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Inleiding 
 
De internal auditprofessie is doende haar bestaansrecht te bewijzen. Commitment van de top, 
kennisontwikkeling en het uitvoeren van risico-gerelateerde onderzoeken zijn thema’s waaraan binnen 
de operational1 auditprofessie momenteel veel aandacht wordt besteed. Ook exclusieve 2 positionering 
binnen de organisatie, de daarmee samenhangende onafhankelijke opstelling en specifieke kennis van 
de bedrijfsvoering zijn voor de internal auditor uitgesproken randvoorwaarden om goed te kunnen 
functioneren. 
De vraag is of dat voor het management allemaal genoeg is. Kan de internal auditprofessie haar 
toegevoegde waarde wel blijvend behouden? Het heeft er alle schijn van dat er meer nodig is dan 
kunnen excelleren in de “traditionele” rol van feedback geven op de bestaande inrichting van 
beheersingskaders en beheersingsmaatregelen. Gezien de vele veranderingen binnen het 
maatschappelijk bestel en de gevolgen die dat heeft voor het sturen en beheersen van organisaties, 
dient de internal auditor zijn focus te richten op de nieuwe risico’s waarmee topmanagement wordt 
geconfronteerd. Hij zal daarbij meer pro-actief moeten gaan optreden en geconfronteerd worden met 
meer uitdagende, risicovolle, strategische thema’s. Vooral vraagstukken die samenhangen met de 
veranderende rol van toezichthouders, met verantwoordingsrapportages (de zogenaamde “in control 
statements”) en met structuurveranderingen zoals fusies, overnames en ingrijpende reorganisaties 
zullen de agenda van de auditor gaan bepalen.  
 
In de praktijk van elke dag vraagt de operational auditor zich soms wel af of de professie haar 
identiteit niet op het spel zet. Met enige regelmaat wordt de auditor namelijk gevraagd om opdrachten 
tot het verlenen van bijstand uit te voeren. Het gaat daarbij niet meer alleen om de vertrouwde 
verzoeken tot het geven van managementadviezen of het ondersteunen bij de implementatie van 
nieuwe informatiesystemen. Er zijn wel degelijk situaties waarin auditors wordt gevraagd mee te 
werken aan het ontwikkelen van specifieke beheersingsmaatregelen, om projectgroepen aan te sturen 
of om interne controlewerkzaamheden te verrichten. 
 
Zoals dat ook binnen het beroepsveld van controllers het geval3 is, zullen de internal auditors, door 
onderzoek en zelfreflectie, het wezen van de professie moeten kunnen herformuleren. Naast het 
kennen van de eigen mogelijkheden en beperkingen als internal auditor is het daarbij ook nodig om 
goed zicht te hebben op de context van de functie. Het kennen van die context en de bewegingen die 
daarin plaatsvinden maakt het mogelijk om meer direct op de ontwikkelingen in te spelen. De zich 
voordoende kansen om de professie te profileren kunnen daardoor ook beter worden benut. Binnen de 
beroepsgroep (IIA4) en de universiteiten 5 worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd en wordt 
getracht beter inhoud te geven aan het onafhankelijke, objectieve, deskundige en pro actieve karakter 
van de functie, zodat ook in een nieuw tijdsbestel het management aanvullende zekerheid kan worden 
verstrekt over de kwaliteit van de sturing en beheersing van de organisatie. Dit alles dan weer ter 
verbetering van het zelftoetsend en zelfcorrigerend vermogen van de organisatie.  

                                                 
1 Internal Auditing en Operational Auditing kunnen in de Nederlandse situatie als synoniemen worden gezien; binnen de 
professie worden beide begrippen door elkaar gehanteerd. De term “Internal” sluit meer aan bij aanduiding van het beroep 
zoals dat mondiaal geldt; Operational Audits wordt in het Angelsaksische veelal geassocieerd met audits van het primair 
proces. 
2 Onder exclusieve positionering wordt verstaan dat er een onbelemmerde toegang is tot het hoogste bestuursniveau in de 
organisatie; aan dat niveau dient de internal auditor ook verantwoording af te leggen. 
3 Bouwens, J., Hartmann, F.G.H., Maas, V.S., Peregr, P. & Rinsum M. van. (2003). Performance management en de rol van 
de controller in Nederland. MCA, 7 , (2), 12-15. 
4 Instituut van Internal Auditors 
5 Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam verzorgen de “Executive Master in Internal Auditing 
(EMIA)” opleidingen. 



