering over 
en de beoordeling van de kwaliteit van de interne beheersing van organisaties als de kerntaak van 
de internal audit functie [IIA, 2000].  
 
Het externe perspectief van corporate governance is gericht op de verantwoording aan externe 
stakeholders omtrent het systeem van corporate governance van de onderneming. Gegeven de 
taak en positie spelen de internal audit diensten slechts een beperkte rol ten aanzien van de 
verantwoording naar externe partijen. Doordat veel discussies over corporate governance juist 
ingaan op de relaties tussen de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de 
aandeelhouders en zich daarmee primair richten op het externe perspectief van corporate 
governance, krijgt de rol van de internal auditor in de publiciteit niet veel aandacht. Zo vinden 
veel internal auditors dat het rapport van de commissie Peters te veel het externe perspectief 
van corporate governance benadrukt en de interne beheersingsaspecten ontoereikend heeft 
behandeld. De interne aspecten van de onderneming komen, afgezien van de rol en positie van 
de raad van bestuur en de raad van commissarissen niet of nauwelijks aan bod, dit terwijl het 
interne beheersingssysteem wel een belangrijke factor binnen ondernemingen is [IIA, 2000]. Een 
effectief intern beheersingssysteem geeft waarborgen dat de onderneming goed zal functioneren 
en problemen tijdig naar voren zullen komen. 
 
In de internationale studierapporten als COSO en Cadbury wordt echter wel veel aandacht 
besteed aan het begrip interne beheersing. In COSO wordt interne beheersing gedefinieerd als 
een proces dat erop gericht is een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over het bereiken 
van de doelstellingen2 [COSO, 1992].  
 
Ook de toenemende complexiteit en internationalisering van ondernemingen hebben de 
aandacht van de internal audit functie voor met name het algemene beheersingskader, de wijze 
van risicomanagement, de beheersing van de primaire processen en de interne beheersing van 
informatiestromen vergroot [IIA, 2000]. In het externe perspectief van corporate governance 
ligt de nadruk tot nu toe sterk op de betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening. 
Internal auditors richten zich bij hun werkzaamheden wel op de drie geformuleerde 
doelstellingen uit COSO.  
 
Het decentrale management draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de interne 
beheersing van de organisatie. Het decentrale management legt hierover verantwoording af aan 
de raad van bestuur. De internal audit dienst voorziet de raad van bestuur in de praktijk vaak van 
informatie en zekerheid over de kwaliteit van de interne beheersing. Zij geeft dus veelal een 
oordeel af over de kwaliteit van de interne beheersingssystemen van de verschillende 
bedrijfsonderdelen ten behoeve van de raad van bestuur. Om tot een oordeel te komen voert de 
internal audit dienst gerichte audits uit op specifieke bedrijfsonderdelen of -processen. Het 
afgeven van een oordeel over de gehele onderneming ten behoeve van de raad van bestuur is in 
de meeste gevallen niet mogelijk, aangezien de verschillende bedrijfsonderdelen vaak roulerend 
in de audit worden betrokken. Veel internal auditors achten het echter wel wenselijk om te 
kunnen rapporteren over de kwaliteit van de algehele en financiële interne beheersingssystemen 
[IIA, 2000]. Daartoe zullen de internal auditors echter alle business units en alle processen cq. 
relevante aspecten daarbinnen moeten monitoren, om tot een oordeel te komen. De mate van 
zekerheid die aan het oordeel kan worden toegekend is nu in de meeste gevallen nog 

                                                   
2 Zie paragraaf 2.2 voor de uitwerking van de doelstellingen en componenten van het COSO-model. 
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ontoereikend om een positief geformuleerd oordeel over de effectiviteit van de interne 
beheersingssystemen af te geven.  
 
Ondanks dat de internal audit functie sterk gericht is op de behoefte van het management, ziet 
ruim 70% van de internal auditors volgens een onderzoek van het IIA (2002) de externe 
accountant ook als een belangrijke stakeholder. Een harmonieuze samenwerking tussen de 
internal audit dienst en de externe accountant is zeer gewenst en kan leiden tot synergie en 
toegevoegde waarde. Zo heeft de internal audit dienst meer kennis van de organisatie en branche 
en is de dienst permanent aanwezig in de organisatie. De externe accountant kan de 
vaktechnische kennis en ervaringen bij andere organisaties uitwisselen met de internal auditors. 
Ook past een goede samenwerking bij de netwerkgeoriënteerde structuur die op Nederland van 
toepassing is [Wallage, 1995].  
De invulling van de samenwerking is zeer divers. Ongeveer 20% van de internal audit diensten 
besteedt de financial audits in zijn geheel uit aan de externe accountant. Deze internal audit 
diensten richten zich vooral op operational audits. Bij andere internal audit diensten steunt de 
externe accountant veelal in grote mate op de werkzaamheden van de betreffende internal 
auditors. De externe accountant beoordeelt in deze gevallen de dossiers van de internal auditors 
en verricht de benodigde aanvullende werkzaamheden. In een aantal gevallen voeren de internal 
auditors en de externe accountants gezamenlijk de audits uit ten behoeve van de 
jaarrekeningcontroles [IIA, 2000]. 
Tussen de externe accountant en de internal audit dienst bestaan bij veel ondernemingen 
wederkerige “toezichtsrelaties”. Veelal dient de externe accountant een oordeel uit te spreken 
omtrent de werkzaamheden van de internal audit dienst in het kader van de 
jaarrekeningcontrole. Omgekeerd fungeert de internal audit dienst bij meerdere ondernemingen 
als budgethouder van de externe accountantskosten. Ook deze wederkerige “toezichtsrelaties” 
bevorderen de samenwerking tussen de internal audit diensten en de externe accountant [IIA, 
2000]. 
 
De hoofden van internal auditors zijn over het algemeen van mening dat het functioneren van 
het audit committee heeft geleid tot een verhoogde mate van deskundigheid van het toezicht op 
interne beheersing. De internal auditors dragen daar ook aan bij door vergaderingen van het 
audit committee regelmatig op uitnodiging bij te wonen. Daarnaast beschikt het merendeel van 
de internal auditors bij ondernemingen met een audit committee over rechtstreekse 
rapportagelijnen naar dit committee [IIA, 2000]. 
 
 
2.4. Analyse 
 
Wereldwijd zijn er twee hoofdvarianten van corporate governance structuren te onderscheiden, 
die vanwege historische achtergronden zijn ontstaan. In tabel 2 zijn de belangrijkste kenmerken 
tussen de corporate governance structuren weergegeven. 
 
Netwerkgeoriënteerde structuur Marktgeoriënteerde structuur 
Continentaal Europa en Japan Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk  
“Principle based” benadering “Rule based” benadering 
Two tier bestuur One tier bestuur 
Bescheiden rol voor audit committee  Prominente rol voor audit committee 
IAD sterk gericht op management IAD gericht op management en audit 
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committee 
Tabel 2: Belangrijke kenmerken van de netwerkgeoriënteerde en de marktgeoriënteerde structuur 
 
De rol en verantwoordelijkheden van de spelers in de twee corporate governance modellen is in 
bepaalde opzichten verschillend. Zo heeft het audit committee een prominentere betekenis in 
het marktgeoriënteerde model en ligt er meer macht bij de aandeelhouders. Daarnaast zitten 
bestuurders en toezichthouders in een en dezelfde board, dit in tegenstelling tot het 
netwerkgeoriënteerde model, waar een apart toezichthoudend orgaan is ingesteld. De internal 
audit functies zijn in de marktgeoriënteerde landen meer uitbesteed aan externen en minder 
sterk gericht op het hoogste management.   
 
In Nederland hanteren de meeste beursgenoteerde ondernemingen het netwerkgeoriënteerde 
model, oftewel het ‘two-tier’ model.  
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft als speler in dit model een beperkte invloed 
op het beleid van de onderneming, zeker indien de onderneming onder het volledige 
structuurregime valt.  
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de 
onderneming en voor de effectiviteit van de interne beheersingssystemen. 
Als onafhankelijk orgaan houdt de raad van commissarissen toezicht op de raad van bestuur. Een 
raad van commissarissen moet verplicht worden ingesteld voor ondernemingen die onder het 
structuurregime vallen. In veel gevallen heeft de raad van commissarissen aparte commissies 
ingesteld, waaronder een audit committee. Meestal hebben een aantal leden van de raad van 
commissarissen zitting in het audit committee, vaak aangevuld met een bestuurder en de externe 
accountant. Ook het hoofd van de internal audit dienst is dikwijls aanwezig bij vergaderingen 
van het audit committee. De werkzaamheden omvatten meestal het beoordelen van het audit 
plan en de audit rapportages van de internal audit dienst en de externe accountant.   
De externe accountant onderzoekt als speler in het corporate governance model of de 
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en geeft hierover een 
accountantsverklaring af ten behoeve van het maatschappelijk verkeer. 
 
De internal audit dienst wordt in Nederland nog lang niet in alle ondernemingen als essentieel 
onderdeel van het corporate governance model gezien. Ruim 40% van de ondernemingen 
beschikte in 1999 over een internal audit functie. Gezien de focus van vele publicaties en 
discussies van vóór de recente schandalen in de Verenigde Staten en Europa op het externe 
perspectief van corporate governance bleef de aandacht voor de internal audit functie beperkt. 
Ook de sterk gerichte interne blik van de internal audit dienst is daar wellicht debet aan. 
 
Bij ondernemingen met een internal audit dienst fungeert de dienst primair ten behoeve van de 
raad van bestuur. In het verlengde hiervan wordt in de meeste ondernemingen het hoofd van de 
internal audit dienst benoemd en beoordeeld door de raad van bestuur. Daarnaast wordt het 
werkplan vastgesteld door de raad van bestuur, soms met instemming van de raad van 
commissarissen/ het audit committee.  
Toch blijkt dat een aantal internal audit diensten ook contacten onderhouden met de raad van 
commissarissen/ audit committee, meestal op basis van een uitnodiging voor vergaderingen, na 
consultatie van de raad van bestuur of door rechtstreekse communicatielijnen. 
 
De kerntaak van de internal audit dienst is het verschaffen van zekerheid over de kwaliteit van de 
interne risicobeheersingssystemen ten behoeve van de raad van bestuur. Daarvoor worden in 
toenemende mate procesgerichte (operational) audits roulerend bij verschillende 
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bedrijfsonderdelen of -processen uitgevoerd. De uitkomsten leiden vaak tot een oordeel over de 
kwaliteit van het interne beheersingssysteem van een bedrijfsonderdeel. Een overall oordeel 
voor de hele onderneming wordt zelden afgegeven. 
 
De samenwerking met de externe accountant is nogal divers. Sommige internal audit diensten 
laten alle financial audits over aan de externe accountant, terwijl anderen juist op alle fronten 
samenwerken. In het laatste geval steunt de externe accountant vaak in grote mate op de 
werkzaamheden van de internal audit dienst en beoordeelt de externe accountant de dossiers van 
de internal audit dienst.  
 
In het volgende hoofdstuk worden de ontwikkelingen beschreven, die mogelijk de rol en positie 
van de internal audit dienst in corporate governance zal doen veranderen. 
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3 Ontwikkelingen in het kader van corporate governance voor de rol van de 
internal auditor 
 
 
Na de recente schandalen in zowel de Verenigde Staten als op het Europese continent hebben 
diverse commissies, overheden en individuen zich bezig gehouden met het treffen van 
maatregelen om de corporate governance structuur te versterken.  
In de Verenigde Staten heeft de overheid direct maatregelen genomen door het opstellen en 
uitvaardigen van de Sarbanes-Oxley wet. In Europa heeft de commissie Winter onderzoek 
gedaan naar de gehanteerde corporate governance structuren in de lidstaten van de Europese 
Unie. In het Verenigd Koninkrijk zijn aanvullingen gekomen op de reeds bestaande corporate 
governance code door onder andere het Smith Report. Ook in eigen land werd een nieuwe 
corporate governance commissie onder leiding van Tabaksblat ingesteld om met nieuwe 
bepalingen ter versterking van de corporate governance structuur te komen.  
Al deze ontwikkelingen worden in dit hoofdstuk kort beschreven, waarbij dieper wordt 
ingegaan op de gedeelten van de wetten en bepalingen die mogelijk van invloed zijn op de rol en 
positie van de internal audit diensten. Daarmee wordt antwoord gegeven op deelvraag 2 van het 
onderzoek. 
 
In paragraaf 3.1 worden de voor dit onderzoek relevante secties van de Sarbanes-Oxley wet 
beschreven en de gevolgen van hun invoering voor de betrokken spelers in het corporate 
governance model. In de volgende paragraaf (3.2) komen de inhoud en de gevolgen van het 
rapport van de commissie Winter aan bod. Paragraaf 3.3 gaat vervolgens in op de bepalingen uit 
het Smith Report. 
De code van de commissie Tabaksblat heeft directe gevolgen voor de corporate governance 
structuur in Nederland. In paragraaf 3.4 wordt op deze code ingegaan, waarbij met name de 
best practice bepalingen voor de spelers die een relatie onderhouden met de internal audit dienst 
beschreven worden. In paragraaf 3.5 wordt de invloed van het wetsvoorstel toezicht 
accountantsorganisaties op de internal audit dienst behandeld.  
In de afsluitende paragraaf wordt geanalyseerd welke invloed de ontwikkelingen hebben op de 
rol en positie van de betrokken spelers, in het bijzonder op hun relatie met de internal audit 
diensten. 
 
 
3.1. Sarbanes-Oxley wet 
 
De beursschandalen in de Verenigde Staten van begin 2000 hebben het vertrouwen in de 
kapitaalmarkt sterk verminderd. In antwoord hierop is een nieuwe wet aangenomen in de 
Verenigde Staten, de Sarbanes-Oxley wet. De wet is in juli 2002 van kracht geworden en geeft 
regels op het gebied van: 

• door bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen te nemen 
verantwoordelijkheden; 

• de kwaliteitseisen en transparantie van verslaggeving; 
• de rol en betrokkenheid van het audit committee; 
• de impact en reikwijdte van de accountantscontrole en het toezicht op de accountant. 
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De wet geldt voor alle beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten, waardoor de 
wet ook direct van toepassing is op Nederlandse ondernemingen met een beursnotering in de 
Verenigde Staten of Nederlandse ondernemingen die onder een Amerikaanse 
moedermaatschappij vallen. 
 
Veel regels zijn inmiddels door Security and Exchange Committee (SEC) nader uitgewerkt en 
uitgelegd, waardoor de gevolgen van de wet in volle omvang zichtbaar zijn geworden. De wet 
heeft belangrijke gevolgen voor ondernemingen, hun bestuurders, de interne en externe 
toezichthouders en de accountants. 
 
De Chief Executive Officer (CEO) en de Chief Financial Officer (CFO) van ondernemingen met 
een beursnotering in de Verenigde Staten zijn sinds de invoering van deze wet hoofdelijk 
verantwoordelijk voor de accuraatheid van het getoonde cijfermateriaal. Hiertoe zijn de CEO en 
de CFO verplicht een onder ede afgelegde verklaring te deponeren waarmee de accuraatheid 
van het cijfermateriaal wordt onderschreven. Indien de betrokken bestuurders de wet 
overtreden door het vertrekken van onjuist cijfermateriaal of het weigeren van het afgeven van 
een dergelijke verklaring kan hen een gevangenisstraf te wachten staan tot maximaal twintig 
jaar. Het management van de onderneming zal dus in de toekomst zekerheid willen hebben dat 
het cijfermateriaal betrouwbaar en accuraat is. Hiertoe zal het topmanagement waarschijnlijk 
een soortgelijke verklaring vragen van het decentrale management. Als het decentrale 
management namelijk al niet in kan staan voor de betrouwbaarheid van de financiële gegevens, 
dan kunnen de CEO en de CFO ook geen zekerheid geven en een verklaring afgeven en 
openbaar maken bij de SEC. 
 
De secties die met name van invloed kunnen zijn op de rol van de internal auditor betreffen 
sectie 302 ‘Corporate responsibility for financial reports’ en sectie 404 ‘Management assessment 
of internal controls’. De inhoud van deze secties wordt hieronder behandeld. 
 
