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Aanleiding en doel van deze position paper 
Zowel nationaal als internationaal is de belangstelling voor de corporate governance 
van ondernemingen, vooral door een aantal schandalen, enorm toegenomen. De 
Sarbanes-Oxley Act en ‘de Nederlandse corporate governance code’, opgesteld door 
de commissie Tabaksblat, zijn twee voorbeelden van aanvullende regelgeving die hier 
het rechtstreekse gevolg van zijn. Belangrijke elementen voor een goede corporate 
governance zijn de ‘checks and balances’ maatregelen die vereist zijn voor een 
adequate en effectieve beheersing van de risico’s en processen van de organisatie, 
waaronder de rol van de externe certificerend accountant. Aan de taak en functie van 
de internal auditor wordt in de hiervoor genoemde aanvullende regelgeving slechts 
beperkt aandacht gegeven, hetgeen geen recht doet aan het belang van de internal 
auditfunctie voor onder andere de interne risicobeheersings- en controlesystemen van 
organisaties.  
 
Mogelijk is de betrekkelijke onbekendheid van deze beroepsgroep er de oorzaak van 
dat de internal auditfunctie onderbelicht is gebleven. Het doel van deze position paper 
is dan ook om door een gezamenlijke standpuntbepaling van het NIVRA en het 
Institute van Internal Auditors Nederland (IIA) meer helderheid te geven over de taak 
en functie van de internal auditor, zodat er duidelijkheid ontstaat over wat er van een 
internal auditor verwacht mag worden. De position paper is verder het uitgangspunt 
voor een nog op te stellen richtlijn voor het functioneren van de internal auditor, 
welke door het NIVRA en het IIA in hun reacties op de conceptcode van de 
Commissie Tabaksblat is toegezegd. 

ors: 

                                                

Scope 
De position paper heeft betrekking op audit-deskundigen die werkzaam zijn bij in 
Nederland gevestigde organisaties en die beogen om in overeenstemming met 
algemeen aanvaarde standaarden invulling te geven aan de definitie van het begrip 
Internal Auditing zoals vastgesteld door The Institute of Internal Audit
 

 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization's operations. It 
helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control, and governance processes.” 

Hoewel de functie van internal auditor in Nederland in verschillende varianten1 
voorkomt, kan over het algemeen gesteld worden dat de in deze position paper 
bedoelde internal auditors de volgende punten gemeen hebben (niet limitatief).  
 

 
1 Dit heeft onder andere betrekking op wanneer, hoe en de mate waarin de internal auditor zijn 
adviserende rol invult. Dit kan variëren van het doen van aanbevelingen die het karakter van een 
oplossingsrichting hebben tot het intensief participeren bij verbeterprocessen. 
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De internal auditor: 
 
a) legt verantwoording af aan de bestuurder die de eindverantwoordelijkheid draagt 

voor de organisatie waarvan de internal auditor deel uit maakt; 
b) adviseert en rapporteert over de beheersing van de risico’s en processen van de 

organisatie aan zijn opdrachtgever; 
c) verleent onder verantwoordelijkheid van het bestuur direct of indirect diensten 

aan onafhankelijke externe controle- en toezichthoudende organen, die van het 
werk van de internal auditor gebruik willen maken; 

d) heeft één of meer in- of externe beroepsopleidingen gevolgd, hetgeen 
bijvoorbeeld uit vaktechnische titels kan bli 2jken ; 

nctie gebruikt. 

                                                

e) is veelal lid van één of meer professionele beroepsorganisaties die onder meer de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening bevorderen3;  

 
De internal auditor treedt ook wel op onder de naam interne accountant, werkzaam bij 
een interne accountantsdienst. Omdat de naam interne accountant een andere 
aanduiding is van een internal auditor die als RA in het accountantsregister is 
ingeschreven, worden in het vervolg van deze position paper alleen de aanduidingen 
internal auditor en internal auditfu
 
Een wezenlijk onderscheid dat hierbij niet onvermeld mag blijven, betreft het al dan 
niet certificeren van een financiële verantwoording van de organisatie waar de 
internal auditor (RA/AA) werkzaam is. Bij de indeling van deze position paper is met 
dit onderscheid rekening gehouden door de onderdelen 1 t/m 9 van toepassing te laten 
zijn op alle internal auditors en onderdeel 10 uitsluitend te bestemmen voor internal 
auditors (RA/AA) die een interne accountantsverklaring afgeven. 

Opzet van de position paper 
In deze position paper is er naar gestreefd om zoveel mogelijk de aspecten te 
beschrijven die voor alle internal auditors bij alle soorten organisaties van toepassing 
zijn, rekening houdend met het onderscheid tussen wel of niet intern certificeren van 
financiële verantwoordingen door de internal auditor (RA/AA).  
 
In zijn algemeenheid sluit deze position paper aan op de internationaal geldende 
richtlijnen uitgevaardigd door The Institute of Internal Auditors Inc. gevestigd te 
Altamonte Springs, USA. Dit instituut is de overkoepelende organisatie van de in 120 
landen gevestigde gelijknamige beroepsorganisatie voor internal auditors. Aanvullend 
op deze internationale richtlijnen, die voor zover van toepassing in deze position 
paper in kaders zijn opgenomen, zijn aanvullingen en nadere uitwerkingen voor de 
Nederlandse praktijk gegeven. 
 

 
2 RA, AA, CIA, RO, RE, CISA 
3 NIVRA, NOvAA, IIA, VRO, NOREA, ISACA 
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1. De functie van de internal auditor 
Het functioneren van organisaties wordt bepaald door het nastreven van geformuleer-
de strategische doelstellingen. De rol van het management ligt hierbij op het gebied 
van plannen, organiseren, besturen, beheersen, monitoren, controleren en verant-
woorden. Om de doelstellingen te kunnen realiseren heeft het management een 
belangrijke taak om tijdig in te spelen op veranderingen in de omgeving en het 
managen van risico's. Risico’s veranderen echter snel en variëren; dit vereist dus 
voortdurende aandacht van de organisatie. Beheersing betekent dat de organisatie 
effectief en pro-actief omgaat met het dynamisch spanningsveld tussen doelrealisatie, 
verandering en risico’s. Veranderingen in risico’s moeten worden onderkend en 
beheerst, wil een organisatie in een dynamische wereld ‘in control’ zijn. Vanuit haar 
verantwoordingstaak dient het management aan zijn stakeholders zekerheid te geven 
dat de organisatie ‘in control’ is, doordat de organisatie beschikt over een goed 
functionerend risicobeheersings- en controlesysteem. Hier komt de internal auditor in 
beeld. De internal auditor heeft als functie het bestuur (aanvullende) zekerheid te 
geven over de mate waarin de risico’s die de organisatiedoelstellingen bedreigen 
worden beheerst. 
 
42100 – Nature of Work 
The internal audit activity should evaluate and contribute to the improvement of risk management, 
control, and governance processes using a systematic and disciplined approach. 
 
2110 – Risk Management 
The internal audit activity should assist the organization by identifying and evaluating significant 
exposures to risk and contributing to the improvement of risk management and control systems. 
 
2120 – Control 
The internal audit activity should assist the organization in maintaining effective controls by evaluating 
their effectiveness and efficiency and by promoting continuous improvement. 
 
2130 – Governance 
The internal audit activity should assess and make appropriate recommendations for improving the 
governance process in its accomplishment of the following objectives: 
• Promoting appropriate ethics and values within the organization.  
• Ensuring effective organizational performance management and accountability.  
• Effectively communicating risk and control information to appropriate areas of the organization.  
• Effectively coordinating the activities of and communicating information among the board, 

external and internal auditors and management. 

