
Persbericht 

IIA wil rol spelen bij verdere uitwerking van Commissie Maas 

Naarden, 13 juli 2009 - IIA heeft in een brief aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 
een reactie gegeven op de aanbevelingen van de Adviescommissie Toekomst Banken, het door 
de Commissie Maas uitgebrachte rapport “Naar herstel van vertrouwen”. 
 
In het rapport wordt onder andere uitgebreid stilgestaan bij het verbeteren van de governance en 
het riskmanagement zoals dat bij de banken ingevuld wordt. In de gedane aanbevelingen in het 
rapport wordt heel nadrukkelijk ingegaan op de rol die de externe accountant op die punten kan 
spelen. 
 
IIA is van mening dat in het rapport onvoldoende recht wordt gedaan aan de functie die een 
interne auditdienst, in het bijzonder bij organisaties als banken, op dat vlak kan vervullen: “Interne 
auditdiensten zijn bij uitstek gepositioneerd om tot objectieve en onafhankelijk uitspraken te 
komen over de kwaliteit van het functioneren van de governance, het riskmanagement en de 
control binnen de organisatie waar zij werkzaam zijn. Zij kennen de business tot in de haarvaten 
en hebben doorgaans in hun taakopdracht vermeld staan dat zij zich een oordeel vormen over de 
effectiviteit van de riskmanagement, control en governance processen (een en ander in lijn met 
de definitie die het Institute of Internal Auditors Inc als standaard heeft neergezet)”. 
 
IIA stelt de Nederlandse Vereniging voor om de rol van de interne auditdienst rondom de 
governance binnen de bank sterker en explicieter te benoemen en hieraan bij de verdere 
uitwerking van de aanbevelingen in de op te stellen Code voor banken extra aandacht te geven. 
In de reactie aan de NVB heeft het IIA zich als Instituut van Internal Auditors Nederland 
aangeboden om mee te werken aan deze verdere uitwerking van de wet- en regelgeving ter 
zake. 
 
Zie de brief IIA aan NVB in de bijlage. 

 
Noot voor redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie zie de website www.iia.nl. U kunt ook contact opnemen met Hans 
Nieuwlands RA CIA CGAP CCSA, directeur IIA, tel. 06 57 59 45 32 
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