Sectie 302 
Sectie 302 (SoX 302) gaat over de openbaarmaking van zowel financiële als niet-financiële 
informatie. Op grond van SoX 302 heeft de SEC inmiddels definitieve regels uitgevaardigd 
waarin de CEO en de CFO in de bij de SEC gedeponeerde kwartaal- en jaarrapportages moeten 
verklaren dat zij verantwoordelijk zijn voor zowel het vaststellen als het handhaven van de 
zogenaamde ‘disclosure controls and procedures’. ‘Disclosure controls and procedures’ zijn 
beheersingsmaatregelen en –procedures met betrekking tot de openbaarmaking van zowel 
financiële als niet-financiële informatie door de onderneming [Kuijck en Bogtstra, 2003]. Dit 
zijn in feite alle maatregelen en procedures die nodig zijn ervoor te zorgen dat alle vereiste 
informatie op een volledige en juiste manier in de rapportages terecht komt. Daarbij moet het 
rapportageproces adequaat worden gedocumenteerd, zodat een onderneming achteraf kan 
aantonen dat het zorgvuldig heeft gehandeld. Deze maatregelen moeten een redelijke zekerheid 
geven dat alle informatie van materieel belang in het registratiedocument bij de SEC aangaande 
financiële verslaggeving is opgenomen [PricewaterhouseCoopers, 2003].  
Het topmanagement dient vervolgens in een managementverklaring verslag uit te brengen over 
de effectiviteit van de ‘disclosure controls and procedures’. Daarin moet ook worden 
opgenomen dat het topmanagement eventuele belangrijke tekortkomingen heeft gemeld aan het 
audit committee en de externe accountant. De externe accountant hoeft over deze 
managementverklaring geen oordeel te vormen. 
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De SEC heeft in definitieve regelgeving de inhoud van de managementverklaring 
voorgeschreven en aangepast. Vanaf 30 juni 2003 moet het management ook expliciet bij de 
kwartaalverslagen een verklaring afgeven over het vaststellen en handhaven van de interne 
beheersingsmaatregelen met betrekking tot financiële rapportages. 
Gezien de relatief korte termijn waarin ondernemingen moeten voldoen aan SoX 302 en de 
impact van deze sectie op de onderneming hebben de meeste ondernemingen de vereiste 
procedures centraal aangepakt. Zo heeft ongeveer 80% van de grote beursgenoteerde 
ondernemingen in de Verenigde Staten een apart ‘disclosure committee’ ingesteld om overzicht 
te houden over de processen [The IIA Research Foundation, 2003/1]. Ook in Nederland zijn er 
ondernemingen die recentelijk een apart disclosure committee hebben ingesteld. 
 
Sectie 404 
Sectie 404 van de Sarbanes-Oxley wet (SoX 404) sluit aan op de hiervoor behandelde SoX 302 
en geeft nadere bepalingen over de interne beheersing met betrekking tot de financiële 
informatie en de rapportage hierover. De SEC heeft op 14 augustus 2003 een richtlijn 
uitgevaardigd over de implementatie van SoX 404. SoX 404 verplicht dat bij het jaarrapport een 
verklaring van het management moet zijn opgenomen waarin het topmanagement de 
toereikendheid van de beheersingsmaatregelen met betrekking tot het totstandkomingsproces 
van de externe financiële verantwoording aangeeft. De externe accountant moet op zijn beurt 
een oordeel geven over de verklaring van het management. Hierbij wordt gesteld dat het 
management niet kan volstaan met het rapporteren over de opzet en het bestaan van het interne 
beheersingsysteem, maar dat het management tevens dient aan te geven of de interne 
beheersingsmaatregelen effectief hebben gewerkt. De accountant zal dus een oordeel moeten 
geven bij de verklaring van het management over de opzet, het bestaan en de werking van het 
interne beheersingssysteem [Ernst & Young, 2002]. Deze nieuwe regel zal de werkzaamheden 
van de externe accountant sterk beïnvloeden. De accountant zal zijn activiteiten anders moeten 
inrichten cq. andere activiteiten moeten gaan verrichten om voldoende zekerheid te kunnen 
krijgen om een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem.  
 
Dat de implementatie van SoX 404 in de praktijk tot problemen leidt blijkt wel uit de beslissing 
van de SEC op 23 mei 2003 om de oorspronkelijke datum van invoering op 15 september 2003 
uit te stellen. De verplichting om aan de SoX 404 te voldoen geldt voor Amerikaanse 
beursgenoteerde ondernemingen met ingang van boekjaren die eindigen op of na 15 juni 2004. 
Voor buitenlandse ondernemingen geldt dit met ingang van boekjaren eindigend op of na 15 
april 2005. Vanaf de genoemde data geldt ook de verplichting dat de externe accountant over de 
verklaring van het management een oordeel af moet geven.  
 
De SEC ziet de ‘disclosure controls and procedures’ (SoX 302) breder dan de ‘internal controls 
over financial reporting’ (SoX 404), zo blijkt na bestudering van de uitgewerkte regels uit de 
Sarbanes-Oxley wet. In SoX 302 worden rapportages over zowel financiële en niet-financiële 
informatie per kwartaal verplicht gesteld, terwijl in SoX 404 alleen de verplichting tot een 
jaarlijkse rapportage over de financiële informatie in de jaarrekening is opgenomen. De SEC zelf 
geeft aan dat ondernemingen hun procedures zo moeten inrichten en integreren dat de 
benodigde informatie om aan de gestelde vereisten van beide secties te voldoen efficiënt kan 
worden verkregen [The IIA Research Foundation, 2003/1]. 
 
Door deze vereisten ontstaat de behoefte om een model te hanteren waarmee het interne 
beheersingssysteem kan worden getoetst. Uit een in februari 2003 gepubliceerd onderzoek blijkt 
dat 63% van de grote beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten het COSO-
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model gebruikt om de verklaring van de CEO en de CFO over de interne beheersingsystemen te 
ondersteunen [The IIA Research Foundation, 2003/1]. Het IIA Inc. (2002) geeft zelf aan dat het 
COSO model momenteel het meest effectieve raamwerk voor de interne beheersing is. Dit 
komt omdat het COSO model het begrip interne beheersing breed definieert en zich daarmee 
niet alleen richt op de betrouwbaarheid van de financiële gegevens. 
 
Audit Committee 
De Sarbanes-Oxley wet stelt een audit committee verplicht voor beursgenoteerde 
ondernemingen. De Sarbanes-Oxley wet geeft expliciet aan dat alleen non-executive board 
members zitting mogen hebben in het audit committee, die onafhankelijk tegenover de 
onderneming staan. Zo mogen leden van het audit committee geen werknemer van de 
onderneming zijn en geen koers- of winstgerelateerde beloningen ontvangen. In 
netwerkgeoriënteerde landen is het audit committee minder ingeburgerd, al hebben een aantal 
Europese landen recentelijk geadviseerd om een audit committee op te zetten (bijvoorbeeld de 
Berlin Initiative Code) [Paape, Scheffe en Snoep, 2003].  
 
Het begrip audit committee zoals dat in de Verenigde Staten wordt gehanteerd kan niet direct 
vergeleken worden met de opvatting van audit committees zoals die binnen Nederlandse 
ondernemingen gelden. Het audit committee is in de Verenigde Staten een apart 
vennootschappelijk orgaan, terwijl in een aantal netwerkgeoriënteerde landen als Nederland het 
audit committee als een subcommissie van de raad van commissarissen wordt gezien. Het audit 
committee in Nederland zal daarom niet afzonderlijk rapporteren aan of communiceren met de 
buitenwereld, dit in tegenstelling tot de audit committees in de Verenigde Staten [Diekman, 
2002]. Het is dus de vraag of het audit committee als subcommissie van de raad van 
commissarissen de Sarbanes-Oxley wet moet naleven of dat de gestelde regels voor audit 
committees voor de hele raad van commissarissen gelden. In het laatste geval kan dit ook 
gevolgen hebben voor de samenstelling van de raad van commissarissen, aangezien de Sarbanes-
Oxley wet de onafhankelijkheidseis aan de leden van het audit committee strikter opvat dan in 
Nederland gebruikelijk is [PricewaterhouseCoopers, 2003]. 
 
Alleen het bestaan van een audit committee garandeert de effectiviteit van de werkzaamheden 
van deze toezichthouder niet. Het audit committee is voor het uitvoeren van de taken 
afhankelijk van de informatievoorziening van de internal auditors en de externe accountants. 
Daarom zijn in de Sarbanes-Oxley wet allerlei bevoegdheden toegekend aan het audit 
committee om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de externe accountant te waarborgen. 
Zo is het audit committee verantwoordelijk voor het benoemen van de externe accountant, het 
vaststellen van het audit budget en is het verplicht om de controle van de externe accountant te 
beoordelen. Het audit committee moet daarnaast overzicht hebben over de werkzaamheden van 
de internal audit dienst en deze eveneens kunnen beoordelen. 
 
Om de kwaliteit van het audit committee te waarborgen heeft de New York Stock Exchange 
(NYSE) in een richtlijn voorgesteld dat het audit committee een gedocumenteerd plan moet 
hebben en dat dit plan ter goedkeuring voor moet worden gelegd aan de board of directors. Dit 
plan moet in elk geval het doel van het audit committee bevatten, namelijk het beoordelen van 
de betrouwbaarheid van de financiële informatie, de toepassing van de wet- en regelgeving op de 
onderneming, de kwaliteit en onafhankelijkheid van de externe accountant en de werking van de 
internal audit functie in de onderneming en de internal auditors zelf [The IIA Research 
Foundation, 2003]. Daarnaast moet het audit committee een rapport voorbereiden waarin 
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expliciet wordt vermeld dat alle regels uitgevaardigd door de SEC zijn verwerkt in het 
jaarrapport. 
 
Externe accountants 
Om de onafhankelijkheid van de externe accountant te vergroten moeten de accountants in de 
Verenigde Staten worden benoemd door en verantwoording afleggen aan het audit committee. 
Ook dienen accountants rechtstreeks aan het audit committee te rapporteren over de 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling en verslag te doen van discussies met het 
management.  
Bepaalde adviesdiensten van accountants zijn verboden verklaard, terwijl andere diensten pas 
zijn toegestaan na toestemming van het audit committee. Met deze maatregel wordt het risico 
dat de onafhankelijkheid in gevaar kan komen verminderd.  
 
In de Verenigde Staten is daarnaast de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
opgericht om toezicht te houden op de externe accountant. In Nederland is door de overheid 
voorgesteld om een soortgelijke toezichthouder (de Autoriteit Financiële Markten (AFM)) te 
benoemen. Alle maatregelen die in de Verenigde Staten zijn genomen gelden ook voor de 
Nederlandse accountants die ondernemingen controleren die onder de Sarbanes-Oxley wet 
vallen. Zo vallen de accountantskantoren die de controle uitvoeren bij ondernemingen met een 
beursnotering in de Verenigde Staten onder toezicht van zowel het PCAOB als, na de aanname 
van het wetsvoorstel, de AFM (zie paragraaf 3.5) [Ernst & Young, 2002]. 
 
Internal auditors 
Hoewel in de Sarbanes-Oxley wet de internal audit functie niet wordt genoemd, heeft de wet 
indirect wel gevolgen voor de internal auditor. In vervolg op de van kracht geworden Sarbanes-
Oxley wet in juli 2002 heeft de NYSE aanvullende regels uitgevaardigd, waarin het voor 
beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten verplicht wordt gesteld een internal 
audit functie in te richten. In de aanvullende reglementen staat dat alle beursgenoteerde 
ondernemingen een internal audit functie moeten hebben, ongeacht of het een ‘in-house’ functie 
betreft of dat de functie aan externen is uitbesteed, niet zijnde de controlerende accountant. 
Daarnaast moet het audit committee van beursgenoteerde ondernemingen verplicht de 
werkzaamheden van de internal audit dienst kunnen overzien en beoordelen.  
 
Zoals reeds aangegeven worden in veel ondernemingen de benodigde aanpassingen in de 
procedures om aan SoX 302 en 404 te voldoen centraal aangepakt. De internal audit diensten 
krijgen daarbij verschillende rollen toebedeeld. In een soort voortrekkersrol zal de internal audit 
dienst direct betrokken zijn bij het opzetten en implementeren van de benodigde controls. Een 
internal audit dienst die een meer onafhankelijke rol ten opzichte van de raad van bestuur 
vervult zal terughoudend zijn in het implementatieproces. Om de objectiviteit te bewaren zal 
een dergelijk gepositioneerde internal audit dienst waarschijnlijk eerder een toetsende rol 
vervullen. De internal audit dienst kan dan tot oordelen over de kwaliteit van de controls komen 
ter ondersteuning van de betreffende managementverklaring. In hoeverre de externe accountant 
kan steunen op de werkzaamheden van de internal audit dienst voor het afgeven van de 
verplichte gestelde verklaring onder SoX 404 zal onder meer afhangen van de werkzaamheden 
en de mate van onafhankelijkheid van de internal audit dienst. De American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA) heeft namelijk in een concept richtlijn opgenomen dat de externe 
accountant zich voor het afgeven van een verklaring niet mag baseren op de werkzaamheden van 
de internal audit dienst. Het IIA Inc. (2003) geeft in een reactie hierop aan dat de uitgevoerde 
audits door de internal audit dienst in het kader van de interne beheersingssystemen van de 
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onderneming de externe accountant juist inzicht geeft in de adequaatheid en effectiviteit van de 
interne beheersingssystemen. 
 
Andere elementen die van invloed zijn op de werkzaamheden die de internal audit dienst op zich 
kan nemen in het Sarbanes-Oxley traject zijn de omvang en het kennisniveau van de internal 
audit dienst. Ondanks de verschillende rollen die de internal audit dienst kan spelen in het 
Sarbanes-Oxley traject blijft het topmanagement eindverantwoordelijk [Geuzebroek en van der 
Hoff, 2003]. 
 
 
3.2. Commissie Winter 
 
In september 2001 heeft de Europese Commissie een commissie geïnstalleerd met als doel de 
interne markt binnen de Europese Unie te bevorderen door het integreren van nationale wet- en 
regelgeving op het gebied van de ondernemingsstructuren en het ontwikkelen van een corporate 
governance code [The High Level Group of Company Law Experts, 2002]. Deze commissie, 
The High Level Group of Company Law Experts, onder leiding van Jaap Winter, kreeg de 
opdracht aanbevelingen voor te bereiden om de vennootschappelijke structuur van 
ondernemingen in de Europese Unie te moderniseren en deze mogelijk te verankeren in de wet. 
In het vervolg zal deze commissie worden aangeduid met Commissie Winter. 
 
Het rapport bevat een groot aantal aanbevelingen die betrekking hebben op modernisering van 
Europese vennootschapsrichtlijnen en corporate governance in Europa. Zo zijn belangrijke 
thema’s in het rapport de stemrechten van en informatievoorziening aan aandeelhouders, de 
scheiding tussen het uitvoerend bestuur en het toezichthoudend orgaan en het functioneren van 
de accountant. Transparantie wordt gezien als een van de bouwstenen van goede corporate 
governance. In dit kader worden beursgenoteerde ondernemingen verplicht in hun jaarverslag 
een paragraaf op te nemen die de belangrijkste elementen bevat van de corporate governance 
regels en –gebruiken die door de onderneming worden toegepast. Hierin dient tevens 
aangegeven te worden in hoeverre de nationale corporate governance code wordt nageleefd. 
 
De Commissie Winter beveelt ook aan om de rol van het audit committee te versterken. Het 
audit committee dient toezicht te houden op het onafhankelijk functioneren van de externe 
accountant, de financiële verslaggeving, het risicobeheersingssysteem en het proces waarmee de 
onderneming de naleving van wetten en regelgeving bewaakt [Bos en Hilferink, 2003]. Zo moet 
het audit committee de internal audit processen en het bijbehorende risico management systeem 
monitoren en regelmatig met diegenen vergaderen die verantwoordelijk zijn voor deze 
processen. 
 
De verschillen tussen de nationale corporate governance regimes vormen echter een obstakel 
om tot mogelijke verankering van corporate governance regels in de Europese wet over te gaan. 
Uit het rapport van de commissie Winter blijkt volgens Bos en Visser (2002) namelijk dat 
eensluidende Europese corporate governance regels vanwege te grote culturele, juridische en 
politieke verschillen tussen de Europese lidstaten nog geen haalbare kaart is. De commissie doet 
de aanbeveling om via nationale corporate governance codes toch tot een grotere harmonisatie, 
transparantie en flexibiliteit binnen Europa te komen. 
 
Ten aanzien van de rol van de internal auditor wordt de uitwerking dus voornamelijk 
overgelaten aan de Nederlandse corporate governance commissie. Directe invloed van het 
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rapport van de commissie Winter op de rol van de internal audit dienst in beursgenoteerde 
ondernemingen is dan ook niet aanwezig. 
 
 
3.3. Smith Report 
 
In het Verenigd Koninkrijk is in 2002 door het Financial Reporting Council een commissie, 
onder leiding van Sir Robert Smith, ingesteld die de rol en verantwoordelijkheden van het audit 
committee moet gaan verduidelijken en de reeds bestaande Combined Code Guidance verder 
moet ontwikkelen.  
Alle beursgenoteerde ondernemingen in het Verenigde Koninkrijk zijn vanaf boekjaren 
beginnend op of na 1 juli 2003 gebonden aan de in januari 2003 gepubliceerde bepalingen, tenzij 
de ondernemingen een verklaring geven voor het feit dat ze niet voldoen aan de bepalingen. De 
bepalingen omtrent de rol en verantwoordelijkheden van het audit committee dienen dan ook 
als aanvulling op de bestaande corporate governance code [Smith, 2003]. 
 
In de bepalingen is opgenomen dat de board een audit committee moet instellen. De taken en 
verantwoordelijkheden van het audit committee zijn onder andere: 

• het monitoren van de betrouwbaarheid van de financiële informatie; 
• het beoordelen van het interne beheersings- en controlesysteem; 
• het monitoren en beoordelen van de effectiviteit van de internal audit functie; 
• het monitoren en beoordelen van de onafhankelijkheid, objectiviteit en effectiviteit van 

de externe accountant. 
 