Definities internal auditing 
Het IIA Nederland heeft de definitie van Internal Auditing zoals vastgesteld door het 
overkoepelende Institute of Internal Auditors, als volgt vertaald: 
 
“Internal Auditing is een onafhankelijke, objectieve assurance (geven van zekerheid) 
en consulting (geven van advies) activiteit met de bedoeling waarde toe te voegen aan 
en verbetering te brengen in de operaties van een organisatie. Internal Auditing helpt 
een organisatie om haar doelen te verwezenlijken door een methodische, ordelijke 

                                                 
4 Bron: IIA Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

Studierapport De Internal Auditor in Nederland, pagina 5 van 29 



 

benadering om de effectiviteit van risicomanagement, controle en beheersingsproces-
sen te evalueren en verbeteren.” 
 
Uit deze definitie blijkt in het bijzonder het doel en de toegevoegde waarde van de 
internal auditfunctie en hiervan afgeleid de taak en de functie van de internal auditors. 
De internal auditors hebben een verantwoordelijkheid in het toetsen en daarmee in het 
verbeteren van de operaties binnen een organisatie, inclusief het hiermee samenhan-
gende geheel van risicobeheersings- en controlesystemen.  
 
De internal auditor heeft een belangrijke rol bij de beoordeling van de opzet, de 
toereikendheid en de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesyste-
men en in de toetsing van de werking van deze systemen. De onafhankelijke internal 
auditor maakt vanuit de organisatie bezien geen deel uit van de managementcyclus. 
Voor buitenstaanders is dit wel het geval en maakt de internal auditor onderdeel uit 
van de corporate governance structuur. 

Afbakening takengebied 
De scope van het takengebied van de internal auditor strekt zich uit over de totale 
strategische, tactische en operationele bedrijfsvoering van de organisatie welke 
gericht is op het nastreven van geformuleerde strategische doelstellingen. Door 
methodisch en kwalitatief hoogwaardig onderzoek, veelal getypeerd als operational, 
financial, compliance, IT/EDP, en safety, health & environment (SHE) audits, wor-
den (aanvullende) zekerheid en aanbevelingen verstrekt aan het management.  
Om de functie volwaardig in te kunnen vullen is het van belang dat de internal audit-
functie zo onafhankelijk mogelijk binnen de organisatie is gepositioneerd, dat er 
heldere communicatie- rapportage- en verantwoordingslijnen zijn naar de opdracht-
gever en de bestuurder en dat de internal auditfunctie ongelimiteerd toegang heeft tot 
alle gegevens en personen van de organisatie. 
 
De internal auditors hebben een toetsende verantwoordelijkheid vanuit een onafhan-
kelijke positie. Zij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inrichting (opzet) en 
uitvoering (werking) van processen, dus ook niet voor de implementatie van aanbeve-
lingen die voortvloeien uit door de internal auditors uitgevoerde opdrachten. Wel kan 
de deskundigheid van internal auditors benut worden bij diverse activiteiten, zoals de 
opzet van nieuwe systemen en processen of de facilitering van control of risk self 
assessments door het management. Hiervoor geldt expliciet dat de internal auditors 
geen eindverantwoordelijkheid kunnen dragen en dat ter zake geen beslissingsbe-
voegdheden bestaan. 
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2. De positie van de internal auditor in de organisatie 

Onafhankelijke positie 
1100 – Independence and Objectivity 
The internal audit activity should be independent, and internal auditors should be objective in perform-
ing their work. 
1110 – Organizational Independence 
The chief audit executive should report to a level within the organization that allows the internal audit 
activity to fulfill its responsibilities. 
2060 – Reporting to the Board and Senior Management 
The chief audit executive should report periodically to the board and senior management on the 
internal audit activity’s purpose, authority, responsibility, and performance relative to its plan. Report-
ing should also include significant risk exposures and control issues, corporate governance issues, and 
other matters needed or requested by the board and senior management. 
 
Om de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de internal auditor zoveel mogelijk te 
waarborgen, wordt de internal auditor die de eindverantwoordelijkheid voor de 
internal auditfunctie draagt, door de bestuurder5 benoemd.  
De internal auditor fungeert ten behoeve en in opdracht van de bestuurder en verant-
woordt zich rechtstreeks aan de bestuurder. De internal auditfunctie doet periodiek 
verslag aan de bestuurder over de uitgevoerde audits en de uitkomsten daarvan. Ook 
kunnen opdrachten op verzoek van opdrachtgevers anders dan het bestuur worden 
gedaan. 
Audit opdrachten voor de internal auditor afkomstig van de auditcommissie of van 
opdrachtgevers niet behorende tot de organisatie waarvan de internal auditor deel uit 
maakt, zoals externe toezichthouders, lopen langs of gebeuren met medeweten van de 
bestuurder. 

Toezicht op het functioneren van de internal auditor 
2020 – Communication and Approval 
The chief audit executive should communicate the internal audit activity’s plans and resource require-
ments, including significant interim changes, to senior management and to the board for review and 
approval. The chief audit executive should also communicate the impact of resource limitations. 
 
Periodiek stelt de internal auditfunctie een planning en realisatie van activiteiten op, 
die door de bestuurder worden beoordeeld en goedgekeurd. 
De bestuurder stuurt die planning, realisatie en rapportage van de internal auditor met 
zijn commentaar door aan de auditcommissie. De auditcommissie behandelt deze 
stukken in aanwezigheid van de bestuurder en de internal auditor. 

Bevoegdheden van de internal auditor 
1000 – Purpose, Authority, and Responsibility 
The purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity should be formally 
defined in a charter, consistent with the Standards, and approved by the board. 
 
                                                 
5 Voor internal auditors werkzaam in het bedrijfsleven wordt hiermee CEO bedoeld, voor 
overheidsaccountants de minister van het departement waarvan de internal auditor deel uit maakt, in 
overeenstemming met de minister van Financiën. 
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De bevoegdheden van de internal auditor zijn in een door de bestuurder ondertekend 
audit charter vastgelegd en binnen de organisatie aan het management van die organi-
satie bekend gemaakt.  
In het charter is onder meer geregeld dat de internal auditor toegang heeft tot alle 
gegevens en personen binnen de organisatie die voor de uitoefening van zijn functie 
ter zake doende zijn.  
De internal auditor heeft de bevoegdheid om in voorkomend geval in overleg te 
treden met de voorzitter van de auditcommissie. 
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3. Internal audit in het kader van (inter)nationale regelgeving 
De formeel juridische context en status van de internal auditor kunnen per land en per 
sector verschillen. Deze verschillen hebben drie dimensies, waarmee de in Nederland 
werkende internal auditor rekening zou moeten houden: 
 
a) de dynamische internationale ontwikkelingen, onder andere qua wet- en regelge-

ving op het gebied van governance, hebben effect op de Nederlandse wet- en re-
gelgeving en dus effect op de in Nederland opererende internal auditor; 

b) de in Nederland opererende internal auditors, die werken bij een internationale 
organisatie, kunnen ook betrokken worden bij audits in de andere landen; 

c) landen stellen eisen aan internal auditors van Nederlandse internationale organisa-
ties die te maken hebben met dat betreffende land. 

 
In dit hoofdstuk wordt ten aanzien van bedrijfsleven en centrale rijksoverheid eerst 
ingegaan op huidige nationale en internationale wet- en regelgeving van de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, waarmee de in Nederland opererende 
internal auditor rekening zou moeten houden. Hoewel sprake is van een dynamische 
situatie zal vervolgens getracht worden welke algemene ontwikkelingen hieruit te 
concluderen zijn. 

