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• 16:30 uur  Welkom & inleiding door Ingrid Doerga 

• 16:40 uur  CKO-visie op kwaliteitsonderzoek door  

   Oscar van Agthoven 

• 17:00 uur  IIA-visie op kwaliteitsonderzoek door  

   Sander Weisz 

• 17:30 uur  Presentatie “Hoe wordt getoetst?” door  

   Marcel Bongers en Aad Vincenten 

• 18:00 uur  Vragen en discussie 

• 18:15 uur  Afsluiting en borrel 



Oscar van Agthoven 

Voorzitter College Kwaliteitsonderzoek 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

CKO-visie op kwaliteitsonderzoek (1) 

 

Missie 

Het College bevordert de kwaliteit en het vertrouwen van het 

maatschappelijk verkeer in de accountantsfunctie 

 

Middel 

Uitvoeren van periodieke kwaliteitsonderzoeken bij alle 

organisaties waaraan openbaar, intern en 

overheidsaccountants zijn verbonden 

 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

CKO-visie op kwaliteitsonderzoek (2) 

 

Kwaliteitsonderzoeken zijn noodzakelijk:  

Ervaring bij kantoren: Nog teveel kantoren scoren 

onvoldoende 

 

Het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken is een goed 

middel gebleken voor kwaliteitsverbetering want: 

Ruim 90% van de vervolgonderzoeken bij kantoren leidt tot de 

conclusie dat noodzakelijke aanbevelingen ter verbetering zijn 

opgevolgd 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

CKO-visie op kwaliteitsonderzoek (3)  

 

Goede zaak dat nu ook uitvoering wordt gegeven aan 

de kwaliteitsonderzoeken bij intern accountants 

 

 

Goed initiatief van IIA om tot accreditatie te komen: 

Dit voorkomt dubbele toetsingen 

 

 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

Uitwerking onderzoeken bij interne 

auditafdelingen 

 

• Regelgeving 

• Reikwijdte 

• Uitwerking accreditatie 

• Verloop accreditatieaanvraag en –onderzoek 

• Inhoud accreditatieovereenkomst met IIA 

• Uitvoering kwaliteitsonderzoeken bij interne auditafdelingen 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

Regelgeving 

 

• Verordening Kwaliteitsonderzoek 

 verordenend kader 

• Beleidsregel Kwaliteitsonderzoek 

 praktische uitwerking 

• Verordening Tarieven Kwaliteitsonderzoek 

 regeling kosten en vergoedingen 

• Besluit mandaat en machtiging CKO 

 regeling bevoegdheden CKO 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

Reikwijdte kwaliteitsonderzoek 

 

• Openbaar accountants (getoetst sedert 1997) 

• Intern accountants 

• Overheidsaccountants 

• Assuranceopdrachten met uitzondering van 

wettelijke controles 

• Aan assurance verwante opdrachten 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

Regeling accreditatie 

 

Verordening Kwaliteitsonderzoek art. 24 

Accreditatie kan op verzoek worden verleend aan een 

organisatie waarbij een accountant, een accountantskantoor 

of een accountantsafdeling is aangesloten 

 

Doel: Voorkomen van dubbele toetsingen 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

Accreditatievoorwaarden 

 
Een systeem van kwaliteitsborging dat qua opzet en werking 

voldoet aan, door of namens het bestuur gestelde eisen 

 

Vastgelegd in  

“Eisen kwaliteitsborgingsysteem” 

 

 

 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

Eisen kwaliteitsborgingsysteem 
(vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 december 2008) 

 

• Beschrijving systeem van kwaliteitsborging 

• Hantering werkprogramma’s 

• Frequentie en object van onderzoek 

• Selectiecriteria onderzoek 

• Vakbekwaamheid onderzoekers 

• Normeringssysteem  



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

Verloop accreditatieaanvraag IIA 

 

• medio juli 2010 accreditatieverzoek IIA 

• medio augustus 2010 behandeld in CKO 

• medio oktober 2010 pilotonderzoeken door CKO 

positief beoordeeld 

• medio november 2010 start accreditatieonderzoek 

• 2 december 2010 verslag accreditatieonderzoek 

• 22 december 2010 accreditatie verleend 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