 
In dit artikel zullen we een aantal significante veranderingen binnen en buiten organisaties de revue  
laten passeren, daarbij vaststellend welke van die ontwikkelingen als evenzoveel kansen kunnen 
worden aangemerkt. We onderscheiden hierna endogene factoren, dat wil zeggen die ontwikkelingen 
die vanuit de (interne) organisatie zelf voortkomen, en externe- of omgevingsfactoren. Natuurlijk zijn 
er ook ontwikkelingen die het imago van de auditfunctie kunnen verstoren; de meest pregnante 
daarvan zullen we behandelen.  
 
Veranderingen in de maatschappelijke context 
 
Toenemende invloed van toezichthouders, mede als gevolg van beursschandalen, leggen een grote 
druk op het systeem van internal control in de organisatie. Vooral vanuit de Verenigde Staten van 
Amerika is, omstreeks 1990, een beweging op gang gekomen6 om te bewerkstelligen dat organisaties 
zichtbaar wet- en regelgeving respecteren, hun procesvoering effectief en efficiënt inrichten en de 
betrouwbaarheid van de financiële systemen borgen. Kortgeleden zijn deze eisen nader wettelijk 
aangescherpt, waarbij ondernemingen bijvoorbeeld aan voorgeschreven “boekhoudregels” moeten 
voldoen. Van het management wordt daarbij verwacht dat zij zich terdege verantwoordt over het 
gevoerde beleid en transparantie biedt waar het gaat om de kwaliteit van de beheersing va n de 
uitvoeringsorganisatie. Een verantwoording die tot uiting komt in het verstrekken van zogenaamde 
internal control statements. Ook neemt het aantal aspecten waarover duidelijkheid dient te worden 
verstrekt toe. Aanvankelijk ging het daarbij slechts om de financiële kaders; heden ten dage wordt 
aanvullend gerapporteerd over kenmerken als duurzaamheid en maatschappelijk imago. De 
hernieuwde aandacht voor financiële actoren (Sarbanes Oxley Act) neemt niet weg dat de breedte van 
het rapportagepalet blijvend een plaats heeft verworven. In nieuwe wetgeving wordt de internal 
auditfunctie vaker specifiek genoemd; toezichthouders en de wetgever gaan er daarbij van uit dat een 
dergelijke interne auditfunctie aan zekere standaards moet voldoen.  
 
De gestegen externe belangstelling voor het wel en wee van de organisatie geeft de auditor meer 
mogelijkheden zich te profileren en zijn toegevoegde waarde te bewijzen. Ook de nieuwe eisen die in 
regelgeving aan de internal audit functie worden gesteld, bieden perspectief op erkenning en 
professionaliteit. Onderzoeken naar de mate waarin de interne organisatie is ingesteld op het 
“sensoreren” van de omgeving geven het management aanvullende zekerheid over bijvoorbeeld de 
kwaliteit van de interne beheersing op het gebied van compliance; verbeterpunten uit het onderzoek 
zouden dan kunnen leiden tot het vroegtijdiger reageren op opkomende eisen en verwachtingen van 
stakeholders. 
Ook audits naar de totstandkoming en ondertekening van het geheel aan interne verklaringen, die 
vervolgens kunnen leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van de externe verantwoording, behoren 
tot het “nieuwe terrein” van de auditor.  
Dat laatste is niet altijd alleen maar uitdaging; er is soms ook een zekere zorg dat de onafhankelijkheid 
van de auditor in gevaar komt. Wat is het geval? Auditors wordt wel gevraagd om de Internal Control 
Statements te ondertekenen dan wel om zelf verklaringen af te geven over de mate waarin de 
organisatie in control is. Vooral toezichthouders in de financiële branch7 hebben somtijds de neiging 
dergelijke verklaringen te verwachten. Wij zijn van oordeel dat de internal auditor zijn meerwaarde 
juist ontleent aan het verstrekken van een onafhankelijk en waardevrij oordeel aan de hoogste leiding 
van de organisatie. Die hoogste leiding is verplicht zich naar de toezichthouders te verantwoorden. 
Met andere woorden; de internal auditor oordeelt over totstandkomingsprotocollen van bijvoorbeeld 
Internal Control Statements en zal zich niet bezig houden met het geven van adviezen en oordelen 
over de feitelijke inhoud van deze en andere documenten en rapportages.  
 