Met name de bepaling dat het audit committee de internal audit dienst moet monitoren en 
beoordelen zal hieronder toegelicht worden.  
Volgens Smith moet het audit committee minstens eenmaal per jaar discussiëren met de externe 
accountants en de internal auditors over relevante audit thema’s zonder aanwezigheid van het 
management. Ook moet het voor het audit committee mogelijk zijn om zonder het management 
bijeenkomsten te organiseren met de externe accountants en de internal auditors. 
Indien de onderneming geen internal audit functie heeft, dient het audit committee jaarlijks te 
overwegen of het instellen van een internal audit functie noodzakelijk is. Zij adviseert het 
management hierover. Indien een internal audit functie niet noodzakelijk wordt geacht, dient 
daarover een verklaring in het jaarverslag te worden opgenomen. 
Het audit committee dient het hoofd van de internal audit dienst te benoemen en te ontslaan en 
geeft het hoofd van de internal audit dienst de mogelijkheid om een vergadering met het audit 
committee te arrangeren.  
 
De positie en rol van de internal audit dienst in het Verenigd Koninkrijk zal door het Smith 
Report verder worden verstevigd. Ook valt uit de bepalingen uit het rapport op te maken dat de 
onafhankelijkheid van de internal audit dienst wordt vergroot ten opzichte van het management 
[Paape, 2003].  
 
 
3.4. Code commissie Tabaksblat 
 
Als vervolg op de commissie Peters werd in maart 2003 een nieuwe commissie corporate 
governance ingesteld onder leiding van Morris Tabaksblat. Deze commissie heeft op verzoek van 
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onder andere de Vereniging voor Effectenbezitters en Euronext Amsterdam een corporate 
governance code opgesteld, die zich formeel alleen richt op alle beursgenoteerde 
vennootschappen met statutaire zetel in Nederland. De nieuwe code voor corporate governance 
moet bijdragen aan een herstel van vertrouwen in een eerlijke, integere en transparante gang van 
zaken binnen beursgenoteerde vennootschappen. Op 1 juli 2003 presenteerde de commissie 
Tabaksblat de concept code. Daarna werden alle belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om 
op de concept code te reageren. De definitieve code is op 9 december 2003 door de commissie 
gepresenteerd. De code treedt in werking vanaf het boekjaar dat start op of begint na 1 januari 
2004. 
 
De code is opgebouwd uit principes, die zijn uitgewerkt in best practice bepalingen. Deze 
bepalingen creëren een zekere normstelling voor het gedrag van bestuurders en commissarissen 
– ook in relatie tot de externe accountant – en aandeelhouders. Zij geven de nationale en 
internationale ‘best practice’ weer en kunnen volgens het Ministerie van Financiën (2003) 
worden opgevat als een nadere invulling van de algemene beginselen van goede corporate 
governance. 
 
Om naleving van de nieuwe code voor corporate governance af te dwingen, stelt de commissie 
Tabaksblat voor in de wet te verankeren dat beursgenoteerde vennootschappen die onderdelen 
van de code niet toepassen, in hun jaarverslag moeten uitleggen waarom dat zo is (de “pas toe of 
leg uit” regel). Onder omstandigheden kan het gerechtvaardigd zijn om van de best practice 
bepalingen af te wijken. Het is aan de aandeelhouders om de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen omtrent de toepassing en naleving van de code en eventuele afwijkingen van de 
best practice bepalingen ter verantwoording te roepen in de algemene vergadering van 
aandeelhouders [Commissie Corporate Governance, 2003/2]. 
De Commissie Corporate Governance (1997) stelde de ‘pas toe of leg uit’ regel eerder voor, 
alleen volgde volgens Peters et al. (2002) minder dan de helft van de beursgenoteerde 
vennootschappen deze aanbeveling in 2001 op. Het kabinet heeft inmiddels een wettelijke basis 
gecreëerd voor de definitieve corporate governance code en de naleving daarvan door middel 
van de “pas toe of leg uit” regel. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 9 september 2003 
aangenomen, waardoor middels algemene maatregelen van bestuur de corporate governance 
code kan worden aangewezen als gedragscode waaraan vennootschappen in hun jaarverslag 
moeten refereren en waarbij vennootschappen moeten aangeven in hoeverre zij de principes en 
best practice bepalingen uit de code naleven. In 2004 zal het kabinet met een definitief 
standpunt komen over de corporate governance code. 
 
De code omvat principes en best practice bepalingen ten aanzien van: 

• de naleving en handhaving van de code; 
• het bestuur; 
• de raad van commissarissen; 
• de algemene vergadering van aandeelhouders; 
• de audit van de financiële verslaggeving; 
• de rol en positie van de internal audit functie en van de externe accountant.  
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De principes en best practice bepalingen uit de code die mogelijk van invloed zijn op de rol en 
het functioneren van de internal audit diensten worden in deze paragraaf geciteerd3 [Commissie 
Corporate Governance, 2003/2], waarna kort wordt ingegaan op de strekking van de 
bepalingen en de gevolgen voor de internal audit dienst. 
 
Naleving en handhaving code 
De commissie Tabaksblat heeft het toezicht op de naleving en handhaving ondergebracht bij de 
algemene vergadering van aandeelhouders.  
 
 Principe I 

“Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate 
governance structuur van de vennootschap en de naleving van deze code. Zij leggen 
hierover verantwoording af aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 
Aandeelhouders nemen zorgvuldig kennis en maken een grondige beoordeling van de 
redengeving van eventuele afwijkingen van de best practice bepalingen van deze code 
door de vennootschap. Zij vermijden een “afvinkmentaliteit” in de beoordeling van de 
corporate governance structuur van de vennootschap”. 

 
Raad van bestuur 
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de interne beheersings- en controlesystemen. 
In de code zijn daarover de volgende bepalingen opgenomen: 
 
 Principe II.1 

“Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving 
en het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de 
financiering van de vennootschap. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de 
interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen en zijn 
auditcommissie”. 

 
 
 
 Bepaling II.1.3 

“In de vennootschap is een op de vennootschap toegesneden intern risicobeheersings- en 
controlesysteem aanwezig”. 

 
De internal audit dienst kan de raad van bestuur van informatie voorzien over de kwaliteit van 
het interne risicobeheersings- en controlesysteem, die zij kan gebruiken als input voor haar 
rapportage aan de raad van commissarissen en het audit committee. 
 
Daarvoor zal de internal audit dienst het interne risicobeheersings- en controlesysteem moeten 
beoordelen en kan zij vanuit die rol en haar expertise een rol spelen bij de inrichting en 
verbetering van dat systeem. Wel dient de internal audit dienst ervoor zorg te dragen dat ze de 
uiteindelijke beslissing overlaat aan de raad van bestuur, om de noodzakelijke objectiviteit bij het 
beoordelen van de opzet en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem niet 
uit het oog te verliezen. 
 

                                                   
3 Boven de beschreven principes en bepalingen is de gehanteerde nummering in de code van de commissie Tabaksblat 
opgenomen. 
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De volgende, geciteerde bepaling die inzicht moet geven in de opzet en werking van interne 
risicobeheersings- en controlesystemen zal de nodige veranderingen te weeg brengen. 
 
 Bepaling II.1.4 

“In het jaarverslag verklaart het bestuur dat de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft hij een duidelijke onderbouwing 
hiervan. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem in het boekjaar. Het bestuur geeft daarbij tevens 
aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke 
verbeteringen zijn gepland en dat één en ander met de auditcommissie en de raad van 
commissarissen is besproken”.  

 
De commissie Tabaksblat geeft zelf aan dat het voor de hand ligt dat de raad van bestuur in de 
verklaring over de interne risicobeheersings- en controlesystemen aangeeft welk raamwerk of 
normenkader gehanteerd is bij de evaluatie van het risicobeheersings- en controlesysteem. 
Op dit moment is volgens het IIA Inc. (2002) COSO het meest effectieve raamwerk dat 
beschikbaar is. Ook de commissie Tabaksblat verwijst daarnaar. 
 
Het rapporteren over het internal control system vond in 1999 nog nauwelijks plaats, zo blijk uit 
124 onderzochte jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland [Mouthaan, 
2003]. In de code van de commissie Tabaksblat is nu opgenomen dat de raad van bestuur zelfs 
moet verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn. 
Het IIA (2003/1) voert aan dat de internal auditor een belangrijke rol kan spelen bij de 
beoordeling van de toereikendheid en effectiviteit van de risicobeheersings- en controlesystemen 
en in de toetsing van de werking van deze systemen. 
 
Vanwege het aanzienlijke belang van de financiële berichtgeving die wordt uitgebracht door de 
raad van bestuur heeft de commissie drie bepalingen opgenomen die de betrouwbaarheid van de 
berichtgeving moet waarborgen. 
 
 
 
 Bepaling V.1.1 

“Het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/ of 
halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures. De 
raad van commissarissen houdt toezicht op het volgen van deze procedures”.  

 
 Bepaling V.1.2 

“De auditcommissie beoordeelt hoe de externe accountant wordt betrokken bij de 
inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening”.  

 
 Bepaling V.1.3 

“Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures 
die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, 
zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving 
worden gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt het bestuur ervoor dat de financiële 
informatie uit de ondernemingsdivisies en/of dochtermaatschappijen, rechtstreeks aan 
hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. 



De toegevoegde waarde van de internal auditor in corporate governance 

 35

De raad van commissarissen houdt toezicht op de instelling en handhaving van deze 
interne procedures”. 

 
De aandacht van de raad van commissarissen was tot nog toe vaak sterk gericht op de 
jaarrekening. Met deze best practice bepalingen schept de commissie Tabaksblat de verplichting 
voor de toezichthouder om interne procedures tot het verkrijgen en publiceren van alle 
belangrijke financiële informatie te toetsen. Ook kan het audit committee hier een directe rol 
spelen, door te bepalen of de externe accountant met betrekking tot de (concept)berichten 
speciale werkzaamheden moet verrichten. 
 
Raad van commissarissen 
De taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen zijn in de code van de 
commissie Tabaksblat volgens Biewinga, Bossert en Dassen (2003) aangescherpt, zo blijkt onder 
andere uit de volgende bepalingen:  
 
 Principe III.1 

“De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het 
bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden 
onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde”. 
 
Bepaling III.1.6 
“Het toezicht van de raad van commissarissen op het bestuur omvat onder andere: 
a. de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap 
b. de strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten 
c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen 
d. het financiële verslaggevingsproces 
e. de naleving van wet- en regelgeving”. 

 
Bepaling III.1.7 
“De raad van commissarissen bespreekt in ieder geval éénmaal per jaar de strategie en de 
risico’s verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het 
bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, 
alsmede significante wijzigingen hierin. Van het houden van de besprekingen wordt 
melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen”. 

 
 Bepaling III.1.9 

“De raad van commissarissen en de commissarissen afzonderlijk hebben een eigen 
verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te 
verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend 
orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht 
kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de 
vennootschap. De raad van commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en 
externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn”. 

  
Om de toezichthoudende taken goed te kunnen uitvoeren is de kwaliteit van de 
informatiestroom van groot belang. De effectiviteit van het functioneren van de raad van 
commissarissen (en het audit committee als onderdeel daarvan) is daarvan afhankelijk. Om de 
informatiestroom te waarborgen zou de internal auditor rechtstreeks kunnen rapporteren aan de 
raad van commissarissen en het audit committee [Biewinga, Bossert en Dassen, 2003]. Om de 
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kwaliteit van de informatie te waarborgen zal de internal audit dienst zich objectief tegenover de 
onderneming moeten opstellen. Als dat het geval is kunnen de raad van commissarissen en het 
audit committee veel aan de internal audit dienst hebben. 
 
Het audit committee 

Principe III.5 
“Indien de raad van commissarissen meer dan vier leden omvat, stelt de raad van 
commissarissen uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een 
selectie- en benoemingscommissie in. De taak van de commissies is om de 
besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. Indien de raad van 
commissarissen van vennootschappen besluit tot het niet instellen van een audit, 
remuneratie- en een selectie- en benoemingscommissie, dan gelden de best practice 
bepalingen III.5.4, 5.5, 5.8, 5.9, V.1.2, V.2.3 en V.3.1 ten aanzien van de gehele raad 
van commissarissen”. 

 
 Bepaling III.5.4 

“De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur ten aanzien 
van:  
a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het 

toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de 
werking van de gedragscodes; 

b. de financiële informatieverschaffing door de vennootschap (keuze van accounting 
policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de 
behandeling van “schattingsposten” in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en 
externe accountants terzake, etc.); 

c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe 
accountants; 

d. de rol en het functioneren van de interne accountantsdienst; 
e. het beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning; 
f. de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn 

onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controle werkzaamheden voor 
de vennootschap”. 

 
In onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en nu dus ook in Nederland 
wordt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de rapportage over en op het functioneren 
van de interne beheersings- en controlesystemen toegemeten aan het audit committee. Daarmee 
richt het audit committee zich dus niet alleen op de externe accountant, maar ook op de internal 
auditor. De internal audit dienst valt hierdoor meer onder de vleugels van het audit committee, 
wat als het ware de onafhankelijke positie van de internal audit dienst versterkt [Rothuizen, 
2003].  
Aan de andere kant is het zo dat de internal auditor de opzet en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem vaak beoordeelt in opdracht van de raad van bestuur. In 
deze context is het logisch dat de internal auditor ook rapporteert aan de opdrachtgever, de raad 
van bestuur, alvorens het audit committee over de uitkomsten in te lichten [Breevoort, 2003]. 
Deze ‘tool of management’ gedachte wordt ook gedragen door het IIA (2003/1), die om 
duidelijkheid te scheppen vasthoudt aan het uitgangspunt dat de internal audit dienst primair 
fungeert ten behoeve van de raad van bestuur, hetgeen ook wordt gesteld in de code van de 
commissie Tabaksblat. 
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Bepaling III.5.5 
“De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant, wanneer 
deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten”. 

 
Met deze maatregel wordt beoogd de onafhankelijkheid van de externe accountant te 
versterken. 
 
 Bepaling III.5.8 

“De auditcommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van de raad van bestuur (CEO), 
de bestuurder verantwoordelijk voor financiële zaken (CFO), de externe accountant en 
de interne accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn”. 

 
 Bepaling III.5.9 

“De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste 
éénmaal per jaar, buiten aanwezigheid van leden van de raad van bestuur met de externe 
accountant”. 

 
Zoals reeds eerder geconstateerd blijkt dat in de praktijk vaak meerdere functionarissen van de 
onderneming bijna altijd bij vergaderingen van het audit committee aanwezig zijn, of zelfs 
permanent zitting hebben in het audit committee. Volgens de code van de commissie Tabaksblat 
is het gezien de onafhankelijkheidseisen van de leden van de raad van commissarissen, en dus ook 
van de leden van het audit committee, niet meer mogelijk dat leden van de raad van bestuur, 
internal auditors of externe accountants permanent zitting nemen in het audit committee. 
 
 
 
 
De externe accountant 

Principe V.2 
“De externe accountant wordt benoemd door de algemene vergadering van 
aandeelhouders. De raad van commissarissen doet daartoe een voordracht, waarbij zowel 
de auditcommissie als het bestuur advies uitbrengen aan de raad van commissarissen. De 
bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-
controlewerkzaamheden door de externe accountant worden goedgekeurd door de raad 
van commissarissen op voorstel van de auditcommissie en na overleg met het bestuur”. 

  
Bepaling V.2.2 
“Het bestuur en de auditcommissie rapporteren jaarlijks aan de raad van commissarissen 
over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waar in het bijzonder 
zijn onafhankelijkheid”.  
 
Bepaling V.2.3 
“Het bestuur en de auditcommissie maken ten minste éénmaal in de vier jaar een 
grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse 
entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste 
conclusies hiervan worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de 
externe accountant”. 
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Het doel van deze bepalingen is het vergroten van de onafhankelijkheid van de externe 
accountant. Door rapportage aan de raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de 
relatie met de externe accountant en het minimaal jaarlijkse overleg tussen het audit committee 
met de externe accountant wordt de onafhankelijkheid van de externe accountant vergroot en 
zijn er meer mogelijkheden voor de externe accountant gecreëerd om problemen te bespreken 
met het audit committee/ de raad van commissarissen in afwezigheid van de raad van bestuur. 
 
 Principe V.4 

“De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van 
commissarissen bij waarin over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening wordt 
besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek 
van de jaarrekening gelijkelijk aan het bestuur en de raad van commissarissen”. 

 
 Bepaling V.4.3 

“Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 BW bevat datgene 
wat de externe accountant met betrekking tot de zijn controle van de jaarrekening en de 
daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van het bestuur en de raad van 
commissarissen wil brengen. Daarbij kan aan de volgende onderwerpen worden gedacht 
(niet integraal overgenomen): 
A. Met betrekking tot de accountantscontrole 

• Informatie over de gang van zaken tijdens de controle als ook de samenwerking 
met interne accountants en eventueel andere externe accountants, 
discussiepunten met het bestuur, een overzicht van niet aangepaste correcties, 
etc. 

B. Met betrekking tot de financiële cijfers 
C. Met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en 

controlesystemen (inclusief de betrouwbaarheid en continuïteit van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking) en de kwaliteit van de interne 
informatievoorziening 
• Verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen 
• Opmerkingen over bedreigingen en risico’s voor de vennootschap en de wijze 

waarop daarover in de te publiceren gegevens gerapporteerd dient te worden 
• Naleving van statuten, instructies, regelgeving, leningsconvenanten, vereisten 

van externe toezichthouders, etc”. 
 