Verenigde Staten,  bedrijfsleven 
In de Verenigde Staten wordt de Sarbanes-Oxley Act 2002 uitgewerkt in regelgeving 
van de beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). De reik-
wijdte van deze nieuwe regelgeving heeft betrekking op alle ondernemingen die een 
beursnotering in de VS hebben. Er zijn nagenoeg geen uitzonderingen voor niet-
Amerikaanse ondernemingen. In de Sarbanes-Oxley Act 2002 is niets vermeld over 
een verplichte aanstelling van een internal auditor en/of het functioneren van de 
internal auditor. Hoewel de Sarbanes-Oxley Act 2002 zelf niets vermeldt over de 
internal auditfunctie, stelt de SEC echter wel de volgende vraag in de ‘proposed rule: 
standards relating to listed company audit committees (deel B)’: “Should the audit 
committee also be directly responsible for the appointment, compensation, retention 
and oversight of an issuer’s internal auditor? Should other responsibilities be under 
the supervision of the audit committee?” 
De New York Stock Exchange (NYSE) stelt in haar Corporate Governance rules dat: 
“Each listed company must have an internal audit function. Commentary: Listed 
companies must maintain an internal audit function to provide management and the 
audit committee with ongoing assessments of the company’s risk management 
processes and system of internal control. A company may choose to outsource this 
function to a third part service other than its independent auditor.” 

Verenigde Staten,  Overheid 
De Inspector General Act van 1978 bepaalt de instelling van een internal auditor bij 
departementen en agencies. Over deze Inspector Generals zijn onder meer de volgen-
de bepalingen opgenomen: “the Inspector General's mission is to:  
• Conduct independent and objective audits, investigations and inspections   
• Prevent and detect waste, fraud and abuse,   
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• Promote economy, effectiveness and efficiency,  
• Review pending legislation and regulation, and  
• Keep the agency head and Congress fully and currently informed.  
 
The President nominates IG’s at Cabinet-level departments and major agencies with 
Senate confirmation. These IG's can only be removed by the President. The agency 
heads appoint and can remove IG's at designated Federal entities. Both houses of 
Congress must be notified if an IG is removed by the President or an agency head.” 
 
Alle agency’s (departementen en andere overheidsorganen) hebben een Inspector 
General (IG). De IG is een interne auditor en heeft als voornaamste taak het doen van 
prestatie-audits. De IG’s van de grotere agency’s vallen onder de directe verantwoor-
delijkheid van de President. Bij kleinere agency’s valt de IG onder directe verant-
woordelijkheid van het hoofd van de agency. De IG’s moeten echter altijd hun resul-
taten rapporteren aan de President, het congres en het hoofd van de agency. Daarnaast 
moet het ontslag van een IG altijd gemeld worden aan het congres. Verder hebben de 
IG’s van het congres de opdracht gekregen om de geldigheid, nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid te meten van prestatiemaatstaven en hun uitkomsten bij hun agency. 
De IG’s hebben de mogelijkheid om externe commerciële accountants in te huren.  

Verenigd Koninkrijk,  Bedrijfsleven 

The Combined Code on corporate governance van juli 2003 kent een aantal bepalin-
gen over internal audit. De Code kent geen wettelijke verplichtingen. Elk bedrijf zal 
echter moeten aangeven waarom zij van de bepalingen in de Code afwijkt. Aanwij-
zingen hoe de code te implementeren worden gevoed door het Turnbull Committee 
(Code provisions on internal control, september 1999) and the Smith Group (Audit 
Committees: Combined Code Guidance, juli 2003). Daarnaast zijn er in de Combined 
Code suggesties voor good practices opgenomen vanuit het Higgs report (januari 
2003): “De Combined Code stelt in C.3.5: The audit committee should monitor and 
review the effectiveness of the internal audit activities. Where there is no internal 
audit function, the audit committee should consider annually whether there is a need 
for an internal audit function and make a recommendation to the board, and the 
reasons for the absence of such a function should be explained in the relevant section 
of the annual report.” 

Verenigd Koninkrijk, Overheid 
In Government Accounting 2000 is in Annex 4.4 een aantal bepalingen opgenomen 
over de internal audit function binnen de centrale overheid:  
 
a) to provide an independent and continuing appraisal of the department's internal 

control system; and; 
b) to take the action needed to provide the department's Accounting Officer with a 

continuing assurance that the department's internal control systems are adequate 
and effective;  

c) Assurance is provided through the professional opinion of the Head of Internal 
Audit (or equivalent) on the adequacy and effectiveness of the internal control 
system and the extent to which it can be relied upon; 
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d) An Accounting Officer is charged with organising internal audit in accordance 
with the objectives, standards and practices set out in Government Internal Audit 
Manual (GIAM). 

Nederland,  Bedrijfsleven 
Op 9 december 2003 heeft de Commissie Tabaksblat ‘de Nederlandse corporate 
governance code’ uitgebracht. Deze code behelst de beginselen van deugdelijk 
ondernemingsbestuur en best practice bepalingen voor alle vennootschappen met een 
statutaire zetel in Nederland. Over de internal auditfunctie c.q. interne accountant zijn 
de volgende bepaling opgenomen: 
• III.5.4 De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur 

ten aanzien van: 
b) de financiële informatieverschaffing door de vennootschap (keuze van ac-

counting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe re-
gels, 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; 
• III.5.8 De auditcommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter van het bestuur 

(of: chief executive officer), de bestuurder verantwoordelijk voor financiële za-
ken (of: chief financial officer), de externe accountant en de interne accountant 
bij haar vergaderingen aanwezig zijn. 

• V. De audit van de financiële verslaggeving en de positie van de interne audit-
functie en van de externe accountant 

• V.3 Interne auditfunctie 
Principe: De interne accountant, die een belangrijke rol kan spelen in het beoorde-
len en toetsen van interne risicobeheersings- en controlesystemen, functioneert 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

• Best practice bepaling 
V.3.1 De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het op-
stellen van het werkplan van de interne accountant. Zij nemen ook kennis van de 
bevindingen van de interne accountant. 

• 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: 
A. Met betrekking tot de accountantscontrole: 
- informatie over zaken die van belang zijn voor de beoordeling van de onaf-

hankelijkheid van de externe accountant; 
- informatie over de gang van zaken tijdens de controle als ook de samenwer-

king met interne accountants en eventueel andere externe accountants, discus-
siepunten met het bestuur, een overzicht van niet aangepaste correcties, etc. 
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Nederland, Overheid 
De departementale auditdienst heeft voor het departementale topmanagement twee 
taken: de onderzoeksfunctie (operational audit) en de certificerende functie (accoun-
tantscontrole). Deze taken van de departementale auditdienst zijn uiteengezet in het 
Kwaliteitsplan auditfunctie rijksoverheid, dat door het kabinet op 1 februari 2002 is 
vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2001/02, 27 891 
en 26 573, nr. 2). De onderzoeksfunctie is niet exclusief voorbehouden aan de depar-
tementale auditdienst. De accountantscontrole wel. De onderzoeksfunctie is wettelijk 
verplicht volgens de Comptabiliteitswet 2001, artikel 21 CW. De accountantscontrole 
ten behoeve van de Minister dient verplicht door de departementale auditdienst te 
worden uitgevoerd op basis van artikel 66 CW. Deze wettelijke taak van de departe-
mentale auditdienst houdt méér in dan het afgeven van een accountantsverklaring. De 
wettelijke taak houdt ook in dat de departementale auditdienst onderzoek doet naar 
het financieel en materieel beheer, de daarvoor bijgehouden administraties en naar de 
totstandkoming van de niet-financiële informatie in de verantwoording. 