                                                 
6 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Internal control – integrat ed framework, 
American Institute of Certified Public Accountants, Jersey City, New Jersey, 1992. 
7 Beckers, A.J.M.J., Niesten, R. & Terpstra, F.C.L. (2000). De internal auditor en zijn rol ten aanzien van interne beheersing 
en verantwoording. Amsterdam: Instituut van Internal Auditors Nederland [2 d e druk]. 



Ook de ontwikkelingen die zich op het vlak van risicomanagement voordoen laten de auditor niet 
onberoerd. Was het aanvankelijk de auditor die de risico’s waarmee de organisat ie te kampen had 
inschatte; inmiddels ligt de verantwoordelijkheid voor het zogenaamde riskmanagement “in de lijn”. 
Niet alleen het topmanagement is zich meer met riskmanagement gaan bezighouden. Als de aard van 
de organisatie daarom vraagt, dan worden er op diverse managementniveaus in de organisatie 
zogenaamde operational risk management (ORM) groepen geïnstalleerd. Deze herpositionering van 
riskmanagement heeft de vraag doen oproepen wat de rol van de auditor in deze is.  
Meer en meer is de auditor degene die het risicoanalyseproces initieert en soms ook coacht. Als dat 
proces genoegzaam is geïmplementeerd, dan kan de auditor weer bezig gaan met zijn spiegelende taak 
en audits uitvoeren naar de kwaliteit en congruentie van de protocollen die bij het risic oanalyseproces 
binnen de organisatie worden gehanteerd. Voorwaar een voorbeeld van de evolutie van de functie van 
de internal auditor naar een meer pro actieve en confronterende benadering.  
 
De certificerende accountant 
 
Binnen het veld van toezichthouders neemt de extern accountant een bijzondere positie in. Deze 
externe certificerende accountant is gehouden een verklaring af te geven aan het “maatschappelijk 
verkeer” over de getrouwheid van de (financiële) verslaggeving door de organisatie. Een partij dus die 
ook een oordeel dient uit te spreken over de kwaliteit van het systeem van internal control in de 
organisatie, inclusief de maatregelen van interne controle die zijn getroffen. Bij deze “checks en 
balances” hoort ook dat de externe accountant een visie heeft op de inbedding in de organisatie van 
een institutie die de hoogste leiding aanvullende zekerheid verstrekt over de sturings- en 
beheersingsinfrastructuur; de internal auditfunctie aldus.  
 
De toegenomen aandacht voor de functie en rol van de inter nal auditor houdt de uitdaging in om zijn 
professionaliteit en toegevoegde waarde ten toon te spreiden. De kwaliteit van de onderzoeken van de 
auditor en de verbeteringsmaatregelen die daaruit voortvloeien helpen het centrale management om de 
mate van sturing en beheersing van de organisatie te optimaliseren. Een uitstekend perspectief aldus 
voor de auditor. 
De beroepsorganisatie van externe accountants heeft aangegeven haar invloed op internal auditing te 
willen versterken8. Internal auditors zullen hierop een antwoord moeten vinden; zij dienen ons inziens 
de onafhankelijke positie van de beroepsorganisatie danig te versterken. Het maatschappelijk verkeer 
is gediend bij tegengestelde belangen tussen de extern accountant en de internal auditor. 
 
Organisaties van externe accountants pleiten voor het outsourcen van internal control. 

Welk antwoord heeft de controller? 
 
Opmerkelijk is dat in een recente publicatie9 een pleidooi wordt gehouden voor het door 
accountantsorganisaties doen overnemen van de functies va n internal control én internal auditing. 
Hoewel de auteur daarbij de kwestie van de onafhankelijkheid van de extern accountant zeer ter 
discussie stelt, neemt dat niet weg dat de auteur impliciet juist pleit voor een overname van de 
systemen voor internal control. Hij opent daarmee de weg voor de publics om het systeem van internal 
control te doen outsourcen; een domein dat toch de controller toebehoort. 
 
Veranderingen binnen de organisatie, in het bijzonder in het systeem van internal control 
 
Kenmerkende veranderingen die zich binnen organisaties op het gebied van control voordoen zijn dat 
de professionaliteit van management toeneemt en dat er een grotere nadruk komt te liggen op de 
kwaliteit van internal control. De beheersingssystemen moeten in toenemende mate voldoen aan de 
eisen van dat “nieuwe” management. Vooral het doorvoeren van veranderingen in de structuur van de 
organisatie door fusies, overnames, shared service centers, outsourcing etc. heeft grote impact op de 
eisen van transparantie, van sturing en van beheersing. 
                                                 
8 NIVRA (2004). Opdracht commissie Pluriformiteit. Amsterdam: NIVRA, intern document. 
9 Schaik, F. Van, (2005). Uitbesteding van de internal-controlfunctie. MAB, 79, (1/2), 4-9. 