Inhoud accreditatieonderzoek 

 

Beoordeling op basis van Eisen kwaliteits-

borgingsysteem 

 

• reglement en werkwijze 

• gehanteerde vragenlijsten 

• pilotonderzoeken 

 

Uitgangspunt: gelijkwaardigheid 

 

 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

Inhoud accreditatieovereenkomst 

 
Namens het College Kwaliteitsonderzoek uitvoeren van in de 

Verordening Kwaliteits-onderzoek genoemde 

kwaliteitsonderzoeken bij interne auditafdelingen van IIA-leden 

waaraan registeraccountants zijn verbonden. 

 

Doel: voorkomen dat deze leden een dubbele 

toetsing ondergaan 



CKO – Kwaliteitsonderzoek intern accountants 

Uitvoering kwaliteitsonderzoeken bij  

interne auditafdelingen 

 
• IIA-leden: Door middel van accreditatie door IIA 

• niet IIA-leden: Door CKO in nauwe samenwerking met IIA 

 

Doel: gelijkwaardige onderzoeken 
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IIA-Visie op kwaliteitsonderzoek 
Sander Weisz, voorzitter IIA 

Presentatie IIA tbv NBA 

bijeenkomst 11 mei 2011 



Even voorstellen: het IIA  

Vrijwilligers  

– Algemeen bestuur: 10 leden,uit 

verschillende bedrijfstakken en de overheid  

– Dagelijks bestuur: 4 leden 

– 14 Commissies (ca. 100) 

Betaalde krachten 

–   Directeur (1)  

–   Backoffice (6 FTE) 



Kerngegevens 

   Nederland Wereld 

 

Opgericht   1997     1941 

Aantal leden    2.500 170.000 

Aantal  CIA’s         581   100.000 

Aantal RO’s           557        557  
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Beleid 2011-2015 

De internal auditor is  
onmisbaar in  

(corporate) governance 

IIA is de leidende  
autoriteit inzake 

internal auditing in NL 

Het ontwikkelen,  
stimuleren en toetsen 
 van de hoogwaardige 
professionaliteit van  

het internal audit  
vakgebied 

Doelen 2015 

Presentatie IIA tbv NBA 
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Beroepsstandaarden 

  



Internationaal raamwerk voor de 

beroepsuitoefening 

  



IIA Standaard 1310 

• Vereisten van het programma voor 

kwaliteitsbewaking en –verbetering:  

  

Het programma voor 

kwaliteitsbewaking en - verbetering 

moet zowel interne als externe 

evaluaties omvatten.  

 

 

Presentatie IIA tbv NBA 
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IIA Standaard 1311(1) 

• Interne evaluaties moeten omvatten:  

 

• Voortdurende bewaking van de  

   werkzaamheden van de internal auditfunctie  

 

• Periodieke beoordelingen uitgevoerd door 

  zelfevaluaties of door andere personen 

  binnen de organisatie met voldoende kennis 

  van de internal auditpraktijk 

Presentatie IIA tbv NBA 

bijeenkomst 11 mei 2011 
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IIA Standaard 1311(2) 
• Interpretatie  

 

Voortdurende bewaking is een integraal onderdeel van de 

dagelijkse leiding, beoordeling en meting van de internal 

auditfunctie.  

 

     Voortdurend toezicht is opgenomen in het dagelijks beleid en 

wordt gebruikt om de internal auditfunctie aan te sturen en …. 

om de naleving van de definitie van internal audit, de 

gedragscode en de Standaarden te kunnen evalueren.  

 
Periodieke beoordelingen zijn toetsingen op de naleving van de 

definitie van internal audit, de gedragscode en de Standaarden.  

Presentatie IIA tbv NBA 
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IIA Standaard 1312 (1) 

• Externe evaluaties  

 

Externe evaluaties moeten minstens één maal in de vijf jaar 

worden uitgevoerd door een ter zake gekwalificeerd en 

onafhankelijk persoon of team van buiten de organisatie. 

 

     Het hoofd van de internal auditfunctie moet de volgende 

punten bespreken met het bestuur:  

• De noodzaak voor frequentere externe evaluaties  

• De kwalificaties en onafhankelijkheid van de externe 

   beoordelaar of het beoordelingsteam. 