Algemene bevindingen ten aanzien van huidige ontwikkelingen 

Ten aanzien van huidige (inter)nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de 
internal auditfunctie kunnen de volgende bevindingen worden onderkend: 
a) er is sprake van een ontwikkeling van en de noodzaak tot het hebben van de 

internal auditfunctie, waarbij een maatschappelijke roep om ook andere verant-
woordingen dan alleen een financiële en een daarbij behorende bredere assurance-
functie met een steeds meer ‘eigen’ wet- en regelgeving op die punten; 

b) de internal auditfunctie dient onafhankelijk bij het bestuur te worden gepositio-
neerd en er is discussie over de rol van de auditcommissie daarbij; 

c) er is discussie over de scheiding tussen controle en (het controleren van het eigen) 
advies en de mate waarin dit ook geldt voor de internal auditfunctie; 

d) de risico-benadering is leidend bij het opstellen van het auditplan. 
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4. De wijze waarop de internal auditor zich manifesteert 
 
1000 – Purpose, Authority, and Responsibility 
The purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity should be formally 
defined in a charter, consistent with the Standards, and approved by the board. 
2000 – Managing the Internal Audit Activity 
The chief audit executive should effectively manage the internal audit activity to ensure it adds value 
to the organization. 
2010 – Planning 
The chief audit executive should establish risk-based plans to determine the priorities of the internal 
audit activity, consistent with the organization's goals. 
2030 – Resource Management 
The chief audit executive should ensure that internal audit resources are appropriate, sufficient, and 
effectively deployed to achieve the approved plan. 
2040 – Policies and Procedures 
The chief audit executive should establish policies and procedures to guide the internal audit activity. 
 
In de meeste organisaties is de taakopdracht van de auditfunctie vastgelegd in het 
audit charter. In veel organisaties is een auditcommissie actief dat soms bestaat uit 
leden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van de organisatie of uit 
beide. 
 
De omvang van de internal audit afdeling varieert van minder dan 10 fte’s tot meer 
dan 100 fte’s. 
Het takenpakket van internal auditfunctie omvat zowel operational, financial als 
compliance en IT/EDP auditing als ook wordt bij bepaalde organisaties binnen de 
internal audit afdeling aandacht besteed aan milieu, veiligheid of Arbo (SHE) audi-
ting.  
 
Naast auditdiensten waarin overwegend RA-, RO- of RE-auditors werkzaam zijn, 
bestaan zijn er vooral in de industrie, handel en rijksoverheid auditdiensten, die 
uitgaan van multidisciplinaire audit teams van hooggeschoolde medewerkers met een 
divers opleidingskader uit de eigen organisatie, die intern of extern worden opgeleid 
tot auditors. Veelal wordt in deze auditdienst ook het carrière of groeiperspectief voor 
aankomend management talent meegenomen, wat het uitgangspunt zou moeten zijn 
voor alle organisaties. Overigens vindt in alle organisaties een verschuiving plaats 
naar het werken in teams met diverse kennisgebieden. Voorts bieden de externe 
accountantskantoren via auditpools specifieke deskundigheden aan de internal audit 
afdelingen. 
In toenemende mate is sprake van een focus op Integraal Risk Management en op de 
COSO modellen als basis voor de audit aanpak. 
 
De meerderheid van de auditfuncties hanteert een gestandaardiseerde werkwijze van 
planning tot en met rapportage. 
 
In het bijzonder in geografisch verspreide organisaties wordt door het Bestuur aan de 
centrale internal auditfunctie een belangrijke rol toegekend in het geven van aanvul-
lende zekerheid omtrent de kwaliteit van het beheersingssysteem. Dit beheersingsys-
teem moet ertoe bijdragen dat de doelstellingen van de organisatie worden gehaald. 
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De assurance functie wordt het belangrijkst geacht naast de natuurlijke adviesfunctie 
en de functie van consultant. 

Bijdrage aan interne risicobeheersing en controle 
De ontwikkelingen en voorvallen in nationaal en internationaal verband benadrukken 
onder meer het belang van een goede werking van het geheel van interne risicobe-
heersings- en controlesystemen binnen een organisatie. Deze systemen moeten 
waarborgen dat doelen worden gerealiseerd, risico’s worden onderkend en beheerst 
en onder andere wet- en regelgeving worden nageleefd. In het verleden werd en door 
de voorvallen wordt ook weer extra aandacht besteed aan de risico’s en processen die 
ten grondslag liggen aan het financieel jaarverslag.  
De interne risicobeheersing en controle hebben daarnaast ook betrekking op andere 
risico’s en kernactiviteiten, die van belang zijn voor de organisatie en haar stakehol-
ders. De COSO-rapporten, waarin uiteengezet is op welke wijze in een organisatie 
inhoud kan worden gegeven aan risico- en interne beheersing, worden in dit kader 
veelal als richtinggevend en algemeen geaccepteerd. Gedacht kan worden aan interne 
risico’s met betrekking tot leiderschap, integriteit, wet- en regelgeving, technologie, 
financiële planning, personeel, operationele zaken en informatie. 

Het ‘product’ van de internal auditor: het geven van aanvullende zekerheid 
2110.C2 – Internal auditors should incorporate knowledge of risks gained from consulting engage-
ments into the process of identifying and evaluating significant risk exposures of the organization. 
2120.C2 – Internal auditors should incorporate knowledge of controls gained from consulting engage-
ments into the process of identifying and evaluating significant risk exposures of the organization.   
 
De internal auditor voert operational, financial, compliance, IT/EDP en SHE audits 
uit. De operational audits kunnen gericht zijn op processen, entiteiten en projecten. 
Het ‘product’ van de internal auditor is het geven van aanvullende zekerheid (assu-
rance). Het doen van aanbevelingen (natuurlijke adviesfunctie) over de opzet, het 
bestaan en de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem van het 
betreffende audit object, is hierbij gebaseerd op het vooraf met de opdrachtgever 
afgesproken normen- of referentiekader en de daaruit volgende bevindingen en 
oordeel. In de hierbij gehanteerde brede risicobenadering dient het management 
control systeem waarover assurance gegeven wordt niet alleen berekend te zijn op het 
beheersen van operationele risico’s, maar ook op het beheersen van bijvoorbeeld 
juridische en reputatie risico’s. 
 
Het eindproduct van een operational audit heeft de vorm van een rapportage (kan ook 
bijvoorbeeld met sheets) bestaande uit bevindingen en -vanuit een natuurlijke advies-
functie- aanbevelingen. Op basis van deze bevindingen geeft de internal auditor in de 
rapportage een oordeel (inclusief kwalificatie) over de mate van risicobeheersing. 
Internal auditors adviseren dus vooral door in samenspraak met het manage-
ment/opdrachtgever te bepalen op welke wijze en in welke mate de risico’s van de 
organisatie beheerst moeten worden. De discrepantie tussen de feitelijke en de ge-
wenste situatie (normenkader) vormt de basis voor de aanbevelingen. 
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5. De relatie van de internal auditor met andere assurance functies 
 
2050 – Coordination 
The chief audit executive should share information and coordinate activities with other internal and 
external providers of relevant assurance and consulting services to ensure proper coverage and 
minimize duplication of efforts. 
2110 – Risk Management 
The internal audit activity should assist the organization by identifying and evaluating significant 
exposures to risk and contributing to the improvement of risk management and control systems. 
2110.A1 - The internal audit activity should monitor and evaluate the effectiveness of the organiza-
tion's risk management system. 
2110.A2 - The internal audit activity should evaluate risk exposures relating to the organization's 
governance, operations, and information systems regarding the: 
• Reliability and integrity of financial and operational information.  
• Effectiveness and efficiency of operations.  
• Safeguarding of assets.  
• Compliance with laws, regulations, and contracts. 
 
De kwaliteit van interne risicobeheersings- en controlesystemen wordt beïnvloed door 
verschillende partijen binnen een organisatie met elk een eigen verantwoordelijkheid. 
Het bestuur, het lijnmanagement, specialistische stafafdelingen en het overige perso-
neel kunnen allen een belangrijke bijdrage leveren aan een effectief intern risicobe-
heersings- en controlesysteem binnen de organisatie. Dit geldt vooral voor specifiek 
hierop gerichte assurance functies, zoals internal audit, compliance en risk manage-
ment.  
 