De externe accountant zal in het verslag de samenwerking met de internal audit dienst moeten 
opnemen. Vanwege de grotere nadruk op de onafhankelijkheid van de externe accountant is het 
wellicht mogelijk dat de externe accountant minder op de werkzaamheden van de internal audit 
dienst zal kunnen steunen. Zoals ook al eerder is aangegeven hangt dit sterk af van de 
werkzaamheden en de positie van de internal audit dienst in de onderneming. Echter, het is 
altijd al zo geweest dat de externe accountant de werkzaamheden van de internal audit dienst 
beoordeelt alvorens de uitkomsten over te nemen. 
 
De internal auditor 
 Principe V.3 

“De interne accountant, die een belangrijke rol kan spelen in het beoordelen en toetsen 
van interne risicobeheersings- en controlesystemen, functioneert onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur”. 



De toegevoegde waarde van de internal auditor in corporate governance 

 39

 
De internal auditor functioneert volgende de code rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid 
van de raad van bestuur, hetgeen overeenkomt met de gedachte van het IIA (2003/1). Vanuit de 
gedachte dat de internal audit functie een geïntegreerd onderdeel is van het stelsel van interne 
controle is deze positionering passend.  
 
Daartegenover staat dat een rechtstreekse rapportage lijn naar het audit committee een directe, 
van het bestuur onafhankelijke, monitor zou geven op de kwaliteit van de verslaggeving en het 
risicobeheersingssysteem. Dit zou de kwaliteit van de informatievoorziening aan en daarmee de 
effectiviteit van het functioneren van de raad van commissarissen/ het audit committee kunnen 
vergroten [Biewinga, Bossert en Dassen, 2003]. Ook het NIVRA (2003/2) vindt het wenselijk 
dat de internal audit dienst rapporteert aan de voorzitter van de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen/ het audit committee. In de code wordt op dit punt geen helderheid verschaft 
c.q. een expliciete keuze gemaakt. Wel is in de code opgenomen dat de internal auditor op 
vergaderingen van het audit committee kan worden uitgenodigd en dat het audit committee 
toeziet op de rol en het functioneren van de internal audit dienst. Hiermee sluit de code 
gedeeltelijk aan op de reactie van het NIVRA (2003/2), waarin zij stelde dat het audit 
committee het functioneren van de internal audit dienst zou moeten beoordelen. Het IIA 
(2003/1) laat de beoordeling van het functioneren van de internal audit dienst echter over aan 
de raad van bestuur.  
  
 
 
 

Bepaling V.3.1 
“De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van 
het werkplan van de interne accountant. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van 
de interne accountant”. 

 
Uit deze bepaling blijkt dat de betrokkenheid van de externe accountant en het audit committee 
bij de planning van de werkzaamheden van de internal audit dienst belangrijk wordt geacht. Ook 
dienen zij kennis te nemen van de bevindingen van de internal audit dienst. De code geeft echter 
niet aan of deze kennisneming via de raad van bestuur dient te geschieden of dat de bevindingen 
rechtstreeks naar met name het audit committee gecommuniceerd moeten worden. 
 
 
3.5. Wet toezicht accountantsorganisaties 
 
De externe accountant vervult een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer door het 
afgeven van verklaringen over de getrouwheid van door ondernemingen gepresenteerde 
financiële gegevens. De externe accountant dient zich onafhankelijk tegenover de onderneming 
op te stellen, om de waarde die door het maatschappelijk verkeer aan de accountantsverklaring 
wordt toegekend te waarborgen.  
De reeks schandalen hebben het vertrouwen in de door de ondernemingen verstrekte informatie 
met bijbehorende accountantsverklaring verminderd. Het accountantsberoep is daardoor in een 
negatief daglicht komen te staan. 
 
De beroepsgroep van accountants voorziet tot nu toe nog grotendeels zelf in de inhoudelijke 
normstelling ten aanzien van de accountants en het toezicht op de taakuitoefening. Zo hebben 
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het Nederlands Instituut voor Registeraccountants (het NIVRA) en de Nederlandse Orde van 
Accountants-Administratieconsulenten (de NOvAA) gedrags- en beroepsregels uitgevaardigd 
voor accountants. 
De Nederlandse overheid is in het licht van de recente gebeurtenissen en de resultaten van de 
Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid overgegaan tot het stellen van inhoudelijke 
normen voor de werkzaamheden van de accountant.  
In een wetsvoorstel van het Ministerie van Financiën (2003) zijn een aantal inhoudelijke 
algemene normen met betrekking tot de accountantsorganisaties en de accountant bij het 
uitvoeren van de wettelijke controles opgenomen, die in 2004 vermoedelijk zullen worden 
verankerd in een formele wet. Deze normen betreffen de bedrijfsvoering en integriteit van 
accountantsorganisaties en de vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit 
van accountants. 
Om de naleving van deze normen te waarborgen zal een toezichthouder worden ingesteld. Het 
onafhankelijk publiek orgaan, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), zal voor de handhaving 
van de wet zorg gaan dragen. 
  
Het instellen van een onafhankelijk toezichthoudend publiek orgaan ligt in lijn van de 
verscherpte wetgeving in de Verenigde Staten, dat vereist dat accountants van beursgenoteerde 
ondernemingen in de Verenigde Staten onder publiek toezicht moeten staan. In de Verenigde 
Staten is daartoe de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) opgericht.  
 
Het wetsvoorstel moet bijdragen aan een herstel van vertrouwen in de functie van de 
accountant, waardoor ook een bijdrage geleverd zal worden aan het herwinnen van vertrouwen 
in de financiële informatievoorziening van ondernemingen aan het maatschappelijk verkeer 
[Ministerie van Financiën, 2003]. 
 
Het wetsvoorstel zal de rol van de internal audit diensten naar verwachting niet of slechts zeer 
beperkt beïnvloeden, aangezien de wetgeving alleen van toepassing is op accountantsorganisaties 
in de uitvoering van hun wettelijke taak en de individuele accountants die hun beroep als 
openbaar accountant uitoefenen. Zo zijn alleen de externe accountant en de 
overheidsaccountant gedefinieerd in het wetsvoorstel. Het IIA (2003/2) geeft in haar reactie aan 
dat het wenselijk is om ook de internal auditor te definiëren in het wetsvoorstel, omdat de 
internal auditors mogelijk ook interne verklaringen afgeven die mede als basis dienen voor de 
externe accountantsverklaring. 
 
Een daadwerkelijke invloed op het functioneren van de internal auditors zou kunnen ontstaan 
indien het wetsvoorstel wordt uitgebreid naar internal auditors of niet openbaar werkzame 
registeraccountants. Dit ligt niet echt voor de hand omdat het wetsvoorstel gericht is op de 
uitvoering van de wettelijke controlerende taak van de accountant en de internal auditor deze 
taak niet uitvoert.  
 
In het algemeen zijn echter veel internal auditors van mening dat de internal auditor ook 
geconfronteerd zal worden met maatregelen (als oversight, peer reviews, tuchtrecht en rotatie) 
zoals die gelden voor de externe accountants, zo blijkt uit de respons op een gelanceerde stelling 
op de IIR-conferentie “Audit in Ontwikkeling”(2003). Specifieke maatregelen die ook direct van 
invloed zouden zijn op het functioneren van de internal auditors zijn op de betreffende 
conferentie niet genoemd. 
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3.6. Analyse 
 
In deze paragraaf worden de bevindingen uit dit hoofdstuk samengevat en geanalyseerd. 
Hiermee wordt antwoord gegeven op de 2e onderzoeksvraag. 
 
De beschreven corporate governance codes en ingevoerde wet- en regelgeving die van invloed 
kunnen zijn op de rol van de internal audit diensten zijn allemaal (zeer) recentelijk tot stand 
gekomen.  
In het algemeen moet geconstateerd worden dat zij voornamelijk gericht zijn op 
beursgenoteerde ondernemingen. Echter ook voor niet-beursgenoteerde ondernemingen is het 
belangrijk om de essentie van de wetgeving en codes goed voor ogen te houden, namelijk 
transparantie van de interne beheersing van het proces van externe informatieverschaffing. In dat 
licht is een pro actieve houding in deze voor alle (middel)grote ondernemingen in Nederland 
gewenst. Daarnaast zullen financiers waarschijnlijk acceptabele verklaringen inzake het voldoen 
aan de corporate governance code wensen c.q. kunnen zij het al dan niet voldoen daaraan 
vertalen in hun ratings.  
 
Nagenoeg elke westers land heeft inmiddels wetten of bepalingen uitgevaardigd die het 
vertrouwen in het ondernemingsklimaat moeten herstellen en vergroten. Nog afgezien van de 
inhoudelijke verschillen lopen de mate van gedetailleerdheid en de wijze van verankering van de 
wetten en bepalingen per land sterk uiteen. Zo is de scope van de code van de commissie 
Tabaksblat veel breder dan de Sarbanes-Oxley wet, die met name gericht is op interne 
beheersing en de externe verantwoording (zie figuur 4). 
 
De ontwikkelingen die de meeste invloed hebben op de rol en taken van de internal audit dienst 
van Nederlandse ondernemingen zijn de code van de commissie Tabaksblat en de Sarbanes-
Oxley wet. Deze beide ontwikkelingen kunnen direct van invloed zijn, de andere 3 beschreven 
ontwikkelingen hebben mogelijk indirect invloed op de Nederlandse internal audit diensten. 
 

 
 
Figuur 4: Reikwijdte Sarbanes-Oxley wet en de code van de commissie Tabaksblat 
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In tabel 3 zijn de essentiële verschillen tussen de Sarbanes-Oxley wet en de code van de 
commissie Tabaksblat weergegeven. Enkele essentiële punten worden hieronder toegelicht. 
 
Reikwijdte en diepgang 
Verschillen bestaan in de inhoud van de wetten en bepalingen c.q. de accenten die daarin 
worden gelegd. In de Verenigde Staten ligt de focus relatief sterk op de interne beheersing en de 
betrouwbaarheid van de financiële informatie. Zo richt sectie 404 van de Sarbanes-Oxley wet 
zich op de toereikendheid van de beheersingsmaatregelen met betrekking tot het 
totstandkomingsproces van de externe financiële verantwoording. Sectie 302 heeft een bredere 
focus en richt zich op de beheersingsmaatregelen en –procedures met betrekking tot de 
openbaarmaking van zowel financiële als niet-financiële informatie. Elk kwartaal dienen de CEO 
en de CFO een managementverklaring af te geven waarin zij aangeven dat zij verantwoordelijk 
zijn voor het vaststellen en handhaven van deze beheersingsmaatregelen en –procedures en een 
oordeel geven over de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen en –procedures. 
 
De commissie Tabaksblat richt zich relatief sterk op de verantwoordelijkheden van de raad van 
bestuur en het toezicht daarop. De focus is zowel gericht op de externe verantwoording naar de 
aandeelhouders als op de interne verantwoording van de raad van bestuur richting de raad van 
commissarissen en het audit committee.  
 
De commissie Tabaksblat heeft in slechts één bepaling aangegeven dat het bestuur in het 
jaarverslag moet verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en 
effectief zijn en dat het bestuur hiervan een duidelijke onderbouwing moet geven.  
Wel gaat deze ene bepaling qua reikwijdte verder dan de sectie 302 en 404 van de Sarbanes-
Oxley wet, gezien het oordeel dat het management moet afgeven over de effectiviteit en de 
adequaatheid van het gehele interne beheersingssysteem.  
De invulling die aan de secties van de Sarbanes-Oxley wet gegeven moet worden in de 
Verenigde Staten zijn gedetailleerder uitgewerkt en in de wet vastgelegd, terwijl het mijns 
inziens in de Nederlandse situatie nog maar afwachten is hoe de ondernemingen de bepaling 
zullen interpreteren. 
 
  Sarbanes-Oxley wet Code commissie Tabaksblat 
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 2. jaarlijks, over de toereikendheid van 
de beheersingsmaatregelen met 
betrekking tot het 
totstandkomingsproces van de externe 
financiële verantwoording (SoX 404) 

  

verklaring externe 
accountant 

oordeel over verklaring 2 van het (top) 
management 

geen bijzondere verklaring over het 
control-systeem vereist 

apart vennootschappelijk orgaan 
(verplicht) 

subcommissie van de raad van 
commissarissen (bij meer dan 4 leden) 

audit committee 

veel bevoegdheden over externe 
accountant en internal auditor 

minder bevoegdheden over externe 
accountant en internal auditor 

internal audit 
functie 

verplicht niet verplicht (uitgezonderd financiële 
instellingen) 

 
Tabel 3: De essentiële verschillen tussen de Sarbanes-Oxley wet en de code van de commissie Tabaksblat 
 
Audit committee 
In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is een audit committee verplicht gesteld. In 
Nederland geldt het principe dat een audit committee wordt ingesteld als de raad van 
commissarissen uit meer dan 4 leden bestaat. 
 
De taken en verantwoordelijkheden die worden toegedicht aan het audit committee zijn ook 
enigszins verschillend. Zo is het audit committee in de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant en moet het de 
onafhankelijkheid van de externe accountant waarborgen. Ook de werkzaamheden van de 
internal audit dienst moeten in deze landen worden beoordeeld door het audit committee. In 
het Verenigd Koninkrijk wordt zelfs aanbevolen om de aanstelling van het hoofd van de internal 
audit dienst door het audit committee te laten goedkeuren om de onafhankelijkheid ten opzichte 
van het management te vergroten.  
 
De bepalingen in de code van de commissie Tabaksblat over de taken en verantwoordelijkheden 
van het audit committee gaan voor wat betreft de externe accountant vrijwel net zo ver als in de 
Verenigde Staten. De invloed op de internal audit dienst blijft volgens de code echter beperkt 
tot de betrokkenheid bij het opstellen van het werkplan, het kennisnemen van de bevindingen en 
het toezien op de rol en het functioneren van de internal audit dienst (in het kader van het 
toezien op de raad van bestuur). Toch heeft het audit committee ook hierdoor meer formele 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de internal audit dienst gekregen. 
 
Externe accountant 
Voor de waarborging van de onafhankelijkheid van de externe accountant zijn zowel in de 
Sarbanes-Oxley wet als in de code van de commissie Tabaksblat wetten c.q. bepalingen 
opgenomen. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zijn in de Verenigde Staten bepaalde 
adviesopdrachten verboden verklaard en worden andere diensten pas toegestaan na goedkeuring 
door het audit committee. Daarnaast is in de Verenigde Staten het PCAOB als toezichthouder 
op de accountantsorganisaties benoemd. In Nederland wordt in een wetsvoorstel de AFM als 
toezichthouder voorgedragen. 
 
De externe accountant zal bij ondernemingen die aan de Sarbanes-Oxley wet moeten voldoen, 
extra werkzaamheden moeten uitvoeren om de managementverklaring over de opzet, bestaan 
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en effectieve werking van de interne beheersingsystemen ten aanzien van de financiële 
informatievoorziening te kunnen beoordelen en hierover een verklaring af te geven.  
 
Internal audit dienst 
In de Verenigde Staten is een internal audit functie verplicht gesteld voor beursgenoteerde 
ondernemingen. Het Verenigd Koninkrijk wijkt hier in beperkte mate van af door te bepalen dat 
het niet hebben van een internal audit functie elke jaar moet worden afgewogen en onderbouwd 
door het audit committee. De internal audit functie is in Nederland alleen verplicht gesteld voor 
financiële instellingen. De commissie Tabaksblat geeft aan dat er in de Nederlandse praktijk geen 
eenduidige opvattingen heersen over de positie van de internal audit dienst in het corporate 
governance model. Hierdoor bevat de code geen nadrukkelijke plaats voor de internal audit 
functie in de best practice bepalingen en wordt de internal audit functie niet voor alle 
beursgenoteerde ondernemingen verplicht gesteld. 
 
De gevolgen van zowel de nationale als internationale ontwikkelingen voor de rol en de positie 
van de internal audit dienst zullen in het volgende hoofdstuk worden besproken. 
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4 De betekenis van de ontwikkelingen in corporate governance voor de internal 
auditor 
 
 
Hoewel in de meeste nieuwe wetten en corporate governance codes de internal auditor maar 
summier aan bod komt, zijn deze wetten en codes wel degelijk van invloed op de rol en positie 
van internal audit diensten van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Welke betekenis 
aan de ontwikkelingen kan worden toegekend en welke veranderingen dit tot gevolg heeft voor 
de internal audit dienst, wordt beschreven in dit hoofdstuk. Hiermee wordt een antwoord 
gegeven op deelvraag 3. 
 
De gevolgen van de ontwikkelingen in corporate governance voor de positie, relaties en 
taakinhoud van de internal audit dienst zijn vanuit drie invalshoeken beschreven. Om de 
vergelijkbaarheid tussen deze invalshoeken te vergroten is achtereenvolgens ingegaan op: 

A. Het belang van de aanwezigheid; 
B. De positionering en klanten; 
C. De aansturing; 
D. De relatie met het audit committee; 
E. De relatie met de externe accountant; 
F. De taken en werkzaamheden; 
G. De omvang. 