Presentatie IIA tbv NBA 
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IIA Standaard 1312 (2) 
Interpretatie  

 

• Een gekwalificeerd beoordelaar of beoordelingsteam bestaat 

uit individuen die bekwaam zijn in de professionele internal 

auditpraktijk en het externe evaluatieproces. 

• De evaluatie van de bekwaamheid van de beoordelaar en het 

beoordelingsteam is een oordeel dat de vakinhoudelijke 

internal auditervaring en de vakinhoudelijke kwalificaties van 

de individuen, in aanmerking neemt.  

• De evaluatie van de kwalificaties houdt ook rekening met de 

grootte en complexiteit van de organisaties waarbij de 

beoordelaars betrokken zijn geweest, in vergelijking met de 

organisatie waarvan de internal auditfunctie wordt beoordeeld, 

en tevens met de behoefte aan specifieke kennis van een 

sector, industrie of techniek.  

Presentatie IIA tbv NBA 
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IIA toetsingen 

• IIA toetst sinds 2005 

• Werkwijze is uitgekristalliseerd 

• Volume toetsingen is nog te laag 

 

• Als we een rol willen spelen in 

governance(discussies) dan hoort daarbij dat we 

transparant zijn en kwaliteit(smanagement) 

aantoonbaar kunnen maken. 

Presentatie IIA tbv NBA 
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Wat we niet willen 

• Drie verenigingen met drie toetsverplichtingen in 

een cyclus van 4 jaar: bijna ieder jaar een toets 

• Kosten hoog (werkonderbreking en cash out) 

• Toegevoegde waarde individuele toetsing 

beperkt 

• Kans groot dat verenigingen niet hun eigen 

verplichtingen kunnen nakomen door gebrek 

aan toetsers 

Presentatie IIA tbv NBA 

bijeenkomst 11 mei 2011 30 



Missie, Visie, Strategie 

Missie (waarom 

we het doen) 

Een kwalitatief hoogwaardige uitoefening van IA 

toegesneden op de wensen van RvB’s en Audit 

Committee’s conform eisen en best practices 

beroepsgroep 

Visie 

(wat we willen) 

Door toetsing namens IIA, NIVRA, NOREA 

beroepsgenoten bij IAD’s ondersteunen bij de 

kwaliteitsverbetering van de uitoefening van Internal 

Auditing 

Strategie 

(hoe) 

 

Uitvoeren van toetsingen voor kleine, middelgrote en 

grote IAD’s eenmaal in de vier jaar met een 

normenkader geënt op IIA Standards en aanvullende 

eisen van NIVRA en NOREA 

Doelgroep Ongeveer 120 IAD’en 

Bijzonderheden In 2011 start van een nieuwe werkwijze, nieuw College, 

nieuw toetskader, kostenneutraal 
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Organisatie 

• Kwaliteitstoetsing IIA wordt ondergebracht bij het IIA College 
Kwaliteitstoetsing 

• Het College is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsingen 
(deskundigheid, onafhankelijkheid, etc.) 

• Het College is voor haar bedrijfsvoering verantwoording verschuldigd 
aan het Bestuur van IIA 

• Het College bewaakt dat in een cyclus van 4 jaar alle IAD’en worden 
getoetst 

• Het College is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de 
partijen die IIA geaccrediteerd hebben te toetsen namens die partijen 

• Het College draagt zorg dat de toetsers voldoende deskundig zijn 
voor de uitvoering 

• Beroep op de oordelen is mogelijk bij de Raad van Beroep van IIA 

• De uitvoering van de kwaliteitstoetsing en de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het IIA reglement 
Kwaliteitstoetsing 
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Toets per titel 
IAF met 

medewerker 

in bezit van 

titel van 

Verplichting  Termijn Toetskader 

Geen titel 

wel IIA lid 

 

Verplichting tot toetsing vanuit 

standards 

Tenminste eenmaal in 

de 5 jaar (binnenkort 4 

jaar) 

1. IPPF (IIA 

Standards), Position 

Paper, goodpractices 

uit studierapporten 
CIA Verplichting tot toetsing vanuit 

standards 

Tenminste eenmaal in 

de 5 jaar 

 