In tegenstelling tot de internal auditfunctie maken assurance functies als risk mana-
gement en compliance echter onderdeel uit van de reguliere managementcyclus. In de 
praktijk betekent dit dat deze functies vaak (mede) verantwoordelijk zijn voor het 
beleid en/of de implementatie van maatregelen met betrekking tot risicomanagement 
of compliance binnen de organisatie. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat dergelij-
ke assurance functies een, al dan niet faciliterende, rol spelen bij de uitvoering van dit 
beleid en de rapportage over behaalde resultaten.  
 
Omdat elke activiteit en elk onderdeel van de organisatie behoort tot het onderzoeks-
veld van de internal auditfunctie, is het de taak van de internal auditor om te beoorde-
len of deze andere assurance functies goed functioneren. De kerntaak van internal 
auditing is tenslotte het vervullen van de toetsende functie ten aanzien van de mana-
gementcyclus, aanvullend op de reguliere verantwoordings- en bestuurlijke informa-
tie.  
 
De internal auditfunctie dient de organisatie te assisteren door het identificeren en 
evalueren van significante blootstellingen aan risico’s en door bij te dragen aan het 
verbeteren van risicomanagement en beheersingssystemen. Het geven van aanvullen-
de assurance aan het management ten aanzien van de toereikendheid van het risico-
management proces, inclusief het voldoen aan wet- en regelgeving, en daarmee het 
functioneren van deze assurance functies zelf, is hier onderdeel van. Het risicomana-
gement proces binnen de organisatie is tenslotte onderdeel van het interne risicobe-
heersings- en controlesysteem, waarover de internal auditor een onafhankelijk oordeel 
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geeft. Deze verantwoordelijkheid vereist van de internal auditor dat een oordeel wordt 
gegeven over de vraag of de kwaliteit van het risicomanagement proces voldoende is 
om de assets, reputatie en ongoing operations van de organisatie te beschermen. In 
dat geval wordt er een uitspraak gedaan over de vraag of het proces optimaal functio-
neert en afdoende is ingekaderd binnen de organisatie. Aangegeven moet worden op 
welke gebieden de organisatie goede risicomanagement activiteiten en strategieën 
heeft geïmplementeerd en waar verbeteringen bereikt kunnen worden.  
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6. De betrouwbaarheid van informatie 
 
2120 – Control 
The internal audit activity should assist the organization in maintaining effective controls by evaluating 
their effectiveness and efficiency and by promoting continuous improvement. 
2120.A1 - Based on the results of the risk assessment, the internal audit activity should evaluate the 
adequacy and effectiveness of controls encompassing the organization's governance, operations, and 
information systems.  This should include: 
• Reliability and integrity of financial and operational information.  
• Effectiveness and efficiency of operations.  
• Safeguarding of assets.  
• Compliance with laws, regulations, and contracts.  
2120.A2 - Internal auditors should ascertain the extent to which operating and program goals and 
objectives have been established and conform to those of the organization. 
2120.A3 - Internal auditors should review operations and programs to ascertain the extent to which 
results are consistent with established goals and objectives to determine whether operations and 
programs are being implemented or performed as intended. 
2120.A4 - Adequate criteria are needed to evaluate controls. Internal auditors should ascertain the 
extent to which management has established adequate criteria to determine whether objectives and 
goals have been accomplished. If adequate, internal auditors should use such criteria in their evalua-
tion. If inadequate, internal auditors should work with management to develop appropriate evaluation 
criteria. 
 
Ten behoeve van de betrouwbaarheid van de informatie vervullen zowel de controller 
als de internal auditor een afzonderlijke, maar een elkaar aanvullende rol. 

De rol van de controller 
Het systeem van informatievoorziening voor de besturing en beheersing van de 
organisatie is een onderdeel van het geheel aan interne regelgeving en systemen dat 
de doelgerichte en doelmatige werking van de organisatie moet bevorderen en dat 
vereist is voor een adequate en effectieve beheersing van de risico’s en processen van 
die organisatie. Deze informatievoorzieningssystemen vormen de basis voor de 
interne informatie voor het management en de ‘externe’ informatie voor het opstellen 
van externe verantwoordingsdocumenten, zoals de jaarrekening voor de stakeholders.  
De internal control is het geheel van maatregelen dat de redelijke zekerheid moet 
bieden dat de door het management gestelde doelen worden bereikt. Deze beheers-
maatregelen kunnen betrekking hebben op de te bereiken resultaten en de wijze 
waarop de resultaten moeten worden bereikt. Dit vormt de basis voor de management 
controlcyclus, bestaande uit de volgende processen: beleid bepalen, inrichten, uitvoe-
ren, verantwoorden, evalueren uitvoering en inrichting. 
 
De controller levert, in het bijzonder bij integraal management, in een aantal schakels 
van de management controlcyclus een belangrijke inbreng. Het is de taak van de 
controller om, uitgaande van de door het management aangegeven beelden voor het 
inrichten en functioneren van de organisatie, de daarmee samenhangende structuren 
vorm te geven (opzet) en te implementeren (werking). In het bijzonder richt de 
controller zich daarbij op de informatievoorziening: het geheel aan informatiesyste-
men, dat in aansluiting op het besturingsmodel en de daarmee samenhangende tight 
controls, samen met de vastgestelde beheersingsmaatregelen, de noodzakelijke 

Studierapport De Internal Auditor in Nederland, pagina 17 van 29 



 

informatie levert voor de sturing en beheersing van de organisatie. Daarnaast is de 
controller ook verantwoordelijk voor de realisatie van die processen, die de feitelijke 
management- en verantwoordingsinformatie producten leveren en voor de toetsing 
van de feitelijke inhoud van de periodieke managementrapportages. 

De internal auditor 
De internal auditor richt zich vervolgens op de verschillende onderdelen van de 
management controlcyclus (zonder daar zelf onderdeel van te zijn) en benadrukt 
daarbij de verantwoordelijkheid van het management voor alle stappen binnen deze 
cyclus. Met de processen binnen de management controlcyclus als vertrekpunt kan de 
internal auditor zich richten op: 
 
a) De processen onderling: bijvoorbeeld is de werking overeenkomstig de opzet of 

vindt de evaluatie plaats zoals bedoeld; 
b) De relatie tussen de processen: bijvoorbeeld is de vertaling van het beleid naar de 

inrichting overeenkomstig de doelstellingen; 
c) De uitkomsten van de processen: bijvoorbeeld hoe betrouwbaar is de interne 

managementinformatie of de externe jaarrekening. 
 
De rol van de internal auditor is in principe alleen toetsend, aangevuld met eventuele 
adviezen ter verbetering van de beheersing. Object van onderzoek is dus niet alleen 
de betrouwbaarheid van de interne en externe informatievoorziening, maar vooral de 
bredere opzet en werking van de ‘checks and balances’ maatregelen die vereist zijn 
voor een adequate en effectieve beheersing van de risico’s en processen van de 
organisatie. 
Het doel van de internal auditor is het geven van additionele zekerheid aan de op-
drachtgever en/of bestuurder over de kwaliteit van de beheersmaatregelen. Mede 
afhankelijk van de opdracht kan de audit betrekking hebben op het proces van tot-
standkoming of op het eindproduct van het proces (bijv. het juiste getal). Het geven 
van additionele zekerheid houdt in dat de opdrachtgever over het object van onder-
zoek al over kennis beschikt, maar redenen ziet om aan een internal auditor een 
oordeel te vragen. Belangrijk is dat de internal auditor niet in de plaats treedt van de 
verantwoordelijke manager en dat de audit geen onderdeel uitmaakt van de reguliere 
informatievoorziening nodig voor het beheersen van de organisatie. 
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7. De rol van de internal auditor in het kader van externe toezicht-
houders 

 
1000.A1 - The nature of assurance services provided to the organization should be defined in the audit 
charter.  If assurances are to be provided to parties outside the organization, the nature of these 
assurances should also be defined in the charter. 