 
In paragraaf 4.1 wordt, uitgaande van de rol en positie van de internal audit dienst zoals 
beschreven in hoofdstuk 2, geanalyseerd op welke aspecten veranderingen in de rol en de positie 
van de internal audit dienst zullen optreden als gevolg van de in hoofdstuk 3 beschreven 
ontwikkelingen in het kader van corporate governance. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 de 
mening van de CEO’s over de rol van de internal audit dienst in corporate governance 
beschreven. De mening van de hoofden van internal audit diensten over de rol en positie van de 
internal audit dienst in corporate governance en de gevolgen van de ontwikkelingen voor de 
eigen internal audit dienst komen tenslotte in paragraaf 4.3 aan de orde.  
 
In hoofdstuk 5 worden, vanuit de overeenkomsten en verschillen tussen deze 3 invalshoeken, 
conclusies getrokken over de rol en positie van de internal audit dienst in corporate governance 
en de mate waarin de internal audit dienst haar toegevoegde waarde kan vergroten. 
 
 
4.1. De veranderende rol van de internal audit dienst in theorie 
 
De gevolgen van de ontwikkelingen in corporate governance voor de positie, relaties en 
taakinhoud van de internal audit dienst wordt in deze paragraaf vanuit de theorie beschreven. 
 
A. Belang van de aanwezigheid 
De aanwezigheid van een internal audit functie in Nederlandse ondernemingen is, afgezien van 
de financiële instellingen en sinds kort de ondernemingen met een beursnotering in de 
Verenigde Staten, afhankelijk van de wens van de raad van bestuur zelf. Er is met andere 
woorden geen verplichting. 
Het belang van de aanwezigheid van een internal audit dienst in de onderneming is wel versterkt 
door de toegenomen aandacht voor interne beheersings- en controlesystemen en de 
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informatiebehoefte van een sterker audit committee. In dit licht zullen naar verwachting meer 
ondernemingen zich over de wenselijkheid van een internal audit functie gaan buigen. 
 
B. Positionering en klanten 
Traditioneel richt de internal audit dienst zich sterk op de raad van bestuur en functioneert in 
veel gevallen rechtstreeks onder de raad van bestuur. Deze positionering wordt bevestigd door 
de Nederlandse corporate governance code.   
 
Het belang van de onafhankelijkheid van de internal audit dienst ten opzichte van de raad van 
bestuur lijkt gezien de sterkere rol van het audit committee en directere communicatie van het 
audit committee met de internal audit dienst toe te nemen. Vanzelfsprekend was deze 
onafhankelijke houding altijd al een belangrijk uitgangspunt, maar door de genoemde bepalingen 
in de corporate governance code wordt de onafhankelijkheid ten opzichte van de raad van 
bestuur meer ‘structureel’ gewaarborgd.  
Er is duidelijk meer aandacht voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De raad 
van bestuur dient toe te zien op de effectiviteit daarvan en dient dit in een vereiste verklaring 
weer te geven. Om tot een gedegen onderbouwing van deze verklaring te komen dient de raad 
van bestuur te beoordelen of de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat 
werken. De internal audit dienst kan hierbij het management in belangrijke mate ondersteunen, 
zo geeft ook de code van de commissie Tabaksblat aan. 
 
Door meer oriëntatie op het audit committee kan de relatie met het decentrale management in 
het gedrang komen indien de internal audit dienst relatief sterk adviserende werkzaamheden 
(bijvoorbeeld het uitvoeren van audits op verzoek) voor het decentrale management uitvoert. 
Doordat meer de focus wordt gelegd op de effectiviteit van het interne risicobeheersings- en 
controlesystemen als geheel en door de reeds genoemde toename van het belang van de 
onafhankelijkheid van de internal audit dienst zou er minder ruimte kunnen ontstaan voor audits 
op verzoek van het decentrale management. 
 
C. Aansturing 
De commissie Tabaksblat spreekt zich niet expliciet uit over de bevoegdheden tot aansturing van 
de internal audit dienst. Wel duidt het functioneren onder en de sterke relatie met de raad van 
bestuur erop dat zij verantwoordelijk is voor de aansturing van de internal audit dienst op 
aspecten als het benoemen en beoordelen van het hoofd van de internal audit dienst en het 
bepalen van het budget van de internal audit dienst.  
Echter, in de code van de commissie Tabaksblat is ook aangegeven dat het audit committee 
toezicht houdt op de raad van bestuur ten aanzien van de rol en het functioneren van de internal 
audit dienst en betrokken wordt bij het opstellen van het werkplan van de internal audit dienst. 
In Nederland is daarmee ook een verschuiving waarneembaar richting meer invloed van het 
audit committee op de internal audit dienst.  
  
D. Relatie met het audit committee 
Een groot aantal beursgenoteerde ondernemingen heeft inmiddels een audit committee 
ingesteld. Als gevolg van de code van de commissie Tabaksblat zullen vrijwel alle 
beursgenoteerde ondernemingen op korte termijn een audit committee samenstellen uit de 
leden van de raad van commissarissen. Immers de meeste raden van commissarissen bestaan uit 
meer dan 4 leden. Indien de raad van commissarissen uit minder dan 5 personen bestaat is het 
volgens de code niet verplicht een apart audit committee op te richten. Wel dient in dat geval de 
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hele raad van commissarissen de taken zoals die beschreven zijn voor het audit committee op 
zich te nemen. 
Door de code van de commissie Tabaksblat is de soms permanente zitting van leden van de raad 
van bestuur, hoofden van internal audit diensten en externe accountants in het audit committee 
niet meer toegestaan. De structuur van een aantal audit committees zal daarom op korte termijn 
moeten worden aangepast, zodat alleen onafhankelijke personen zitting hebben in het audit 
committee. 
 
De taken, die aan het audit committee zijn toegekend, zijn verzwaard. Zo dient het audit 
committee toe te zien op de raad van bestuur ten aanzien van de onafhankelijkheid van de 
externe accountant, de effectiviteit van de interne beheersingssystemen en de rol en het 
funtioneren van de internal audit dienst. Om deze taken te kunnen uitvoeren is het audit 
committee gebaat bij een goede informatievoorziening. De internal auditor kan daarin een rol 
spelen. 
 
In landen met een marktgeoriënteerde corporate governance structuur bestaan er rechtstreekse 
rapportagelijnen van de internal audit dienst naar het audit committee. Naar verwachting zal ook 
in Nederland het audit committee de internal audit dienst vaker als informatiebron gaan 
benutten, zeker nu het audit committee in de code van de commissie Tabaksblat een sterkere rol 
heeft gekregen en de internal auditor kan uitnodigen voor vergaderingen in afwezigheid van de 
raad van bestuur.  
 
E. Relatie met de externe accountant 
In de code van de commissie Tabaksblat zijn bepalingen opgenomen om de onafhankelijkheid 
van de externe accountant extra te waarborgen. De betekenis hiervan voor de samenwerking 
tussen de externe accountant en de internal audit dienst lijkt over het algemeen beperkt. De 
commissie Tabaksblat pleit voor een samenwerking tussen de externe accountant en de internal 
audit dienst, door aan te geven dat de externe accountant betrokken wordt bij het opstellen van 
het werkplan en kennis neemt van de bevindingen van de internal audit dienst. Dit sluit aan bij 
de veelal bestaande praktijk. Wel blijft de externe accountant vanzelfsprekend haar eigen 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bevindingen houden. 
 
Voor de in de Verenigde Staten genoteerde ondernemingen zullen de werkzaamheden van de 
externe accountant toenemen vanwege de Sarbanes-Oxley regels omtrent het afgeven van een 
oordeel over de verklaring van het management inzake de effectiviteit van de interne 
beheersingssystemen ten aanzien van de financiële informatie. De internal audit dienst kan de 
externe accountant hierin mogelijk ondersteunen door veel voorwerk te verrichten waarop de 
externe accountant zou kunnen steunen.  
Op dit moment lijkt dit echter te worden verhinderd door een concept richtlijn van het AICPA, 
die heeft aangegeven dat de externe accountant niet kan steunen op de internal audit functie. 
Het is echter de vraag of deze richtlijn de status van definitief gaat halen, ook gezien het 
commentaar op deze bepaling van onder andere het IIA Inc. en de extra kosten die een “extra” 
controle door de externe accountant voor de onderneming met zich mee brengt.  
 
F. Taken en werkzaamheden 
De internal audit dienst kan een initiërende rol spelen in het opzetten van procedures die het 
traject om tot de benodigde verklaring over de beheersingsystemen te komen ondersteunen. 
Indien een disclosure committee is ingesteld zal de internal audit dienst haar advies aan dit 
committee moeten richten, om inmenging in de organisatie te voorkomen. Het disclosure 
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committee zal vervolgens samen met de raad van bestuur zorg moeten dragen voor de 
implementatie van de procedures.  
 
De internal audit dienst kan vanuit zijn expertise ook betrokken worden bij de inrichting van de 
interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze taak ten behoeve van het management 
dient zich wel te beperken tot het adviseren over nieuwe aspecten en aanpassingen in de 
systemen. Voor implementatie is het management verantwoordelijk om de onafhankelijkheid 
van de internal audit dienst bij de beoordeling en toetsing van de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen te waarborgen.  
De internal audit dienst kan bij de beoordeling, aldus de code van de commissie Tabaksblat, een 
belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de raad van bestuur.  
 
De externe accountant zal een aantal adviserende en uitvoerende werkzaamheden vanwege de 
aangescherpte eisen ten aanzien van haar onafhankelijkheid moeten overlaten aan andere 
adviseurs of de internal audit dienst. Deze adviserende taken zou de internal audit dienst kunnen 
overnemen, mits de vereiste onafhankelijkheid ten opzichte van (het management van) de 
onderneming gewaarborgd blijft. 
 
De beoordeling van de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen ten 
behoeve van de raad van bestuur en de mogelijke ondersteuning van de externe accountant bij 
het afgeven van zijn verklaring (naar aanleiding van de Sarbanes-Oxley wet) zullen tot extra 
werkzaamheden of een andere opzet daarvan kunnen leiden, aangezien in het laatste geval alle 
bedrijfsonderdelen jaarlijks in het audit programma zullen moeten worden opgenomen. Voor de 
internal auditors van ondernemingen met een beursnotering in de Verenigde Staten zal dit 
mogelijk leiden tot het uitvoeren van meer financial audits ten opzichte van operational audits, 
ervan uitgaande dat de concept richtlijn van het AICPA dit niet in de weg staat. Voor de andere 
Nederlandse ondernemingen speelt dit naar verwachting minder, enerzijds vanwege een breder 
gehanteerd begrip van het interne beheersings- en controlesysteem in de code van de commissie 
Tabaksblat en anderzijds omdat de externe accounant geen verklaring hoeft af te geven over de 
effectiviteit van de interne beheersingssystemen ten aanzien van de financiële informatie.  
 
G. Omvang 
De extra aandacht voor (het beoordelen van) de interne risicobeheersings- en controlesystemen, 
de informatievoorziening aan het audit committee en de eventuele ondersteuning van de externe 
accountant in de beoordeling van de verklaring van het management inzake Sarbanes-Oxley 
zullen voor de internal audit dienst waarschijnlijk extra werkzaamheden met zich meebrengen. 
De omvang van de internal audit dienst zal als gevolg van die verzwaring en uitbereiding van 
taken naar verwachting toenemen.  
 
Uitgaande van een mogelijke spanning tussen het dienen van het decentrale management versus 
de focus op de onderneming als geheel, het geven van onafhankelijke oordelen ten behoeve van 
de raad van bestuur en het informeren van het audit committee is het denkbaar dat de 
(adviserende) taken die normaliter voor het decentrale management worden uitgevoerd 
afnemen. Deze afname zou de verzwaring en uitbreiding van taken gedeeltelijk kunnen 
opvangen.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat uit de literatuur blijkt dat de rol en positie van de internal 
audit dienst als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van corporate governance zullen 
toenemen. De internal audit dienst zal primair gericht blijven op het dienen van de raad van 
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bestuur. De internal audit dienst zal de raad van bestuur ondersteunen bij de inrichting en 
beoordeling van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Daarnaast zal de internal 
audit dienst een intensievere relatie onderhouden met het audit committee dan voorheen 
gebruikelijk was.  
 
 
4.2. De mening van de CEO’s over de rol van de internal audit diensten in corporate 
governance 
 
De mening van de CEO’s over de rol van de internal audit diensten in het kader van corporate 
governance wordt in deze paragraaf op basis van de respons op de verstuurde enquêtes aan 92 
CEO’s van grote Nederlandse ondernemingen beschreven4. Van de verzonden enquêtes onder 
CEO’s zijn, na het sturen van een herinneringsbrief, in totaal 15 enquêtes geretourneerd. 
Daarmee komt het percentage retour ontvangen enquêtes op 16 procent. Vanwege deze 
beperkte respons kan slechts een globaal beeld worden geschetst over de mening van de CEO’s 
en zijn geen harde conclusies te trekken. 
 
De respondenten hebben de gesloten vragen met 1 – 5 kunnen beantwoorden, waarbij 1 ‘zeer 
belangrijk/ in sterke mate’ aangeeft. De scores die in deze paragraaf worden aangegeven zijn 
gemiddelde scores. Het volledige enquêteformulier met de scores is in bijlage II opgenomen. 
 
In tabel 4 zijn de respondenten per sector weergegeven.  
 
 Aantal 

respondenten 
Percentage van het totale aantal 

respondenten 
Industrie 6 46% 
Financiële 
dienstverlening 

5 31% 

Overige 
dienstverlening 

4 23% 

Totaal 15 100% 
Tabel 4: Respondenten per sector 
 
Bij de weergave van de gevolgen van de ontwikkelingen in corporate governance voor de 
positie, relaties en taakinhoud van de internal audit dienst volgens de CEO’s wordt zoveel 
mogelijk dezelfde indeling als in de vorige paragraaf gehanteerd. De resultaten van het 
praktijkonderzoek worden, waar mogelijk en relevant, vergeleken met de resultaten uit een 
IIA/ VRO onderzoek van 2000 [Bredius, Hartog en Meeuwissen, 2001].  
 
A. Belang van de aanwezigheid 
Het belang van de aanwezigheid van de internal audit dienst lijkt te zijn toegenomen door de 
hoge verwachting van de CEO’s over de bijdrage van de internal audit dienst aan de versterking 
van corporate governance (gemiddeld 2,1). Het lijkt erop dat de CEO een belangrijkere rol 
voor de internal audit dienst in corporate governance ziet weggelegd dan de commissie 
Tabaksblat. 

                                                   
4 De enquête is als onderdeel van een meer omvattend onderzoek onder CEO’s door een mede-student in opdracht van het 
Instituut van Internal Auditors Nederland en de Vereniging Register Operational Auditors uitgevoerd. In dit onderzoek 
wordt, voor zover de resultaten betrekking hebben op profit organisaties, gedeeltelijk gebruik gemaakt van de uitkomsten. 
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B. Positionering en klanten 
De internal audit dienst moet volgens de CEO primair gericht zijn op het dienen van de raad van 
bestuur (gemiddeld 1,5), zo staat te lezen in tabel 5. Echter, 12 van de 15 respondenten zien de 
raad van commissarissen/ het audit committee ook als belangrijke klant van de internal audit 
dienst (gemiddeld 2,3), waarbij in de financiële sector de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen/ het audit committee als nagenoeg even belangrijk worden gezien.  
De mogelijke spagaat tussen het dienen van de raad van bestuur als sparringspartner enerzijds en 
het dienen als onafhankelijke toezichthouder ten behoeve van de raad van commissarissen/ het 
audit committee anderzijds lijkt dus als zodanig niet zo te worden ervaren door de meeste 
CEO’s. Drie CEO’s hebben echter expliciet (score 4,0 of 5,0) aangegeven de raad van 
commissarissen/ het audit committee niet als klant van de internal audit dienst te zien.  
 
In de financiële sector wordt ten opzichte van de andere branches een relatief groot belang 
gehecht aan externe toezichthouders/ het maatschappelijk verkeer. Gezien de aanwezigheid van 
de toezichthouders en hun actieve rol in de financiële sector is dit begrijpelijk. 
 
Klanten Gemiddelde 

score 
Industrie Financiële 

dienstverlening
Overige 

dienstverlening 
De raad van bestuur 1,5 1,8 1,4 1,2 
Het decentrale management 2,3 2,2 2,6 2,2 
De raad van commissarissen/ 
het audit committee 

2,3 2,3 1,6 3,2 

Externe toezichthouders/ het 
maatschappelijk verkeer 

3,5 3,7 2,8 4,5 

Tabel 5: Belangrijke klanten van de internal audit dienst 
 
In de relatie met de raad van bestuur lopen de meningen van de CEO’s over de gewenste 
onafhankelijkheid van de internal audit functie uiteen (gemiddeld 2,7). De antwoorden 
kenmerken zich door een grote spreiding.  
Aan de rechtstreekse communicatielijnen met de raad van bestuur wordt relatief het meeste 
belang gehecht (gemiddeld 1,6), hetgeen aansluit bij de beantwoording over de belangrijkste 
klant van de internal audit dienst (de raad van bestuur).  
 
In de ogen van de CEO’s is het decentrale management gemiddeld genomen even belangrijk als 
klant van de internal audit dienst als de raad van commissarissen/ het audit committee (zie tabel 
5). In met name de overige dienstverlening ziet de CEO het decentrale management juist meer 
als klant van de internal audit dienst dan de raad van commissarissen/ het audit committee. 
 
