
Een periode van vallen en opstaan heeft geleid tot de huidige 

status van selectieve bekendheid en wisselende acceptatie en 

reputatie van internal audit binnen provincies en gemeenten. Maar naast  

stilstaan bij wat er is bereikt, moeten we bij de doorontwikkeling van de 

functie vooral oog hebben voor tegenkrachten zoals weerstand vanuit de 

ambtelijke top en gebrek aan zelfvertrouwen of onvoldoende kwaliteit van de 

auditors zelf.  Dit is het tweede deel van een tweeluik over de status van de 

internal auditfunctie binnen lagere overheden in Nederland. In het  

voorgaande deel is vooral teruggeblikt op de ontwikkelingsgang van internal 

audit in de eerste tien jaar van haar formele bestaan.  

Reflectie op de internal audit functie is nodig omdat er sprake lijkt te zijn van een 

status quo of, ernstiger, van een zekere terugval. Blijkbaar is internal audit niet goed 

in staat de barrières te doorbreken die de overgang naar een volgende  

ontwikkelingsfase blokkeren. De groei lijkt zelfs zodanig te stagneren, dat we ons 

moeten afvragen of de auditfunctie binnen de overheid niet tegen de grenzen van 

haar eigen kunnen aanloopt. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat veel  

auditors niet in staat zijn bestuurders te overtuigen van de toegevoegde waarde van 

onafhankelijk reflecterend onderzoek, met als vanzelfsprekend gevolg dat er  

onvoldoende auditcapaciteit wordt vrijgemaakt. 

Een mogelijke verklaring is ook dat een spiegelende en transparantie bevorderende 

functie niet goed gedijt in het politieke metier. Wellicht heeft de auditprofessie te 

vroeg het hoofd in de schoot geworpen en heeft men genoegen genomen met een  

ondergeschikte, traditionele, op de performance gerichte controlepositie. Dit laatste 

heeft weer als consequentie dat onderzoekrapportages niet of nauwelijks het college 

bereiken; laat staan dat de gemeenteraad of de staten over samenvattingen kunnen 

beschikken. Dat laatste zou wel een zeer betreurenswaardige constatering zijn,  

temeer daar er binnen het bedrijfsleven wél sprake is van een zich doorzettende  

professionalisering van de internal auditfunctie. Tegenwoordig fungeert het  

auditcomité binnen private ondernemingen in toenemende mate als opdrachtgever 

van internal audit en prijken de management samenvattingen van de internal 

auditrapportages ook op de vergaderagenda van de raad van commissarissen.  

Daarnaast, en mogelijk is er enig verband, mag internal audit zich binnen de private 

sector verheugen in de groeiende aandacht van decentrale managers, van de leiding 

van ondernemingen en van externe toezichthouders. 
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Ambtelijke top 

Binnen de lokale overheid zijn er voldoende signalen die wijzen op een zekere 

stagnatie in de ontwikkeling van internal auditing. Bij bepaalde overheden is internal 

audit zelfs op het punt aangeland dat de ambtelijke top kan verhinderen dat ook 

maar enig signaal over ‘needs improvement’, laat staan over ‘out of control’, 

wethouders of gedeputeerden ter oren komt. Natuurlijk kan internal audit proberen 

zich met haar kennis van onvolkomenheden bij het uitvoerend management te 

vervoegen en daarbij aandringen op aanpassing en verbetering van de ambtelijke 

procesvoering. Niet alleen mist internal audit voor dat laatste de bevoegdheid; het 

zittende management heeft mogelijk ook niet de behoefte om de organisatie op een 

hoger, transparant, plan te brengen. Het mag duidelijk zijn: internal audit kan zich 

door meegaand gedrag verliezen in een zodanige afhankelijke situatie dat de impact 

van haar functioneren sterk vermindert en uiteindelijk contraproductief uitwerkt voor 

zowel de organisatie als ook voor haarzelf. 

De noodklok luiden 
Het lijkt evident dat een teloorgang van het instituut internal audit binnen de lagere 

overheid moet worden voorkomen. Zelfs stabilisatie op het huidige niveau zou een 

achteruitgang betekenen. Gemeenten zijn bijvoorbeeld nu bezig nieuwe 

taakstellingen door te voeren. Daarbij is het nog volstrekt onduidelijk of de ter 

beschikking komende middelen voldoende zijn om deze nieuwe uitdagingen 

verantwoord uit te voeren. Daarnaast worden er zware eisen gesteld aan collegeleden 

en ambtelijke top om zicht te houden op die taakuitvoeringen, die in toenemende 

mate binnen gemeenschappelijke regelingen, ‘buiten het zicht’ van de provincie of de 

gemeente, plaatsvinden. Als internal audit van de ambtelijke top niet de kans krijgt 

zich te manifesteren of zelf niet het vermogen heeft om haar toetsende en 

adviserende bijdrage aan de man te brengen, lijkt de kans verkeken dat internal 

audit blijvend een rol van betekenis kan spelen bij de sturing en beheersing van 

lokale overheden. Door het ontbreken van voldoende kritisch vermogen is daarmee 

dan ook een essentieel element in de duale aansturing van een provincie of een 

gemeente in het geding. Dat laatste geldt zowel op het gebied van de ontwikkeling 

van beleid als op het terrein van de daadwerkelijke realisatie van door de politiek 

genomen uitvoeringsbesluiten. 