Toezichthouders 
Ter bescherming van de belangen van degenen die direct bij een organisatie betrok-
ken zijn, zoals afnemers en verschaffers van gelden en van het maatschappelijk 
verkeer in het algemeen, zijn er publiekrechtelijke toezichthouders ingesteld. Het 
toezicht kan van bedrijfseconomische aard zijn of betrekking hebben op de gedragin-
gen van de onderhavige organisatie.  

Samenwerking toezichthouders en internal auditors 
Toezichthouders kunnen hun toezicht op een directe wijze uitvoeren door bij de 
betrokken organisaties onderzoeken in te stellen. Zij kunnen ook gebruik maken van 
de werkzaamheden van een internal auditor en zo profiteren van de permanente 
aanwezigheid van de internal auditor en diens grote mate van kennis van het bedrijfs-
gebeuren. Indien de werkzaamheden van de internal auditor niet geheel aansluiten op 
de behoeften van de toezichthouder, kan hier met afspraken, overeengekomen werk-
zaamheden, in worden voorzien. De internal auditor stelt zijn rapportages mede aan 
de toezichthouder ter beschikking. De toezichthouder zal naar behoefte de werk-
zaamheden van de internal auditor reviewen, onder meer om zich er van te vergewis-
sen dat het oordeel van de internal auditor op objectieve gronden tot stand is gekomen 
(bijvoorbeeld via een onafhankelijkheidstoets) en juist en volledig in zijn rapportage 
is verwoord.  
De bestuurder zal de samenwerking vooraf moeten goedkeuren. Indien de opdracht-
gever een ander is dan de bestuurder zal hij ook (vooraf of op basis van het charter) 
akkoord moeten gaan. 

Efficiency aspecten 
Voor de toezichthouder heeft de samenwerking met de internal auditor een groot 
efficiency voordeel. Eigen onderzoek betekent, dat eerst veel kennis vergaard moet 
worden die al bij de internal auditor aanwezig is. Maar deze vorm van intensieve 
samenwerking heeft ook voordelen voor de betrokken organisatie. De internal auditor 
zal in zijn contacten met de toezichthouder nog meer kennis van de aard en de achter-
gronden van de relevante wet- en regelgeving verkrijgen, waardoor hij beter in staat 
zal zijn de organisatie te helpen om aan de in omvang toenemende wet- en regelge-
ving te voldoen. Het kan de organisatie ook een kostenbesparing opleveren als de 
kosten voor het toezicht aan de organisatie worden doorberekend.  
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8. De samenwerking tussen de internal auditor en de externe ac-
countant 

 
1000.A1 - The nature of assurance services provided to the organization should be defined in the audit 
charter.  If assurances are to be provided to parties outside the organization, the nature of these 
assurances should also be defined in the charter. 
 
De relatie tussen de interne auditor en de externe accountant verloopt in het algemeen 
volgens het harmoniemodel, aldus de rapportage van de Commissie Professional 
Practices van het IIA in 1999 over dit onderwerp met als titel “De Internal Auditor en 
zijn rol ten aanzien van interne beheersing”. Anno 2003 lijkt deze stelling nog steeds 
juist. Een toenemend aantal internal audit afdelingen heeft de financial audits die 
leiden tot een jaarlijkse interne certificering uitbesteed en legt zich toe op operational 
auditing, in het bijzonder binnen handel en industrie. Financiële processen worden 
hierbij uiteraard naast de andere bedrijfsprocessen wel onderzocht doch niet meer in 
functie van de interne accountantsverklaring bij de jaarrekening. 
 
In het algemeen vormt de risico analyse door het management en vervolgens die door 
de audit afdeling de basis voor de audit cyclus. Wel maakt de externe accountant bij 
zijn controlewerk voor een deel gebruik van de oordelen over risico’s en beheers-
maatregelen zoals weergegeven in de operationele audits. Bij de internal audit afde-
lingen die expliciet financial audits verrichten, vooral in de financiële sector en de 
rijksoverheid, maakt de externe accountant c.q. de Algemene Rekenkamer, in grote 
mate gebruik van de interne financial en operational audits.  
 
Nieuwe wet- en regelgeving (waaronder Code Tabaksblat, Sarbanes-Oxley) leiden 
ertoe dat er nieuwe inzichten ontstaan over het begrip onafhankelijkheid van de 
externe accountant. De aangescherpte regels omtrent onafhankelijkheid van de 
externe accountant beperken de mate en wijze waarop deze gebruik kan maken van 
c.q. kan steunen op het werk van de internal auditor. 
 
Hier komt ook een verschil tussen de internal auditor en de externe accountant naar 
voren met betrekking tot aan wie ze aanvullende assurance geven: het bestuur van de 
organisatie of het maatschappelijke verkeer. 
 
Samenwerking vindt eveneens plaats door inschakeling van de externe accountants in 
specifieke audits van de internal audit afdeling. Dit vindt zowel plaats bij de meer 
traditionele jaarrekeningcontrole als bij operationele audits en speciale reviews. Soms 
wordt daarbij specialistische kennis van de externe accountant ingehuurd (financial, 
operational, ICT, forensic). 
 
In veel organisaties nemen de interne en externe auditor gezamenlijk deel aan de 
vergaderingen van de auditcommissie. Veelal vindt afstemming plaats omtrent 
aspecten als de interne en externe auditplanning, specifieke auditprogramma’s,  
geconstateerde beheersrisico’s en de managementletter. 
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In een aantal gevallen is er sprake van een wederzijdse opdracht en toezichtsrelatie 
tussen de interne en externe accountant. Het gegeven dat voor zowel de interne 
auditors als de externe accountants de risicoperceptie centraal zal staan bij de keuze 
voor de te auditen processen, waarbij de externe accountant specifieke kennis en de 
interne auditor de interne relatie met werk en bedrijfskennis inbrengt, zal beiden 
noodzaken tot meer samenwerking. 
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9. Kwaliteitswaarborging 
 
1200 – Proficiency and Due Professional Care 
Engagements should be performed with proficiency and due professional care. 
1210 – Proficiency 
Internal auditors should possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform their 
individual responsibilities.  The internal audit activity collectively should possess or obtain the 
knowledge, skills, and other competencies needed to perform its responsibilities.  
1220 - Due Professional Care 
Internal auditors should apply the care and skill expected of a reasonably prudent and competent 
internal auditor.  Due professional care does not imply infallibility. 
1230 – Continuing Professional Development 
Internal auditors should enhance their knowledge, skills, and other competencies through continuing 
professional development. 
1300 – Quality Assurance and Improvement Program 
The chief audit executive should develop and maintain a quality assurance and improvement program 
that covers all aspects of the internal audit activity and continuously monitors its effectiveness.   This 
program includes periodic internal and external quality assessments and ongoing internal monitoring.  
Each part of the program should be designed to help the internal auditing activity add value and 
improve the organization’s operations and to provide assurance that the internal audit activity is in 
conformity with the Standards and the Code of Ethics. 
1310 – Quality Program Assessments 
The internal audit activity should adopt a process to monitor and assess the overall effectiveness of the 
quality program.  The process should include both internal and external assessments. 
1320 – Reporting on the Quality Program 
The chief audit executive should communicate the results of external assessments to the board. 
1330 – Use of "Conducted in Accordance with the Standards" 
Internal auditors are encouraged to report that their activities are "conducted in accordance with the 
International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing."  However, internal auditors 
may use the statement only if assessments of the quality improvement program demonstrate that the 
internal audit activity is in compliance with the Standards. 
1340 – Disclosure of Noncompliance 
Although the internal audit activity should achieve full compliance with the Standards and internal 
auditors with the Code of Ethics, there may be instances in which full compliance is not achieved. 
When noncompliance impacts the overall scope or operation of the internal audit activity, disclosure 
should be made to senior management and the board. 
 