C. Aansturing 
De suggestie om het hoofd van de internal audit dienst in het kader van de ontwikkelingen op 
het gebied van corporate governance te laten benoemen door de raad van commissarissen/ het 
audit committee wordt over het algemeen niet erg belangrijk ervaren (gemiddeld 3,1), 
uitgezonderd in de financiële sector (gemiddeld 2,6). Ook wordt de raad van bestuur zoals reeds 
geconstateerd gezien als belangrijkste klant van de internal audit dienst, waardoor het voor de 
hand ligt dat de raad van bestuur de internal audit dienst grotendeels aanstuurt. 
 
D. Relatie met de raad van commissarissen/ het audit committee 
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De raad van commissarissen/ het audit committee is na de raad van bestuur een belangrijke klant 
van de internal audit dienst, hetgeen zich ook vertaalt in het belang van een rechtstreekse 
communicatielijn met de raad van commissarissen/ het audit committee (gemiddeld 2,2), ten 
opzichte van een gemiddelde van 1,6 met de raad van bestuur. 
Wel bestaan er belangrijke verschillen tussen de branches. De CEO’s in de industriële sector en 
overige dienstverlening vinden over het algemeen de communicatielijnen met de raad van 
bestuur belangrijker dan met de raad van commissarissen/ het audit committee.  
Alle respondenten van de sector financiële dienstverlening zijn echter van mening dat 
rechtstreekse communicatielijnen naar de raad van commissarissen/ het audit committee even 
belangrijk of zelfs belangrijker zijn dan rechtstreekse communicatielijnen met de raad van 
bestuur. Geconcludeerd zou kunnen worden dat de internal audit diensten volgens de CEO’s in 
de financiële sector meer belang hechten aan de relatie met het audit committee dan in de code 
van de commissie Tabaksblat is aangegeven. Dit is wellicht te verklaren door de internationale 
invloeden in deze sector, waardoor aan het audit committee een belangrijkere status is 
toegekend.  
 
E. Relatie met de externe accountant 
In het praktijkonderzoek onder CEO’s zijn geen expliciete vragen opgenomen over de relatie 
van de internal audit dienst met de externe accountant. 
 
F. Taken en werkzaamheden 
In figuur 5 is aangegeven aan welke taken door de CEO’s de meeste waarde wordt toegekend. 
Aan het beoordelen van de kwaliteit van de interne risicobeheeringssystemen door de internal 
audit dienst werd door CEO’s altijd al de meeste waarde toegekend [Bredius, Hartog en 
Meeuwissen, 2001]. Hierin hebben de ontwikkelingen in corporate governance geen 
verandering in gebracht.  
Het geven van een oordeel over de betrouwbaarheid van de (interne) financiële informatie 
wordt nu duidelijk belangrijker gevonden dan in 2000. Alle aandacht voor de betrouwbaarheid 
van de financiële verslaggeving zal daarin ongetwijfeld een rol spelen.  
 
Ook het belang van een bijdrage aan de opzet van de financieel administratieve processen 
(AO/IC) is ten opzichte van 2000 toegenomen. Op dit punt zijn de verschillen tussen de 
branches relatief groot. In de financiële sector wordt hieraan duidelijk minder belang gehecht 
(score 3,2) dan in de industriële en overige dienstverlening (scores respectievelijk 2,7 en 2,2). 
Wellicht heeft deze ontwikkeling te maken met de gewenste ondersteuning van de internal audit 
dienst bij de implementatie van de Sarbanes-Oxley wet.  
 
Het belang van het object ‘efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen’ neemt 
daartegenover licht af.   
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 Figuur 5: Het belang van de taken van de internal audit dienst  
 
Overeenkomstig het onderzoek van 2000 is gebleken dat in alle branches het ‘geven van een 
oordeel’ belangrijker wordt geacht dan het adviseren (het leveren van een bijdrage). Dit 
resultaat sluit aan bij de theorie van auditing en past bij het belang dat aan de onafhankelijkheid 
van de internal auditors wordt toegekend. 
  
G. Omvang 
Opvallend is dat de behoefte aan het versterken van de internal audit diensten in het kader van 
de ontwikkelingen op het gebied van corporate governance in sterke mate wordt vertaald in een 
versterking van de kwaliteit. Versterking in omvang wordt door de meeste CEO’s niet zo 
belangrijk geacht. Dit terwijl expliciet wel een belangrijke bijdrage aan de internal audit dienst 
wordt toegedicht in het kader van de versterking van corporate governance en het belang van 
het object ‘betrouwbaarheid financiële informatie’ significant is toegenomen. 
 
In de volgende paragraaf worden de resultaten uit de enquête onder hoofden van internal audit 
diensten geanalyseerd en vergeleken met de resultaten zoals reeds in dit hoofdstuk zijn 
beschreven. 
 
 
4.3. De internal auditor over zijn rol en positie in corporate governance 
 
De mening van de hoofden van internal audit diensten over de rol en positie van de internal 
audit dienst in het corporate governance model wordt in deze paragraaf beschreven. Van de 29 
verzonden enquêtes aan hoofden van internal audit diensten van grote beursgenoteerde 
ondernemingen in Nederland zijn 11 enquêtes geretourneerd. De respons komt hiermee op 
38%. Door het relatief lage aantal retour ontvangen enquêtes kunnen geen harde conclusies 
worden getrokken uit de resultaten. In deze paragraaf wordt daarom een globaal beeld geschetst 
van de visie van hoofden van internal audit diensten over de rol die zij spelen in corporate 
governance. 
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De respondenten hebben de gesloten enquêtevragen met 1 – 5 kunnen beantwoorden, waarbij 1 
‘zeer belangrijk/ in sterke mate’ aangeeft. De scores die in deze paragraaf worden aangegeven 
zijn gemiddelde scores. Het enquêteformulier en de resulterende scores zijn in bijlage III 
opgenomen. 
 
De omvang van de internal audit diensten die hebben gereageerd loopt uiteen van 3 tot ruim 
600 internal auditors. Zes internal audit diensten kunnen als kleinere diensten worden 
beschouwd met 3 tot 20 internal auditors. De andere 5 diensten zijn aanzienlijk groter van 
omvang, variërend van 20 tot ruim 600 medewerkers (gerekend in full time eenheden). Drie 
van deze ondernemingen zijn aan de NYSE genoteerd en zijn daardoor verplicht de Sarbanes-
Oxley wet na te leven. 
 
In tabel 6 zijn de respondenten ingedeeld per sector en qua omvang van de internal audit dienst. 
 
 Aantal 

respondenten 
Aantal “kleinere” 

IAD’s (< 20 fte’s) 
Aantal “grotere” IAD’s 

(• 20 fte’s) 
Industrie 4 2 2 
Financiële 
dienstverlening 

3 0 3 

Overige 
dienstverlening 

4 4 0 

Totaal 11 6 5 
Tabel 6: Indeling van respondenten in sector en omvang 
 
Voor de vergelijkbaarheid met de vorige paragrafen wordt bij de weergave van de bevindingen 
zoveel mogelijk dezelfde indeling gehanteerd. 
 
A. Belang van de aanwezigheid 
De internal audit dienst speelt volgens de hoofden van internal audit diensten een belangrijke rol 
in de versterking van corporate governance. Maar liefst 7 respondenten zijn het hier volledig 
mee eens, 4 anderen zijn het er enigszins mee eens. Zowel de CEO’s als de hoofden van internal 
audit diensten vinden aldus dat de internal audit dienst een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
de versterking van corporate governance. 
Ook door de sterkere relatie met het audit committee lijkt de aanwezigheid van de internal audit 
dienst in belang te zijn toegenomen. 
 
B. Positionering en klanten 
In tabel 7 is het belang van de verschillende gebruikers (stakeholders) van de diensten van 
internal audit dienst in corporate governance in de visie van de hoofden van internal audit 
diensten weergegeven. 
Door de hoofden van internal audit diensten wordt de raad van bestuur als belangrijkste klant 
van de internal audit dienst gezien, gevolgd door het decentrale management en het audit 
committee. Dit komt vrijwel overeen met de visie van de CEO’s. 
 
In lijn met de houding richting de stakeholders ligt de huidige opstelling van de internal audit 
dienst in het corporate governance model. Zes IAD’s stellen zich primair op als ‘tool of 
management’ voor de raad van bestuur, daar waar vijf anderen zich daarnaast óók als 
onafhankelijk toezichthouder ten behoeve van de raad van commissarissen/ het audit committee 
opstellen.  
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Geen enkele auditdienst stelt zich op dit moment primair op als onafhankelijk toezichthouder, 
hetgeen gezien de historie van de internal audit diensten en de code van de commissie 
Tabaksblat niet verrassend is.  
 
Klanten Hoofden IAD’s 

(gem. score) 
CEO’s 

(gem. score) 
Chief Executive Officer 1,4 
Chief Financial Officer 1,3 

1,5 

Het decentrale management 2,1 2,3 
De raad van commissarissen 3,1 
Het audit committee 2,2 

2,3 

Externe accountant 2,7 
Externe toezichthouders 3,4 

3,5 

Tabel 7: Belangrijke klanten van de internal audit dienst  
 
Toch blijkt dat steeds meer internal audit diensten zich in de toekomst willen richten op het 
uitvoeren van taken voor het audit committee. Zo vinden 7 van de 11 respondenten dat zij voor 
zowel het (top) management als het audit committee haar taken adequaat kan uitvoeren, zonder 
daarmee in een ‘spagaat’ terecht te komen tussen het onvoorwaardelijk dienen van het 
(top)management en het onafhankelijk toezicht houden op de onderneming ten behoeve van het 
audit committee/ de raad van commissarissen. Drie kleinere internal audit diensten zullen zich 
meer gaan richten op het dienen van het audit committee/ de raad van commissarissen dan op 
de raad van bestuur. Slechts één respondent geeft aan zich meer te richten op het dienen van het 
(top) management. 
 
Bij de meeste, vooral de kleinere internal audit diensten functioneert de internal audit dienst nu 
nog primair ten behoeve van de raad van bestuur. Door de vereiste verklaring van het 
management ten aanzien van de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen zal het overleg met de raad van bestuur toenemen (gemiddeld 2,4). Ook de 
verwachte verschuiving van werkzaamheden naar taakgebieden als risk management/ internal 
control en het naleven van de corporate governance code geven aan dat de relatie met het (top) 
management zich verstevigt op corporate niveau. 
 
De hoofden van internal audit diensten zien het decentrale management en het audit committee 
nagenoeg als even belangrijke klanten, waar in 2000 het decentrale management nog veel hoger 
scoorde ten opzichte van het audit committee [IIA, 2002]. Toen werd nog geconstateerd dat de 
dienstbaarheid aan het decentrale management aan belang won. Nu blijkt echter dat het audit 
committee ten koste van het decentrale management hoger scoort. 
Een mogelijke verklaring voor deze daling lijkt te liggen in de verstevigde relatie met de raad 
van bestuur, het beoordelen van het interne risicobeheersingssysteem in zijn geheel en het 
toenemende belang van het audit committee. Deze veranderingen vragen een meer 
onafhankelijke houding van de internal audit dienst ten opzichte van de onderneming, waardoor 
het belang van uitvoeren van (advies)opdrachten voor het decentrale management mogelijk 
meer op de achtergrond is komen te staan. 
 
C. Aansturing 
In tabel 8 wordt weergegeven door welke speler(s) de internal audit dienst op bepaalde aspecten 
wordt aangestuurd en wat de gewenste aansturing van de internal audit dienst volgens de 
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hoofden van internal audit diensten zou zijn. De verschillende aspecten van aansturing en 
beoordeling kunnen daarbij over meerdere spelers worden verdeeld. 
                                                                                                                                                                                    
 Raad van 

bestuur 
Raad van 

commissarissen 
Audit committee Externe 

accountant 
Beoordelen en goedkeuren 
audit plan van de IAD 

7 (10) 1 (0) 9 (6) 0 (1) 

Benoemen en ontslaan van 
het hoofd van de IAD 

5 (11) 1 (0) 8 (3) 0 (0) 

Beoordelen en belonen 
van het hoofd van de IAD 

6 (11) 1 (0) 6 (0) 0 (0) 

Beoordelen van de audit 
werkzaamheden 

6 (10) 1 (0) 9 (4) 2 (3) 

Bepalen van het budget 
van de IAD 

5 (11) 2 (0) 8 (1) 0 (0) 

Tabel 8: De gewenste aansturing van de internal audit dienst (tussen haakjes de huidige aansturing). 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  
 
Uit de antwoorden blijkt dat gemiddeld genomen aansturende taken door de raad van bestuur 
moeten worden overgedragen aan het audit committee om de internal audit dienst zo optimaal 
mogelijk te laten functioneren. Deze gewenste versterking van de rol van het audit committee is 
aldus bij de hoofden van internal diensten veel sterker aanwezig dan het geval lijkt bij de CEO’s 
en uit de literatuur blijkt. De overdracht van aansturende taken sluit wel aan bij de sterkere band 
die de hoofden van internal audit diensten over het algemeen wensen met het audit committee. 
 
Wel bestaan er verschillen tussen de internal audit diensten. Met name de hoofden van kleinere 
internal audit diensten vinden een gedeeltelijke verschuiving van de aansturing door de raad van 
bestuur naar het audit committee gewenst. Twee kleinere internal audit diensten vinden zelfs 
dat alle taken moeten worden overgedragen aan het audit committee, hetgeen bijna haaks staat 
op de bepalingen in de code van de commissie Tabaksblat. 
 
Volgens de hoofden van de grotere internal audit diensten hebben de ontwikkelingen geen 
invloed op de wijze van aansturing. Zij prefereren de aansturing door de raad van bestuur, 
waarbij het audit committee inspraak heeft in het beoordelen van de audit werkzaamheden en 
het beoordelen en goedkeuren van het audit plan. Deze visie komt overeen met de bepalingen in 
de code van de commissie Tabaksblat. 
 
Opvallend zijn ook de sterke verschillen in de visie wie het hoofd van de internal audit dienst 
zou moeten beoordelen en belonen. Hiervoor is volgens 4 van de 5 hoofden van de grotere 
internal audit diensten de raad van bestuur alleen de aangewezen speler, terwijl 5 van de 6 
hoofden van kleinere internal audit diensten vinden dat de bevoegdheden tot het beoordelen en 
belonen door de raad van commissarissen of het audit committee tot een beter functioneren van 
de internal audit dienst zal leiden. Deze laatste visie lijkt niet overeen te komen met de visie van 
de commissie Tabaksblat, maar sluit meer aan bij de marktgeoriënteerde corporate governance 
structuur. 
 
D. Relatie met het audit committee 
In het algemeen kan worden gesteld dat het aantal personen dat permanent zitting heeft in het 
audit committee sterk uiteen loopt. Er zijn drie audit committees die alleen bestaan uit leden 
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van de raad van commissarissen. Hiervan vallen 2 ondernemingen ook onder de Sarbanes-Oxley 
wet. Bij zes andere ondernemingen hebben de CFO en de externe accountant permanent zitting 
in het audit committee. Ook drie hoofden van internal audit diensten zijn permanent bij 
vergaderingen aanwezig. Dit is opvallend te noemen aangezien in de bepalingen van de 
commissie Tabaksblat is opgenomen dat het audit committee moet zijn samengesteld uit leden 
van de raad van commissarissen. Het audit committee zou volgens de Sarbanes-Oxley wet en de 
code van de commissie Tabaksblat moeten bestaan uit onafhankelijke personen. De audit 
committees van een aantal ondernemingen voldoen derhalve op dit moment nog niet aan de 
reeks van voorwaarden die aan de onafhankelijkheid van de leden van het audit committee 
worden gesteld. 
 
De relatie met het audit committee zal verstevigen. De hoofden van internal audit diensten 
vinden het belangrijk om het audit committee van betrouwbare informatie te voorzien 
(gemiddeld 2,1). Zoals al eerder is beschreven zal de aansturing van de internal audit dienst 
volgens de respondenten (gedeeltelijk) moeten worden overgedragen aan het audit committee. 
De onafhankelijke houding van de internal audit dienst ten opzichte van het management zal 
daardoor meer gewaarborgd worden. De mogelijke “spagaat” tussen het onvoorwaardelijk 
dienen van de raad van bestuur en het onafhankelijk toezicht houden op de onderneming ten 
behoeve van de raad van commissarissen/ het audit committee wordt over het algemeen niet als 
een probleem ervaren. 
 
E. Relatie met de externe accountant 
In de relatie met de externe accountant wordt overleg op gelijkwaardige voet het meest 
belangrijk gevonden (gemiddeld 1,6). Er is in het algemeen frequent overleg. Zo vindt bij 4 
ondernemingen een formeel overleg 1-4 keer per jaar plaats, bij 5 ondernemingen 5-12 keer per 
jaar. Andere aspecten, zoals opgenomen in figuur 6, worden over het algemeen niet zo 
belangrijk gevonden. 
 