Ondermaatse positionering en magere bezetting van de auditfunctie 

Los van wat de wetgever heeft bedoeld gaan we uit van een onafhankelijke, objectief 

oordelende, management ondersteunende, op strategisch niveau opererende en 

vooral ook kritisch reflecterende internal auditfunctie. Om deze missie te kunnen 

realiseren zullen de internal auditors het college gevraagd en ongevraagd voorzien 

van informatie over het kwaliteitsniveau van het interne beheersingssysteem en over 

de mate van inperking van de gekende risico’s. Dat betekent een positie in de 

organisatie die recht doet aan de eis van onafhankelijkheid en voldoende 

menscapaciteit om de brede taakstelling te kunnen realiseren. Momenteel zijn de 

meeste auditfuncties binnen lagere overheden absoluut onderbemand en is 

eenduidigheid bij het positioneren van de auditfunctie ver te zoeken, omstandigheden 

die zeker bepalend zijn voor de huidige haperingen in de ontwikkeling van de 

auditfunctie. In veel gevallen opereert internal audit als een tweedelijnfunctie 

(uitgaande van het three lines of defence-model), hetgeen impliceert dat de internal 

auditor wordt aangestuurd door en rapporteert aan de concerncontroller. Het 

rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter van het managementteam, veelal de 

secretaris, maakt de positie van internal audit wel wat beter, maar de toegang tot het 

college is hierbij weer zeer afhankelijk van de ruimte die de ambtelijke top biedt. In 

de praktijk kan de getrapte behandeling van auditrapportages, met name als het 

object van onderzoek een lid van het directieteam of de controller regardeert, leiden 

tot een langdurig, versierijk en discussievol traject. Het aantal keren dat de auditor 

rechtstreeks aan het college of het auditcomité rapporteert lijkt zodanig gering, dat 

we gevoeglijk kunnen stellen dat de internal auditor binnen lagere overheden niet 

kan opereren zoals door de wetgever is bedoeld. De consequentie daarvan is dat 

audit ook niet die onafhankelijke rol kan vervullen die passend is bij de inrichting van 

het duale bestel. 

Concerncontrol niet de natuurlijke counterpart 

Binnen lokale overheden lijkt ook de ontwikkeling van concerncontrol enigszins achter 

te blijven bij die in het bedrijfsleven. Omdat de concerncontroller zich in de praktijk 

nog bijna uitsluitend met bedrijfsvoering bezig houdt, heeft dat ook consequenties 

voor de scope van de internal auditor die binnen diens invloedsfeer opereert. Deze 

ingeperkte positie verstrekt de auditor niet het podium dat nodig is om onafhankelijk 

onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de wijze waarop de ontwikkeling en uitvoering 

van het beleid plaats vindt. Als consequentie van de afhankelijke positie die internal 

audit inneemt, is er ook geen sprake van tegengestelde belangen tussen internal 

audit en control. De concerncontroller is daardoor niet de natuurlijke counterpart van 

de auditor als het gaat om het bespreekbaar maken, het ontwikkelen en het toetsen 

van een visie op management control en governance. De concerncontroller heeft er 

soms alle belang bij ‘het debat over lange termijn-kwesties’ niet aan te gaan, maar 

de internal auditor in te zetten op mogelijke brandhaarden, zoals de interne controle 

op de betrouwbaarheid van de systemen die aan de financiële verantwoording ten 

grondslag liggen. 



Als risicomanagement ontbreekt 

Een omstandigheid die de internal auditor bij een aantal lagere overheden verder nog 

opspeelt is dat het proces van risicomanagement niet op een gestructureerde wijze in 

de organisatie is ingebed. Bij de uitvoering van audits is de auditor dan ook 

afhankelijk van de medewerking en de informatie die van directeuren en 

afdelingshoofden wordt verkregen; een situatie die het focussen op en het 

committeren aan decentraal management in de hand werkt. De noden van het 

college komen daarbij niet aan bod; ook al omdat de discussie over de risico’s, de 

normenkaders en de onderzoeksresultaten op een lager niveau in de organisatie 

plaatsvindt. Een andere consequentie daarvan is dat de auditmanager geen contact 

heeft met de voorzitter van het college. Ook deze omstandigheid bevordert niet dat 

collegeleden en gedeputeerden kunnen ervaren welke betekenis internal audit kan 

hebben voor de verbetering van de beleidsontwikkeling en de besturing van de 

gemeentelijke of provinciale organisatie. Natuurlijk gaan de internal auditors hierbij 

niet altijd vrijuit. Maar al te graag houden auditors vast aan de uit de 

accountantscontrole stammende traditie om zelf vast te stellen welke de risico’s zijn. 

Een instelling die inspecteurs natuurlijk siert, maar die internal auditors niet past. Het 

is juist een taak van internal audit om het management ervan te overtuigen dat 

lijnfunctionarissen als directeuren en decentrale afdelingshoofden verantwoordelijk 

zijn voor het benoemen, analyseren en wegen van de risico’s. 

De remmende werking van de inspectiediscipline 

Zolang het college, de secretaris en de concerncontroller zich, mogelijk onbewust, 

koesteren in de inspectie attitude van de internal auditor, ligt het niet voor de hand 

dat er snel iets zal veranderen. De vraag is dan ook wie er zou kunnen aandringen op 

een transformatie van de verbijzonderde interne controle- of financial auditfunctie 

naar een onafhankelijke positionering van internal audit. Met andere woorden wie 

neemt het initiatief om te bevorderen dat het uitvoeren van audits in opdracht van 

het college plaats vindt. Waarschijnlijk niet de externe accountant; deze is meestal 

geen pleitbezorger voor het introduceren van een onafhankelijke en risk-base internal 

auditfunctie naast de tweedelijnswerkzaamheden op het gebied van (verbijzonderde) 

interne controle. Een onaanvaardbare opvatting omdat deze extern accountant juist 

zoveel mogelijk zou moeten steunen op een verantwoord doorgevoerd horizontaal 

toezicht en op een professioneel ingericht management control framework. De 

verandering die plaats moet vinden wordt ook niet ingezet vanuit internal audit. Veel 

internal auditors opereren nog als inspecteurs die, vanuit de beste intenties, op een 

verantwoorde wijze het feilen van de organisatie in beeld willen krijgen. Een houding 

die niet bevordert dat de internal auditor gezien wordt als een persoon die, vanuit 

zijn deskundigheid en ervaring, de organisatie op een proactieve wijze 

verbeterpunten zal aanreiken. De enige strohalm is dat het college de behoefte aan 

een onafhankelijke, ‘managerial’, feedback zal inzien en de internal auditor 

vervolgens op haar functioneren zal gaan aanspreken. 



Internal audit vereist een zekere mate van organisatievolwassenheid 

Het college dat aanvullende zekerheid wenst over de kwaliteit van de organisatie 

inrichting, mag vooral verwachten dat audit ook onderzoek doet naar de opvolging 

van genomen raadsbesluiten en naar de door het college uitgesproken ambities. 

Dergelijke rapportages dienen bij te dragen aan het inzicht dat het college nodig 

heeft om op basis van de aangedragen aanbevelingen tot een zekere bijsturing van 

de systemen en processen en projecten te komen. Een dergelijke attitude van het 

college veronderstelt dat er een opvatting is over wat een beheerst systeem 

kenmerkt en dat men over de nodige ambitie beschikt om een zekere 

organisatievolwassenheid binnen de gemeentelijke organisatie door te kunnen 

voeren. Vanzelfsprekend is er in deze ook behoefte aan een gemeenschappelijke taal 

om te kunnen communiceren over de wijze waarop beleidsontwikkeling en -uitvoering 

dient plaats te vinden en over de kwaliteitsstandaarden die aan de bedrijfsvoering en 

aan de producten en diensten die de organisatie levert moeten worden gesteld. Een 

voorzichtige conclusie luidt dat aan deze voorwaarden tot organisatievolwassenheid 

bij de meeste lokale overheden niet wordt voldaan. 

Een plek aan de collegetafel of bij het auditcomité 

De weg naar een invulling van de internal auditfunctie ‘zoals bedoeld’ lijkt, zoals 

aangegeven, binnen een politieke context nauwelijks realiseerbaar. Dat laat onverlet 

dat internal audit mogelijk nog veel kan bijdragen aan het verbeteren van de 

controlsituatie zoals die zich nu binnen gemeenten en provincies voordoet. De 

auditmanager zou bijvoorbeeld zijn invloed en kennis kunnen aanwenden om naast 

het standaard (performance-)auditprogramma, vooral onderzoeken uit te voeren 

naar risicovolle producten, kritische processen, relevante thema’s, achterblijvende 

organisatieonderdelen en voor de omgeving cruciale kwaliteitsvraagstukken Ook 

zouden adviezen kunnen worden afgegeven over de doorvoering van 

risicomanagement en de toepassing van in control statements. Dit is niet meer dan 

een kortetermijnperspectief. Als internal audit de barrière naar een volgend stadium 

van ontwikkeling echt wil doorbreken, dan zal zijn positie binnen het college of het 

auditcomité aan de orde moeten worden gesteld. Onafhankelijk opereren vereist 

immers een status aparte, conform de derde ‘verdedigingslijn’ uit het three lines of 

defence-model. Een dergelijke positie impliceert een plek aan tafel bij de natuurlijke 

opdrachtgever van internal audit, in casu het college dan wel het auditcomité. Zo 

niet, dan heeft de internal auditor binnen de lokale overheid steeds minder te zoeken. 
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