Voor de leden verenigd in het IIA gelden de wereldwijde “Standards for the Professi-
onal Practices of Internal Auditing” bestaande uit de volgende drie categorieën: 
 
- The Code of Ethics en the Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing. 
- Practice Advisories: het betreft hier een nadere uitleg of interpretatie van de 

“standaarden”. 
- Development of Practice Aids: het betreft hier ondersteunende studies, rapporten, 

toolkits, auditmethodieken etc. 
 
De code of Ethics en the Standards zijn dwingende voorschriften voor de bij het IIA 
aangesloten auditors. IIA Nederland heeft conform deze richtlijnen nadere Gedrags- 
en beroepsregels vastgesteld voor haar leden.  
De internal auditors dienen deze standaarden van het IIA na te leven, waarbij de 
standaarden van de verschillende beroepsorganisaties op elkaar moeten worden 
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afgestemd en wederzijds erkend moeten worden, zodat ook wederzijds van elkaars 
kwaliteitsborgingsintrumenten gebruik kan worden gemaakt. 
 
De kwaliteit van de internal auditfunctie als geheel en het auditproces in het bijzonder 
kan in de praktijk gewaarborgd worden door: 
 
a) Supervisie: Tijdens het uitvoeren van een audit dient de verantwoordelijke Audit 

Manager continu betrokken te zijn bij belangrijke mijlpalen in de audit zoals het 
auditvoorstel, het auditprogramma en het auditrapport; 

b) Second readership: Om de kwaliteit van het auditrapport te waarborgen wordt het 
conceptrapport gelezen door een tweede Audit Manager voordat het definitieve 
rapport naar de auditee verstuurd wordt; 

c) Quality self assessments: Quality self assessments (peer reviews) zijn erop gericht 
te waarborgen dat de audits binnen de betreffende auditfunctie worden uitgevoerd 
conform de opgestelde standaarden; 

d) Standaarden: Het hanteren van standaarden voor planning, vastlegging, dossierin-
deling en rapportage levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het audit 
proces; 

e) Opleiding en training: In Nederland zijn te onderscheiden de postdoctorale RA, 
AA, RE, RO opleidingen en de instituten NIVRA, NOvAA, NOREA en VRO 
met eigen complementaire dan wel aanvullende eisen. Daarnaast zijn er diverse 
auditopleidingen aan HBO instellingen met specifieke vaktechnische eisen. Veel 
grote organisaties kennen voorts een eigen intern systeem van trainingen voor de 
internal auditor gedurende de auditperiode op basis van een combinatie van be-
drijfsspecifieke en algemene auditvaardigheden opgesteld door een eigen trai-
nings-/kwaliteitsstaf. 

f) Competentieprofielen: De vereiste competenties, in termen van kennis en vaar-
digheden, zijn afhankelijk van de functie die iemand heeft binnen de afdeling. Be-
langrijke instrumenten hierbij zijn onder andere persoonlijke ontwikkelingsplan-
nen (POP's) en functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

g) Support systems: Kwaliteit kan tevens gewaarborgd worden door het gebruik van 
(workflowmanagement)systemen voor ondersteuning bij en vastlegging van audit 
werkzaamheden. 

h) Toetsing door derden: Het IIA Nederland is in navolging van het overkoepelende 
IIA doende om een toetsingsprogramma voor internal auditors op te zetten en uit 
te gaan voeren. Daarnaast is het gebruikelijk dat de externe accountant periodiek 
aan de bestuurder over de kwaliteit van de internal audit afdeling rapporteert.  

 
Op basis van het in 1999 door het IIA Inc. gepubliceerde Competency Framework for 
Internal Auditing heeft het IIA Nederland het Competency Framework for Internal 
Auditing in Nederland beschreven. Uitgaande van de vereisten van een competente 
internal auditfunctie zijn de bekwaamheden van de (mix van) internal auditors binnen 
de auditfunctie beschreven op de aspecten kennis, cognitieve vaardigheden en ge-
dragsvaardigheden. 
Kennis betreft zowel de theorie als de praktijk, cognitieve voorschriften zijn onder-
verdeeld naar technische, analytische en oordeelsvormende elementen, gedragsvaar-
digheden betreffen persoonlijke, interpersoonlijke, organisatie en politieke vaardig-
heden. Het IIA Inc. kent als certificaat voor bekwaamheid de titel CIA, Certified 
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Internal Auditor. Hiervoor zijn opleidingseisen en eisen van het onderhouden van het 
kennisniveau geformuleerd. Het IIA Nederland biedt in samenwerking met IIA Inc. 
een variatie aan trainingen in diverse vormen aan ter ondersteuning van de competen-
tie eisen. 
Organisatie specifieke omstandigheden vereisen daarenboven in bepaalde gevallen 
extra competenties van de internal auditstaf door het bedrijf gebaseerd op de eigen 
risico inventarisatie. Als voorbeeld kan hierbij worden gedacht aan banken en verze-
keraars met specifieke internal control en compliance eisen maar ook aan industriële 
bedrijven met nadere eisen op safety, health, environmental (SHE) aspects. 
 
Beoordeling van internal auditors dient plaats te vinden aan de hand van beoorde-
lingscriteria op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (leren), taakvervulling, 
leidinggeven, kennis en vaardigheden (cognitieve en gedragsvaardigheden). De 
gebruikte beoordelingscriteria zijn hierbij afhankelijk van de functie die iemand 
bekleedt. Methoden die worden gebruikt voor het beoordelen van personeel zijn 
afhankelijk van het doel waarvoor ze worden ingezet: aanname van nieuw personeel, 
functioneringsgesprekken of in het kader van ontwikkeling (management develop-
ment). Zodoende kunnen verschillende methoden worden gebruikt, zoals on-the-job 
observaties, testen, interviews, functioneringsgesprekken, etc. Samenvattend het 
volgende overzicht van bekwaamheden van internal auditors: 
 
• Theoretische kennis 
• Praktische organisatiekennis 
• Diverse vaardigheden: 

- technisch; 
- analytisch; 
- oordeelkundig; 
- persoonlijk; 
- interpersoonlijk; 
- organisatorisch; 

• Organisatie- en omgevingssensativeit. 
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10. De internal auditors die ook certificeren 

Accountantsverklaring 
De internal auditor kan ook controles uitvoeren op de financiële processen, het 
cijfermateriaal en andere informatie die bedoeld zijn om te worden opgenomen in een 
te publiceren financiële verantwoording van de organisatie, zoals de jaarrekening. 
Deze controles, ook wel genoemd financial audits, kunnen zover gaan dat de internal 
auditor (RA/AA) bij de te publiceren financiële verantwoording een accountantsver-
klaring kan afgeven. Deze accountantsverklaringen zijn in principe alleen bedoeld 
voor intern gebruik.  
Alleen kan de (interne) accountantsverklaring bij het jaarverslag van een ministerie 
afgegeven door overheidsaccountants door onder andere de toepassing van de wet 
openbaarheid van bestuur en op verzoek van de 2e Kamer, openbaar worden gemaakt. 
De Algemene Rekenkamer heeft een deels vergelijkbare positie met de ‘externe 
accountant’ die het externe oordeel geeft (maar de Algemene Rekenkamer is geen RA 
en hanteert niet de NIVRA/NOvAA-regels). 
De externe openbare accountant kan echter wel gebruik maken van de (interne) 
accountantsverklaringen, nadat hij de werkzaamheden van de internal auditor heeft 
getest en geëvalueerd om zich ervan te overtuigen dat die werkzaamheden toereikend 
zijn. 