De rol van de externe accountant in het beoordelen van de internal audit werkzaamheden en het 
beoordelen en goedkeuren van het audit plan is relatief beperkt. Alleen bij de grotere internal 
audit diensten wordt de externe accountant formeel betrokken bij het beoordelen van de 
werkzaamheden van de internal audit diensten, terwijl bij geen enkele onderneming de externe 
accountant betrokken is bij het beoordelen en goedkeuren van het audit plan van de internal 
audit dienst. De code van de commissie Tabaksblat geeft aan dat de externe accountant 
betrokken moet worden bij het opstellen van het audit plan en kennis moet nemen van de 
bevindingen van de internal audit dienst. In de praktijk bestaat dit dus met name uit een 
overlegrelatie en geen formele goedkeuringsrelatie. 
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Figuur 6: Belang van de aspecten in de relatie met de externe accountant 
 
F. Taken en werkzaamheden 
De hoofden van internal audit diensten zitten qua visie op het belang van de taken in het 
algemeen op een lijn met de visie van de CEO’s. In figuur 7 zijn de visies met elkaar vergeleken. 
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Figuur 7: Het belang van de taken volgens hoofden van internal audit diensten en CEO’s 
 
Het geven van een oordeel over de kwaliteit van het interne risicobeheersingssysteem wordt 
door beide spelers als belangrijkste taak van de internal audit dienst gezien.  
Het geven van een oordeel over de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen en over de 
betrouwbaarheid van de (interne) financiële informatie worden vervolgens door de hoofden van 
internal audit diensten als belangrijke taken genoemd. Opvallend daarbij is dat aan het geven van 
een oordeel over de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen aanmerkelijk meer belang 
wordt toegekend dan door de CEO’s. Uit de vraag op welke aspecten de rol van de internal 
audit dienst in het kader van corporate governance belangrijker is/ zal worden blijkt dat de 
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hoofden het belang van het beoordelen van de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering 
wel zien afnemen (gemiddeld 2,9) ten opzichte van het beoordelen van de betrouwbaarheid van 
de financiële informatievoorziening (gemiddeld 2,1). Ook kan uit de resultaten geconcludeerd 
worden dat, conform de wens van de CEO’s, het geven van een oordeel belangrijker wordt 
gevonden dan het geven van advies over de doelstellingen van het COSO model. 
 
De belangrijke rol in de versterking van corporate governance zorgt daarnaast voor een 
verschuiving van werkzaamheden naar (nieuwe) aandachtsgebieden als risk management/ 
internal control (gemiddeld 1,9) en het naleven van de corporate governance code (gemiddeld 
2,1).  
 
Over de gevolgen van de recente ontwikkelingen in het kader van corporate governance voor 
het type werkzaamheden dat de internal audit dienst uitvoert lopen de meningen uiteen. Drie 
grote internal audit diensten die onder de Sarbanes-Oxley wet vallen verwachten een 
verschuiving van het uitvoeren van operational audits naar financial audits. Deze internal audit 
diensten besteden op dit moment 40-80% van de werkzaamheden aan operational audits. De 
constatering komt overeen met de analyse uit het literatuuronderzoek, waarin op korte termijn 
een verschuiving van de werkzaamheden naar financial audits voor ondernemingen met een 
beursnotering in de Verenigde Staten wordt verwacht. Een aantal kleinere internal audit 
diensten voorziet echter een verschuiving van financial audits naar operational audits.   
 
G. Omvang 
Als gevolg van de bepaling in de code van de commissie Tabaksblat over de verklaring over de 
effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen wordt over het algemeen 
verwacht dat de werkzaamheden van de internal audit dienst zullen intensiveren (gemiddeld 
2,2).  
De omvang van de internal audit dienst zal echter naar verwachting van de hoofden van internal 
audit diensten niet significant wijzigen, hetgeen overeenkomt met de gedachten van de CEO’s. 
Deze reacties zijn opmerkelijk te noemen. Gezien de belangrijke rol die aan de internal audit 
dienst wordt toegekend in de versterking van corporate governance en het dienen van zowel de 
raad van bestuur als het audit committee zou een uitbereiding van de omvang voor de hand 
hebben gelegen. Mogelijk zien de hoofden van internal audit diensten de oplossing in een afname 
van (adviserende) werkzaamheden voor het decentrale management in het kader van het 
toenemende belang van een meer onafhankelijke internal audit dienst. Een andere mogelijkheid 
is een kwalitatieve versterking, hetgeen de CEO’s als een oplossing zien. 
 
In de conclusie wordt geanalyseerd hoe de internal auditor zijn toegevoegde waarde in corporate 
governance kan vergroten en of daarover op alle aspecten overeenstemming bestaat tussen de 
conclusies uit de theorie, de mening van de CEO en de visie van de hoofden van de internal 
audit diensten.  
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5 Conclusie en toekomst 
 
In het afsluitende hoofdstuk wordt in paragraaf 5.1 de centrale vraag van het onderzoek 
beantwoord, namelijk hoe de toegevoegde waarde van de internal auditor in Nederlandse 
beursvennootschappen kan worden vergroot in het kader van corporate governance.  
In paragraaf 5.2 wordt een blik geworpen op de toekomstige kansen die de internal auditor in 
corporate governance in mijn ogen heeft en de nadere studies die gewenst zijn om de relaties 
van de internal audit dienst met andere spelers in corporate governance verder uit te diepen en 
de gesignaleerde trends te bevestigingen. 
 
 
5.1. Conclusie 
 
In het algemeen kan na het literatuuronderzoek en de twee praktijkonderzoeken onder CEO’s 
en hoofden van internal audit diensten worden geconcludeerd dat de recente ontwikkelingen de 
rol en positie van de internal audit dienst in corporate governance hebben vergroot. Vanwege de 
verschillende invulling van corporate governance en posities van internal audit diensten binnen 
ondernemingen verschilt de toegevoegde waarde van de internal audit diensten in corporate 
governance model per onderneming. Daarnaast kunnen vanwege beperkingen in het onderzoek 
geen betrouwbare conclusies worden getrokken voor de hele beroepsgroep van internal 
auditors.  
 
 Literatuur CEO’s Hoofden internal audit 

diensten 
Aanwezigheid en belang Licht toegenomen Toegenomen Toegenomen 

Versterking corporate 
governance 

Bescheiden rol Belangrijke rol Belangrijke rol 

Positionering en klanten Primair RvB Primair RvB, ook DM (onder 
druk) en RvC/ AC 

Primair RvB, ook AC en DM 
(minder sterk) 

Aansturing Primair RvB, rol AC 
beperkt 

Primair RvB, ook AC • RvB en AC (grote IAD’s) 
• AC (kleine IAD’s) 

Relatie AC Licht sterker Sterker Veel sterker 
Relatie EA Gelijk ----- Gelijk 
Taken en werkzaamheden • Inrichting en 

beoordeling IRBCS 
• Ondersteuning EA 

inzake SoX 
• Overnemen (advies) 

werkzaamheden EA 

• Beoordeling IRBCS 
• Beoordeling 

betrouwbaarheid 
financiële informatie 

• Informatievoorziening aan 
RvC/ AC 

 

• Beoordeling IRBCS 
• Informatievoorziening aan 

RvC/ AC 
• Nieuwe 

aandachtsgebieden als 
internal risk 
management/ naleving 
CG code 

Omvang Lichte toename in 
kwantiteit 

Toename in kwaliteit Gelijk 

 
RvB: raad van bestuur  AC: audit committee  
DM: decentrale management  EA: externe accountant 
RvC: raad van commissarissen  IRBCS: interne risicobeheersings- en controlesystemen 
 
Tabel 9: De gevolgen van de ontwikkelingen in corporate governance voor de internal audit dienst vanuit de 
drie bekeken invalshoeken 
In tabel 9 is vergeleken welke gevolgen de ontwikkelingen hebben voor de internal audit dienst 
vanuit de drie bekeken invalshoeken. Uit deze samenvattende tabel blijkt dat de internal audit 
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dienst haar toegevoegde waarde in corporate governance kan vergroten. De internal audit dienst 
zal zich daarvoor moeten richten op de volgende aspecten c.q. de volgende voorwaarden in acht 
moeten nemen: 

• Ondersteuning van de raad van bestuur in de versterking van corporate governance; 
• Verschuiving in de aansturing van de internal audit dienst van de raad van bestuur naar 

het audit committee (met name bij de kleinere internal audit diensten); 
• Aannemen van een meer onafhankelijke houding ten opzichte van het management; 
• Afzwakken van de sterke (adviserende) relatie met het decentrale management; 
• Versterken van de band met het audit committee, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

informatievoorziening; 
• Gedeeltelijk overnemen van adviserende werkzaamheden van de externe accountant; 
• Ondersteunen van de externe accountant in zijn verklaring inzake de Sarbanes-Oxley 

wet; 
• Meer aandacht voor het beoordelen van het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem; 
• Ondersteunen van de raad van bestuur in het opzetten van procedures voor het traject 

om tot de benodigde managementverklaringen te komen; 
• Meer adviseren over aspecten en aanpassingen in de risicobeheersings- en 

controlesystemen (mits de implementatie wordt overgelaten aan de raad van bestuur); 
• Vergroten van de kwaliteit van de internal auditors. 

 
Zonder twijfel heeft het audit committee een sterkere positie in corporate governance gekregen. 
Deze sterkere positie heeft directe gevolgen voor de aansturing en taken van de internal audit 
dienst (zie figuur 8). Een verschuiving in de aansturing van de internal audit dienst naar meer 
bevoegdheden voor het audit committee is vooral gewenst in de ogen van de hoofden van 
kleinere internal audit diensten. Hiermee lijken de kleinere internal audit diensten zich meer te 
richten op het marktgeoriënteerde corporate governance model. 
 
       Raad van bestuur                               Audit committee  

 
 
                    
 
 
 
 
Figuur 8: De verschuiving van de positie van de internal audit dienst in corporate governance 
 
De hoofden van grotere internal audit diensten blijven bij een primaire aansturing door de raad 
van bestuur, waarbij het audit committee op aspecten als het beoordelen van het functioneren en 
het opstellen van het audit plan van de internal audit dienst medezeggenschap zou moeten 
hebben. Deze visie sluit grotendeels aan bij de code van de commissie Tabaksblat en de mening 
van de CEO’s. 
 
De internal audit dienst kan volgens de hoofden van internal audit diensten het audit committee 
van betrouwbare informatie voorzien. De onafhankelijke houding die de internal audit dienst ten 
opzichte van het management moet aannemen om het audit committee (rechtstreeks) van 
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informatie te voorzien conflicteert volgens de hoofden van de internal audit diensten niet met 
het primair dienen van de raad van bestuur. De CEO’s zien over het algemeen de raad van 
commissarissen/ het audit committee naast de raad van bestuur ook als een belangrijke klant van 
de internal audit dienst, en vinden rechtstreekse communicatielijnen naar beide spelers 
belangrijk. Hieruit kan worden opgemaakt dat ook de CEO’s een mogelijke “spagaat” niet direct 
als een belemmering zien. 
 
De internal audit dienst kan de raad van bestuur in belangrijke mate ondersteunen in het 
initiëren van procedures om tot de vereiste verklaring(en) over de effectiviteit en adequaatheid 
van de interne beheersings- en controlesystemen te komen. Hierbij dient de implementatie van 
de adviezen overgelaten te worden aan een speciaal ingesteld disclosure committee of de raad 
van bestuur, waardoor de internal audit dienst in staat blijft om een onafhankelijk oordeel te 
vormen over de opzet en werking van deze systemen.  
Opvallend is de rol van de internal audit dienst in de versterking van corporate governance, die 
door de CEO’s en de hoofden van internal audit diensten aanzienlijk groter wordt ingeschat dan 
door de commissie Tabaksblat.  
 
De onafhankelijkheid van de externe accountant ten opzichte van de onderneming is een ander 
belangrijk vraagstuk in de recente wetten en corporate governance codes. Hierin liggen 
mogelijkheden voor de internal audit dienst opgesloten. De internal audit dienst zou 
(adviserende) werkzaamheden kunnen uitvoeren die vanwege de onafhankelijkheidseisen niet 
meer door de externe accountant uitgevoerd mogen worden. Hierbij moet de internal audit 
dienst wel zorgen dat haar onafhankelijke houding ten opzichte van de onderneming behouden 
blijft. Daarnaast kan een meer onafhankelijke internal audit dienst, een eventueel verbod door 
het AICPA uitgesloten, een rol spelen bij het oordeel van de externe accountant over de 
verklaring van het management inzake de Sarbanes-Oxley wet. Op de korte termijn zullen de 
werkzaamheden van deze internal audit diensten hierdoor naar verwachting verschuiven van 
operational audits naar financial audits. 
 
De toegedichte positie in corporate governance brengt extra werkzaamheden met zich mee voor 
de internal audit dienst. De meer onafhankelijke rol die de internal audit dienst zal moeten 
aannemen om die positie waar te maken, zet een adviserende rol in de vorm van audits op 
verzoek van met name het decentrale management onder druk. De hoofden van de internal 
audit diensten zien ook het relatieve belang van het decentrale management als klant afnemen. 
Door verschuiving van het uitvoeren van werkzaamheden voor het decentrale management naar 
de nieuwe rol in corporate governance kan de huidige bezetting naar verwachting volstaan. De 
CEO’s en de hoofden van de internal audit diensten zien geen van beide de noodzaak om de 
omvang van de internal audit dienst in kwantiteit te vergroten. Gezien de rol die aan de internal 
audit dienst wordt toegedicht in corporate governance zou een toename te verwachten zijn. De 
CEO’s zien echt meer in een toename in kwaliteit. Hierin ligt een belangrijke uitdaging voor de 
internal auditors.  
 
De internal audit dienst zal om een potentieel spanningsveld tussen het dienen als 
vertrouwenspersoon van de raad van bestuur en als onafhankelijke bron voor het audit 
committee te voorkomen en haar inbreng in de versterking van de corporate governance 
structuur te verduidelijken haar rol en positie in corporate governance aan alle betrokken 
partijen helder moeten maken. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig over belangrijke punten 
als de wijze van betrokkenheid van het audit committee bij de aansturing van de internal audit 
dienst, het gebruik van rechtstreekse communicatielijnen en het waarborgen van de 



De toegevoegde waarde van de internal auditor in corporate governance 

 62

onafhankelijkheid in de ogen van het audit committee en de externe accountant. Ook op het 
punt van de samenwerking met de externe accountant dienen afspraken gemaakt te worden over 
de verwachtingen en taken, om een dreigende overlap van werkzaamheden (het informeren van 
de raad van commissarissen/ het audit committee en de controls inzake de Sarbanes-Oxley wet) 
te voorkomen. Door de gemaakte afspraken en keuzes vast te leggen in het audit charter en deze 
vervolgens in de onderneming openbaar te maken zal de transparantie over de positie en rol van 
de internal audit dienst in de onderneming worden vergroot en de verhoogde toegevoegde 
waarde van de internal audit dienst in corporate governance onderstrepen. 
 
 
5.2. Een blik op de toekomst 
 
Uit dit onderzoek komen een aantal trends naar voren die de positie van de internal audit dienst 
in de nabije toekomst zal doen veranderen. Door de beperkingen in het onderzoek is slechts een 
globaal beeld geschetst van de veranderingen die de internal audit diensten te wachten staan en 
de kansen die de internal audit dienst heeft om de toegevoegde waarde in corporate governance 
te vergroten. 
 
De, met name bij een aantal kleinere internal audit diensten, geconstateerde verschuiving van de 
aansturing van de internal audit dienst in het corporate governance model naar het audit 
committee is gebaseerd op een beperkte respons. Verder onderzoek naar de achterliggende 
redenen voor deze drastische ommezwaai acht ik wenselijk, om de invloed daarvan verder uit te 
kunnen werken en de internal auditors daarmee te ondersteunen in de gewijzigde rol en relaties. 
Ook een onderzoek naar de mening van leden van audit committees over de relatie met de 
internal audit dienst zal hieraan kunnen bijdragen.  
 
De internal audit dienst zal in de nabije toekomst primair gericht blijven op de raad van bestuur. 
Echter, een sterkere relatie met het audit committee is daarnaast gewenst. Het IIA zal zich 
moeten beraden op de gevolgen van de recente ontwikkelingen en de gesignaleerde trends voor 
de rol en positie van de internal auditor ten opzichte van alle stakeholders. Inmiddels is het IIA 
reeds bezig met een position paper over de rol van de internal auditor waarin ook de 
ontwikkelingen op het gebied van corporate governance zijn meegenomen.  
 
Vanwege de sterkere relatie met het audit committee en het geven van oordelen over de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen ten behoeve van de raad van bestuur zal het decentrale 
management mijns inziens op de korte termijn minder kunnen rekenen op adviezen van de 
internal audit dienst. Deze constatering lijkt een trendbreuk te veroorzaken, aangezien het 
decentrale management als klant van de internal audit dienst tot voor kort nog in belang 
toenam. De internal audit dienst zal op dit punt keuzes moeten maken. Het onvoorwaardelijk 
blijven dienen van het decentrale management kan in de ogen van zowel het audit committee als 
de externe accountant de vereiste onafhankelijke blik op de onderneming in de weg staan. 
 