RO SVRO gaat toetsing door IIA 

verplicht stellen 

Tenminste eenmaal in 

de 4 jaar 

 

RA NIVRA stelt toetsing door IIA 

verplicht als IIA-lid 

Tenminste eenmaal in 

de 4 jaar 

 

2. Bovenstaand (1) 

aangevuld met VGC, 

NV COS 

RE NOREA werkt mee in pilolt om 

te komen tot een toetsing 

namens de drie organisaties 

Tenminste eenmaal in 

de 4 jaar 

 

3. Bovenstaand (1) 

aangevuld met eisen 

Norea 
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Accreditatieovereenkomst 

 

Presentatie IIA tbv NBA 
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Namens het NIVRA College 

Kwaliteitsonderzoek uitvoeren van in de 

Verordening Kwaliteits-onderzoek genoemde 

kwaliteitsonderzoeken bij interne 

auditafdelingen van IIA-leden waaraan 

registeraccountants zijn verbonden. 

 

Doel: voorkomen dat deze leden een dubbele 

toetsing ondergaan 
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Hoe wordt er getoetst? 

Marcel Bongers, voorzitter CKO IIA & 

Aad Vincenten, teamleider KO 

Presentatie IIA tbv NBA 
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    Bijdrage leveren in kwaliteitsverbetering interne audit 

functie 

 

 Scope: voldoet IAD aan in Nederland algemeen 

aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening? 

 
Doelstelling kwaliteitstoetsing: 

 

Presentatie IIA tbv NBA 
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Normenkader 

Regelgeving IIA 

• Regels kwaliteitstoetsing IIA Inc (1300-serie) 

• Reglement Kwaliteitstoetsing IIA Nederland 

• Code of Ethics 

• IIA Standards 

• Practice Advisories 

• Rapport IIA/NIVRA: Bondgenoten in Governance 

• Rapport IIA/NIVRA: Impact on Governance 

• Rapport IIA/NIVRA: Governance, Risk en Compliance 

Presentatie IIA tbv NBA 
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Normenkader 

Regelgeving NIVRA 

 

• Nadere Voorschriften inzake Accountantsafdelingen van Interne 

Accountants terzake van Assurance- en aan assurance verwante 

opdrachten (ontwerp) 

• Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden (NV COS) 

• Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid Interne Accountant 

• Verordening Gedrags Code 

Presentatie IIA tbv NBA 
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Regelgeving NOREA 

 

• Reglement KwaliteitsBeheersing NOREA (RKBN) 

• Richtlijn voor assurance-opdrachten door IT-Auditors (Richtlijn 3000) 

• Raamwerk voor assurance-opdrachten door IT-Auditors 

• Code of Ethics 

Normenkader 

Presentatie IIA tbv NBA 
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Stappen toetsing 

• IAF geïnformeerd over concreet geplande toetsing. 

 

• Geselecteerde toetsers geïnformeerd over concreet geplande 
toetsing. 

 

• Intake gesprek toetsteam en collegelid met IAF. 

 

• Plan van Aanpak toetsteam. 

 

• Kick-off meeting begeleidingscommissie met toetsteam (College) en 
IAF 

.  
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Stappen toetsing 

• IAF vult Self Assessments Questionnaires IIA en NIVRA in 

 

• IAF draagt zorg voor documentatie tbv toetsteam 

 

• Toetsteam valideert Self Assessment Questionnaires 

 

• Toetsteam gaat werking van opzet (documentatie) na 

 

• Toetsteam selecteert aantal auditdossiers 

 

• Toetsteam stemt bevindingen dossierreview af 
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Stappen toetsing 

• Oordeelsvorming: voldoet/voldoet niet 

 

• Interviews: Voorzitter Audit Committee, CEO, CFO, Hoofd Risk Mgt, 

Hoofd Compliance, Externe accountant, senior management, hoofd 

IAD, MT-leden IAD, toezichthouders 
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Informatiebijeenkomst 

kwaliteitsonderzoek intern 

accountants 11 mei 2011 

Vragen en discussie 



Dank voor uw aandacht 