Kwaliteitswaarborging 
Alleen internal auditors die de titel RA of AA voeren zijn gerechtigd tot het afgeven 
van accountantsverklaringen. Zij zijn per definitie lid van het NIVRA of het NOVAA 
en gehouden aan de door deze beroepsorganisaties uitgeven relevante (aanvullende) 
standaarden en verordeningen. 
Een internal auditor (RA/AA) zal, evenals de externe accountant, slechts een accoun-
tantsverklaring mogen afgeven voor zover zijn deskundigheid en de door hem ver-
richte werkzaamheden daarvoor een deugdelijke grondslag vormen. In concreto 
betekent dit dat de internal auditor gehouden is om een controle uitmondende in een 
accountantsverklaring uit te voeren volgens de algemeen aanvaarde grondslagen voor 
de accountantscontrole, die door het NIVRA en NOvAA zijn vastgelegd in de Richt-
lijnen voor de Accountantscontrole. Met het afgeven van een accountantsverklaring 
verklaart de internal auditor impliciet dat de uitvoering van zijn werkzaamheden 
voldoet aan een duidelijke norm, hetgeen door de externe accountant getoetst wordt 
alvorens hij van de verklaring van de internal auditor gebruik maakt. De interne 
accountant valt onder dezelfde tuchtrechtelijke situatie als de externe accountant. 

Toenemend belang van de financial auditing en de (interne) certificering 
De recente ontwikkelingen, waarbij sprake was van misleidende of onjuiste voorstel-
ling van zaken in de jaarrekeningen van gerenommeerde ondernemingen, onderstre-
pen het belang van een financiële verslaggeving die een getrouwe weergave van het 
bedrijfsgebeuren is. De internal auditor kan door zijn permanente aanwezigheid in de 
organisatie en zijn kennis van het bedrijfsgebeuren tijdig detecteren dat interne cijfers 
niet meer juist of toereikend zijn.  
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De internal auditor toetst, naast in toenemende mate meer gegevensgericht, in eerste 
instantie of de processen die aan de totstandkoming van de interne en externe te 
publiceren cijfers en andere informatie over het bedrijfsgebeuren ten grondslag 
liggen, adequaat functioneren. Het uitvoeren van een financial audit welke uitmondt 
in een interne accountantsverklaring kan worden gezien als de proef op de som 
omtrent het functioneren van die processen en is derhalve voor de corporate gover-
nance van groot belang. Tijdens de uitvoering van de financial audit rapporteert de 
internal auditor de ontdekte onjuistheden en onvolkomenheden in de voorlopige 
cijfers aan de leiding van de organisatie, waardoor deze in staat wordt gesteld om 
tijdig correcties aan te laten brengen.  
 
Zoals reeds gesteld, maakt de externe accountant in tweede instantie gebruik van de 
accountantsverklaring van de internal auditor, nadat hij zich een oordeel heeft ge-
vormd van de werkzaamheden van de internal auditor. De leiding van de organisatie 
neemt van deze oordeelsvorming kennis, hetgeen haar eigen oordeelsvorming over de 
internal auditor ondersteunt. Voor de externe accountant betekent dit, dat hij in de 
ideale situatie slechts hoeft vast te stellen dat jaarrekening “getrouw” en in overeen-
stemming met de eisen is, en dus niet meer corrigerend hoeft op te treden, omdat de 
internal auditor hier al voor heeft gezorgd. 
Ook bij tussentijdse cijfers is de betrokkenheid van de internal auditor zeer groot, ook 
al leidt zijn bemoeienis hier niet tot een accountantsverklaring. De permanente 
aanwezigheid van de internal auditor is zeer zeker ook voor de tussentijdse cijfers een 
belangrijke factor waaraan de internal auditor zijn toegevoegde waarde voor de 
organisatie ontleent. 
 
Hoewel de schandalen extra aandacht vragen voor de financial audit en certificering 
van de jaarrekening, is er tevens een ontwikkeling naar een verbreding van de ver-
antwoording en een daarmee samenhangende verbreding van de gevraagde externe 
assurance en certificering.  

Samenwerking internal auditor en externe accountant bij de certificering 

De afgelopen jaren is er een trend geweest om de certificering geheel aan de externe 
accountant over te laten, waarbij de internal auditor zich nog uitsluitend toelegde op 
het beoordelen van de beheersing van de risico’s en processen van de organisatie. De 
overlap van de werkzaamheden van internal auditor en externe accountant werd 
hiervoor als een argument aangevoerd.  
Omdat een externe accountant voor een verantwoorde accountantscontrole aan een 
zekere mate van eigen actie niet kan ontkomen, is enige duplicering in de financial 
audit onvermijdelijk. Er zijn ook aspecten waarbij de internal auditor en de externe 
accountant elkaar kunnen aanvullen: 
 
a) De internal auditor is permanent in de organisatie aanwezig, waardoor hij tijdiger 

ontsporingen in de financiële verslaggeving kan signaleren. Dit is niet alleen in 
het belang van de leiding van de organisatie, maar ook in dat van de externe ac-
countant. De kans dat hij met excessen wordt geconfronteerd neemt hierdoor af. 

b) De internal auditor kan door zijn permanente aanwezigheid meer kennis van 
risico’s, processen en de feitelijke gang van zaken vergaren dan een externe ac-
countant. Dit vermindert het detection risk van de externe accountant. 
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c) De externe accountant heeft doordat hij verschillende klanten controleert de 
mogelijkheid om trends in bedrijfstakken te onderkennen en deze met de internal 
auditor te bespreken. 

d) De externe accountant kan, zeker bij de grotere maatschappen, gebruik maken van  
specifieke deskundigheden, zoals een sterke afdeling vaktechniek. Hij kan met de 
aldus verkregen kennis de internal auditor van advies dienen. 

Externe ontwikkelingen die op de certificering en samenwerking met de externe 
accountants van belang zijn 
Internationale ontwikkelingen zullen er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat de externe 
accountants in beperktere mate van de werkzaamheden van de internal auditor 
gebruik mogen maken, hetgeen betekent dat de externe accountant deze 
werkzaamheden zelf moet gaan uitvoeren. De in de Verenigde Staten van Amerika in 
ontwikkeling zijnde regelgeving voor externe accountants maakt onderscheid in drie 
niveau’s, die variëren van werkzaamheden die de externe accountant altijd geheel 
zelfstandig moet verrichten tot werkzaamheden waarvan hij zelfstandig de mate mag 
bepalen waarin hij van de werkzaamheden van de internal auditor gebruik maakt. 
 
Een andere ontwikkeling betreft de bevoegdheid van internal auditors om interne 
accountantsverklaringen af te geven. De kans is niet denkbeeldig dat de Gedrags- en 
Beroepsregels van het NIVRA en NovAA op termijn aangepast zullen worden, 
waarbij de certificerende bevoegdheid nog uitsluitend aan de externe, openbare 
accountants voorbehouden is.  
 
Deze ontwikkelingen behoeven op zich geen belemmeringen voor een internal auditor 
te zijn om zijn financial audit op dezelfde wijze te blijven uivoeren. De huishouding 
blijft verzekerd van een kwalitatief hoogstaande interne controle op de 
totstandkoming van de externe te publiceren financiële verantwoording en de daarin 
opgenomen financiële gegevens. De externe accountantskosten zullen hier echter in 
mindere mate in guntige zin beinvloed kunnen worden dan thans het geval is, hetgeen 
de leiding van de huishouding zou kunnen doen besluiten om bepaalde 
werkzaamheden uitsluitend nog door de externe accountant te laten uitvoeren. Het is 
ten tijde van het opstellen van deze position paper nog te vroeg om hierover verdere 
verwachtingen uit te spreken. 
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Glossary 
 
• Compliance audit: toetsen op naleving van de wet- en regelgeving; 
• Board: A board is an organization’s governing body, such as a board of directors, 

supervisory board, head of an agency or legislative body, board of governors or 
trustees of a non profit organization, or any other designated body of the organi-
zation, including the audit committee, to whom the chief audit executive may 
functionally report6. 

                                                 
6 Bron: IIA Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 
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