De CEO’s hechten meer waarde aan een toename van de deskundigheid van de internal auditors 
dan aan het vergroten van de omvang in kwantiteit. Hierin ligt een grote uitdaging voor de 
internal auditor, die ondanks de grotere rol in corporate governance ook geen kwantitatieve 
uitbereiding verwacht, maar alleen de werkzaamheden ziet intensiveren.  
Op welke aspecten de deskundigheid zou moeten worden vergroot zal nader onderzoek 
noodzakelijk zijn. Het IIA kan in de vergroting van de kwaliteit naar mijn mening een 
belangrijke rol spelen. 
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Kortom, de recente ontwikkelingen in corporate governance geven in potentie veel 
mogelijkheden voor de internal audit dienst om de toegevoegde waarde in corporate governance 
te vergroten. Of de internal auditor deze kans benut moet in de toekomst blijken. 
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Bijlage I Gebruikte afkortingen 
 
 
AFM – Autoriteit Financiële Markten 
AICPA – American Institute of Certified Public Accountants 
BW – Burgerlijk Wetboek 
CEO – Chief Executive Officer 
CFO – Chief Financial Officer 
COSO – Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission 
IAD – Internal Audit Dienst 
ICAS – The Institute of Chartered Accountants of Scotland 
IIA – Instituut van Internal Auditors Nederland 
IIA Inc. – Institute of Internal Auditors (worldwide) 
NIVRA – Nederlands Instituut voor Registeraccountants 
NovAA – Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten 
NYSE – New York Stock Exchange 
PCAOB – Public Company Accounting Oversight Board 
REACH – Review and Analysis of Companies in Holland 
SEC – Security and Exchange Committee 
SoX 302 – Sarbanes-Oxley Act, section 302 
SoX 404 – Sarbanes-Oxley Act, section 404 
VRO – Vereniging Register Operational Auditors 
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Bijlage II Resultaten enquête praktijkonderzoek onder CEO’s 
 

6 43                     14% 1 - zeer belangrijk
5 15                     33% 5 - onbelangrijk
4 35                   11% gem. - gemiddelde score

15 93                   16%

1 Wat verwacht u van uw Internal (Operational) Audit functie? 1 2 3 4 5 Totaal Gem

a Een oordeel over de kwaliteit van het interne risico-beheerssysteem 9 5 1 15 1,53

b Een bijdrage aan de opzet van het interne risico-beheerssysteem 3 6 6 15 2,20

c Een oordeel over de betrouwbaarheid van de (interne) financiële informatie 3 10 1 1 15 2,00

d Een bijdrage aan de opzet van de financieel administratieve processen AO/IC 2 4 6 2 1 15 2,73

e Een oordeel over de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen 1 7 4 2 1 15 2,67

f Een bijdrage aan de verbetering van de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen 3 4 3 2 3 15 2,87

g Een bijdrage aan de versterking van corporate governance 3 8 3 1 15 2,13

2 Op welke aspecten beoordeelt u de Internal (Operational) Audit functie? 1 2 3 4 5 Totaal Gem

a Het behalen van de in het audit-plan afgesproken doelstellingen 5 8 1 1 15 1,87

b Het verschaffen van zekerheid aan de hoogste leiding 4 7 4 15 2,00

c Het tijdig signaleren van de belangrijkste risico's in de organisatie 5 6 4 15 1,93

d Het kweken van risicobewustzijn in de organisatie 4 6 3 2 15 2,20

e Het adequaat adviseren over belangrijke knelpunten in de organisatie 2 6 3 3 14 2,50

f Het verbeteren van de beheersing van de organisatie 2 9 3 1 15 2,20

g Het voorkomen van fraude 2 6 5 2 15 2,47

3 In welke mate zijn de volgende eigenschappen van belang voor 
uw Internal (Operational) Audit functie?

a Onafhankelijkheid 6 6 2 1 15 1,93

b Objectief 8 6 1 15 1,53

c Deskundigheid 6 8 1 15 1,67

d Klantgericht 10 4 1 15 2,40

e Pro-actief 6 7 2 15 1,73

f Adviesvaardig en communicatief 5 6 4 15 1,93

g Managementvaardig 7 8 15 2,53

4 Wie zijn volgens u de belangrijke klanten van de Internal (Operational)
Audit Dienst?

a De Raad van Bestuur 8 6 1 15 1,53

b Het decentrale management 2 7 5 1 15 2,33

c De Raad van Commissarissen/ het Audit Committee 3 9 1 2 15 2,33

d Externe toezichthouders/ het maatschappelijk verkeer 2 5 4 2 13 3,46

5 Welke aspecten acht u in het kader van (de huidige ontwikkelingen
op het gebied van) corporate governance belangrijk?

a De onafhankelijkheid van de Internal (Operational) Audit functie 
van de Raad van Bestuur

b Rechtstreekse communicatielijnen met de Raad van Bestuur 8 5 2 15 1,60

c Rechtstreekse communicatielijnen met de Raad van Commissarissen/ het 
Audit Committee

d Het benoemen van het hoofd van de Internal (Operational) Audit functie door de 
Raad van Commissarissen/ het Audit Committee

e Het versterken van de Internal (Operational) Audit functie in omvang 2 8 4 1 15 3,27

f Het versterken van de Internal (Operational) Audit functie in kwaliteit 3 6 5 1 15 2,27

7 2 2 15

2 5 5 2

4

152 10 1 1 1

5 Totaal

1 15

1 2 3 4

Respons
Industrie
Financiële dienstverlening

Aantal

Totaal5

Aantal

1 Totaal

1 2 3 4

Aantal

Aantal

2 3 4 5

Aantal

Overige dienstverlening
Totaal

3,13

Gem

Gem

Gem

2,67

2,27
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Bijlage III Resultaten enquête praktijkonderzoek onder hoofden van internal 
audit diensten  
 
Het enquêteformulier, verzonden aan 29 hoofden van internal audit diensten, is in deze bijlage 
integraal overgenomen. De resultaten zijn per vraag opgenomen en in gemiddelde scores 
uitgedrukt (vetgedrukt). 
 
De enquête heeft als doel een inzicht te krijgen in mening van de hoofden van Internal/ 
Operational Audit Diensten (IAD) van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland over de 
rol van de IAD met betrekking tot corporate governance.  
De enquête bestaat uit twee delen. Deel A gaat in op de huidige positie en rol van de IAD in 
corporate governance. In deel B zal naar uw mening worden gevraagd over de ontwikkelingen in 
corporate governance, waaronder de commissie Tabaksblat en de Sarbanes Oxley wetgeving. 
Het invullen van de enquête zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. 
 
Wat is de naam van de onderneming waarin u werkzaam bent? 
 
……………………………………………………………….. 
 
Op welke branche hebben de hoofdactiviteiten van uw organisatie betrekking?  

0  Handel 
4  Industrie 
3  Financiële dienstverlening 
4  Overige dienstverlening 

 
DEEL A 
 
1. Waar is de IAD gepositioneerd in de organisatie? 

11  Op corporate niveau onder de raad van bestuur 
  0  Op corporate niveau onder de raad van commissarissen/ het audit committee  
  0  Op bedrijfsonderdeel niveau onder het management van het bedrijfsonderdeel 
  0  Zowel op corporate als op bedrijfsonderdeel niveau 
  0  Anders, namelijk ………………………………. 

 
2. Wat is de omvang van uw dienst in full time equivalente eenheden? 

 
      ……. fte’s 
 

Aantal fte’s Respons 
0-10 6 
11-50 2 
51-100 1 
>100 2 
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3. Welke stakeholders (gebruikers) van de diensten van de IAD zijn belangrijk?  
(1 het meest belangrijk – 5 het minst belangrijk) 

1,4  De Chief Executive Officer    
1,3  De Chief Financial Officer    
2,1  Het decentrale management    
3,1  De raad van commissarissen    
2,2  Het audit committee     
2,7  De externe accountant    
3,4  De externe toezichthouders    
 --   Anders, namelijk……………..    

 
4. Welke stakeholders (gebruikers) mag u informeren zonder overleg vooraf met de raad van 

bestuur?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

10   Het decentrale management 
  0   De raad van commissarissen 
  4   Het audit committee 
  8   De externe accountant 
  2   De externe toezichthouders 
  0   Anderen, namelijk…………….. 

 
5. Wat zijn de belangrijkste taken van de IAD? 

(1 het meest belangrijk - 5 het minst belangrijk) 
1,3  Een oordeel geven over de kwaliteit van het interne risico-beheerssysteem 
2,5  Een bijdrage leveren aan de opzet van het interne risico-beheerssysteem 
2,3  Een oordeel geven over de betrouwbaarheid van de interne financiële informatie 
3,5  Een bijdrage leveren aan de opzet van de financieel administratieve processen 
2,1  Een oordeel geven over de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen 
3,0  Een bijdrage leveren aan de verbetering van de efficiency en effectiviteit van de 

bedrijfsprocessen 
 

6. Kunt u per type product/ dienst aangeven op welk deel van de capaciteit van de afdeling ze 
beslag leggen? 

Type product/ dienst   Percentage van de totale IA activiteiten 
a. Financial audits       21% 
b. Operational audits      56% 
c. EDP/IT audits       11% 
d. Advisering over risicomanagement/ Internal Control  10% 
e. Overig          2% 

 
 
 
 
 
 
 
7. Wordt de kwaliteit van de werkzaamheden van de IAD formeel tenminste jaarlijks 

beoordeeld en zo ja, door wie?  
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(meerdere antwoorden mogelijk) 
7  Ja, door de raad van bestuur 
4  Ja, door de raad van commissarissen/ het audit committee 
4  Ja, door de externe accountant 
7  Ja, door mijzelf 
4  Anders, namelijk door de CEO/ andere toezichthouders 
0  Nee 

 
8. Hoe stelt de IAD zich primair op in het corporate governance model? 

6  Als ‘tool of management’ voor de raad van bestuur 
0  Als onafhankelijk toezichthouder ten behoeve van de raad van commissarissen/ het 

audit committee 
5  Zowel als ‘tool of management’ als onafhankelijk toezichthouder 
0  Anders, namelijk …………….. 

 
9. Wie voert de volgende taken uit? 

(RvB=Raad van Bestuur; RvC=Raad van Commissarissen; AC=Audit Committee; 
EA=Externe Accountant) Graag aankruisen wat van toepassing is. 

 
Relatie met het audit committee 
10. Is er een afzondelijke audit committee aanwezig? 

9  Ja (u kunt verder gaan met vraag 11) 
2  Nee (u kunt verder gaan met vraag 13)  

 
11. Welke personen hebben permanent zitting in het audit committee en hoeveel? 

! De Chief Executive Officer     4 persoon 
! De Chief Financial Officer      6 persoon 
! Overige leden van de raad van bestuur    0 perso(o)n(en) 
! Leden van de raad van commissarissen  21 perso(o)n(en) 
! De externe accountant    11 perso(o)n(en) 
! U zelf (als hoofd van de IAD)     3 persoon 
! Anderen, namelijk …………….    4 perso(o)n(en) 

 
Totaal:           (gem)  5,4 personen 

 
12. Woont u vergaderingen van het audit committee bij en zo ja op welke basis? 

4  Ja, op basis van een speciale uitnodiging 

 RvB RvC AC EA Anders

Beoordelen en goedkeuren audit plan van de IAD 10 0 6 1  

Benoemen en ontslaan van het hoofd van de IAD 11 0 3 0  

Beoordelen en belonen van het hoofd van de IAD 
 

11 0 0 0  

Beoordelen van de audit werkzaamheden 10 0 4 3  

Bepalen van het budget van de IAD  11 0 1 0  



De toegevoegde waarde van de internal auditor in corporate governance 

 72

2  Ja, ik ben permanent lid van het audit committee 
2  Nee 
1  Anders, namelijk vanaf 2004 gedeeltelijk 
 
U kunt verder gaan met vraag 14. 
 

13. Denkt u dat in de nabije toekomst een audit committee in uw organisatie zal worden 
ingesteld? 

2  Ja, vanwege Euronext bepalingen (1x) 
0  Nee 

 
Relatie met de externe accountant 
14. Wat is de frequentie waarmee de IAD formeel overleg voert met de externe accountant? 

0  1 keer per jaar 
4  1-4 keer per jaar 
5  5-12 keer per jaar 
1  meer dan 12 keer per jaar 
1  nooit 

 
15. Wie bepaalt en houdt toezicht op het audit budget voor de externe accountant? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
4  De raad van commissarissen/ het audit committee 
8  De raad van bestuur 
2  De IAD 
0  Anders, namelijk ……………………….. 

 
16. Welke aspecten in de relatie met de externe accountant vindt u belangrijk? 

(1 het meest belangrijk – 5 het minst belangrijk) 
1,6  Overleg op gelijkwaardige voet 
3,3  Vertrouwelijk overleg zonder direct informeren RvB 
3,6  Samen optrekken richting de raad van bestuur 
3,8  Samen optrekken richting de interne toezichthouders 
3,9  Gezamenlijk uitvoeren van financial audits 
4,4  Gezamenlijk uitvoeren van operational audits 
3,5  Gezamenlijk ontwikkelen van methoden en technieken 
1,0  Anders, namelijk informatieuitwisseling (1x)/ overleg over focus en 

aanpak (1x)/ kennisnemen van elkaars bevindingen (1x) 
 

17. Valt uw onderneming onder de Sarbanes-Oxley wetgeving? 
3  Ja (u kunt verder gaan met vraag 18) 
8  Nee (u kunt verder gaan met deel B) 

 
 
 
18. Denkt u dat de Sarbanes-Oxley wetgeving gevolgen heeft voor de IAD? 

3  Ja, namelijk op ………     (meerdere antwoorden mogelijk)  
3  de taakgebieden 
3  de omvang van de IAD 
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3  de relatie met het audit committee/ de raad van commissarissen 
3  de relatie met de externe accountant 

0  Nee 
 
 
 
DEEL B 
 
In dit deel van de enquête zal naar uw mening over de recente ontwikkelingen in corporate 
governance worden gevraagd. Daarbij gaat het om de gevolgen voor de rol en taken van de IAD. 

 
19. De IAD speelt een belangrijke rol in de versterking van corporate governance. 

7  Volledig eens 
4  Enigszins eens 
0  Enigszins oneens 
0  Volledig oneens 
0  Geen mening 

 
20. In de concept code van de commissie Tabaksblat staat dat ten aanzien van de effectiviteit van 

de interne risicobeheersings- en controlesystemen informatie in het jaarverslag moet worden 
opgenomen. In welke mate heeft deze ontwikkeling volgens u gevolgen voor de IAD? 
(1 in sterke mate – 5 in zeer beperkte mate) 

2,2  De werkzaamheden van de IAD zullen hierdoor intensiveren  
2,4  De activiteiten van de IAD zullen verschuiven van financial audits naar operational 

audits  
3,2  De activiteiten van de IAD zullen verschuiven van operational audits naar financial 

audits 
2,4  Het overleg met het management zal toenemen 
3,0  De omvang van de IAD zal hierdoor toenemen 
  --   Anders, namelijk …………  

 
21. In welke mate zullen de werkzaamheden van de IAD door de recente ontwikkelingen 

verschuiven naar de volgende (nieuwe) taakgebieden? 
(1 in sterke mate – 5 in zeer beperkte mate) 

2,6  Ethiek/ integriteitvraagstukken 
2,1  Het naleven van de corporate governance code 
1,9  Risk management/ Internal control 
  --  Anders, namelijk ……… 

 
 
 
 
 
 
22. De IAD kan in het kader van corporate governance in een ‘spagaat’ terecht komen tussen het 

onvoorwaardelijk dienen van het (top)management en het onafhankelijk toezicht houden op 
de onderneming ten behoeve van de raad van commissarissen/ het audit committee. Hoe 
kijkt u tegen deze ontwikkeling aan? 
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7  De IAD kan prima voor beide partijen zijn taken adequaat uitvoeren 
1  De IAD dient zich meer te richten op het dienen van het (top)management 
3  De IAD dient zich meer te richten op het dienen van de raad van commissarissen/ het 

audit committee 
0  Anders, namelijk ……… 

 
23. Op welke aspecten vindt u dat de rol van de IAD in het kader van corporate governance 

belangrijker is/ zal worden en in welke mate? 
(1 in sterke mate – 5 in zeer beperkte mate) 

2,1  Het beoordelen van de betrouwbaarheid van de financiële informatie 
2,9  Het beoordelen van de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering 
2,2  De controle op naleving van wet- en regelgeving 
2,1  De RvC/ het audit committee van betrouwbare informatie voorzien 
  --  Anders, namelijk ……………. 

 
24. Onder welke partij(en) zouden volgens u de volgende taken moeten vallen om de werking 

van de IAD te optimaliseren? 
(RvB=Raad van Bestuur; RvC=Raad van Commissarissen; AC=Audit Committee; 
EA=Externe Accountant) Graag aankruisen wat van toepassing is. 
 

 
 
Allereerst willen ik u hartelijk bedanken voor uw medewerking aan deze enquête. Eventuele 
opmerkingen over de enquête kunt u hieronder of op de achterkant van dit formulier kwijt. 
 
 
 
De gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk worden behandeld. 

 RvB RvC AC EA Anders

Beoordelen en goedkeuren audit plan van de IAD 7 1 9 0  

Benoemen en ontslaan van het hoofd van de IAD 5 1 8 0  

Beoordelen en belonen van het hoofd van de IAD 
 

6 1 6 0  

Beoordelen van de audit werkzaamheden 6 1 9 2  

Bepalen van het budget van de IAD  5 2 8 0  

Anders, namelijk …… 0 0 0 0  