De upgrading van het managementpotentieel, gecombineerd met de noodzaak een hiërarchie van 
verantwoordingsstatements door te voeren, heeft de noodzaak tot het doorvoeren van zelfreflectie 
middels bijvoorbeeld CSA verhoogd.  
Grote kansen dus voor de ontwikkeling van de auditfunctie. Dat wil zeggen dat er perspectief wordt 
geboden om zich meer pro actief (bijvoorbeeld door het reviewen van due diligence trajecten) op te 
stellen en in een vroeg stadium betrokken te worden bij wezenlijke organisatieveranderingen en 
structuuraanpassingen. 
 
Zoals bekend blijkt het systeem van internal control bij de invoering van SOx aan een ingrijpende 
verbouwing toe te zijn. Significante risico’s worden in kaart worden gebracht, waarbij de daarmee 
verband houdende beheersingsmaatregelen worden geïnventariseerd. Daarna vindt de beoordeling van 
de opzet van dit systeem van risico’s en ontworpen maatregelen plaats. Vervolgens worden de 
beheersingsmaatregelen in structuren en processen doorgevoerd. Het testen van de getroffen 
beheersingskaders en -maatregelen zal vervolgens leiden tot een oordeel over de effectiviteit en 
betrouwbaarheid van het systeem van internal control.  
Een enorme workload voor lijn en staven ligt dus in het verschiet. Deze exercitie is daarb ij ook nog 
eens niet eenmalig, integendeel. De organisatie wil over een systeem beschikken, waarmee op 
continue basis noodzakelijke aanpassingen van de bestaande risico’s en in de daaraan gerelateerde 
beheersingsmaatregelen worden doorgevoerd. Het met enige regelmaat testen van die 
beheersingsmaatregelen moet voorzien in de zekerheid dat het gehele systeem blijvend aan de eisen 
van effectiviteit en betrouwbaarheid blijft voldoen10. 
Een enorme uitdaging aldus voor het management, voor de controlfunctie en voor de internal auditor. 
 

SOx versus de Internal Auditor: uitdaging of dilemma?  
 
Dat laatste heeft echter ook wel eens een keerzijde. Het invoeren van beheersingsmaatregelen in het 
kader van de Sarbanes Oxley-wetgeving wordt namelijk graag aan internal audit  overgelaten. . 
De uitdrukkelijke verzoeken van het management betekenen wel dat de internal auditor moet omgaan 
met de vraag of hij het ontwerp van beheersingsmaatregelen en het uitvoeren van testwerkzaamheden 
zelf voor zijn rekening zou willen nemen. 
Welke alternatieve keuzen zijn er? Bijvoorbeeld: 
- verantwoordelijkheid nemen voor de daadwerkelijke uitvoering;  
- participeren11 in implementatie- en testteams; of  
- volharden in de opvatting dat de toegevoegde waarde van de auditor het verstrekken van aanv ullende 
zekerheid is.  
 
De eerste optie lijkt uitgesloten.  
De tweede optie dan?  Er wordt wel eens gekozen voor een middenweg; te weten het tijdelijk 
participeren in en ondersteunen van onderzoeksteams onder verantwoordelijkheid van het lijn- of 
stafmanagement. Inzet van de auditor gebeurt dan op basis van zijn specifieke kennis en ervaring op 
het betreffende onderzoeksterrein. Helaas is deze optie in het kader van SOx niet mogelijk; deze 
regelgeving verbiedt expliciet dat er dan door de externe accountant zou kunnen worden gesteund op 
de werkzaamheden van de internal auditor. 
Er zal in Nederland luid en duidelijk voor de derde rolopvatting moeten worden gekozen. Ook 
internationaal gaan er steeds meer stemmen op om vanuit dit perspectief 12 te gaan werken en daarmee 
definitief een keuze te maken voor de oordelende rol en onafhankelijke positie van de auditor. 
 
Wijzigingen binnen de te auditen objecten 
 

                                                 
10 We gaan hier niet in op de vraag wat er nu precies nieuw is als gevolg van SOx aan de administratieve organisatie en de 
interne controle, behoudens het meer formele karakter ervan. En als er dan meer regels zijn, leidt dat vervolgens tot een 
betere beheersing? Zie ook: Molenkamp, A. (2004). