
 

NIVRA eet van twee walletjes 

 

Het NIVRA (Nederlands Instituut Van Register Accountants) heeft in augustus jl. de knuppel in 

het hoenderhok gegooid, door met een plan te komen om de, relatief beperkte groep van RA’s 

binnen het IIA (Instituut voor Internal Auditors), financieel te gaan ondersteunen en daarmee 

aan zich te binden. Het NIVRA richt namelijk een vaktechnische staf in op het gebied van (juist!) 

internal auditing. Daarnaast is het personeel van het bureau van het IIA Nederland in dienst van 

het NIVRA. Het NIVRA wil dus van twee walletjes eten. Aan de ene kant wil ze de externen 

vertegenwoordigen en aan de andere kant de internen.  

 

Het NIVRA profileert zich uitdrukkelijk als een pluriforme organisatie; een collectief van in de 

accountancy opgeleide personen. Kennisgelijkgestemden die echter zéér contraire belangen 

vertegenwoordigen. Zo kan de RA als controller rapporteren aan de ondernemingsleiding, als extern 

accountant verklaringen afgeven óver de onderneming of als internal auditor een onafhankelijke 

toetsende rol voor het mánagement van de onderneming vervullen. Is dat wat aandeelhouders en andere 

belanghebbenden voor ogen hebben als het gaat om een onafhankelijk oordeel door de extern accountant 

over de jaarrekening van een organisatie?  

  

De door het NIVRA ingestelde pluriformiteitscommissie bestaat alleen uit registeraccountants. De 

internal auditfunctie is echter per definitie multidisciplinair opgebouwd. Binnen die afdelingen zullen 

dus naast de accountants ook bedrijfskundigen, bestuurskundigen, gedragswetenschappers, financiële 

specialisten, ingenieurs, juristen etc. kunnen opereren. Het is dus uiterst merkwaardig dat het NIVRA 

hier exclusiviteit claimt.   

  

De nieuwe Wet Toezicht Accountantsorganisaties (Wta) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

beoogt juist een herkenbare beroepsgroep van externe certificerende auditors in te stellen. Daarmee is de 

kous nog niet af. Momenteel strijden de accountants onderling over de vraag of de eisen die de 

certificerende externe accountant qua nieuwe gedragscode zichzelf stelt, ook van toepassing moeten zijn 

op de werkzaamheden van de niet-certificerende accountant. Wordt door deze strijd de transparantie van 

binnenuit bereikt? 

 

De Algemeen Directeur van het NIVRA stelt in een recent interview (Nieuwsbrief van het IIA) dat het 

NIVRA zich verantwoordelijk voelt voor al ‘haar’ RA’s; ook die binnen internal auditing werkzaam zijn! 

Het gevolg van deze houding is echter wel dat het NIVRA, en daarmee ook de grote kantoren van 

externe accounts, grote invloed op die markt van internal auditing uitoefent. Een belangenverstrengeling? 

 

Wie zijn nu de dupe? De internal auditors die geen binding met het NIVRA hebben en ongevraagd 

afhankelijk worden van de beroepsorganisatie van externe accountants?  

Of  hebben we het over de kwaliteit van Internal Governance in de Nederlandse bedrijven? Kan het 

topmanagement wel rekenen op een onafhankelijke internal auditor die haar zowel in bedrijfskundige als 

in financieel/economische zin, de spiegel voorhoudt en tevens dient te handelen naar de regels van 

externe accountants? Maar ook toezichthouders en aandeelhouders zijn de dupe. Zij hebben alle belang 

bij onafhankelijke oordelen van accountants. Dat zowel interne en externe accountants in eenzelfde 

beroepsorganisatie, het NIVRA dus, zijn verenigd, is op z’n minst curieus te noemen. 

  

De oplossing? Het IIA moet haar oorspronkelijke standpunt handhaven en zich onafhankelijk naast het 

NIVRA opstellen. Daarnaast zou het NIVRA moeten voorgaan in de door haar zo zeer gepropageerde 



 

transparantie, door zich te beperken tot de belangenbehartiging van de externe accountant. En last but not 

least: dié RA’s die internal auditor zijn, moeten kiezen voor een onafhankelijk IIA. 
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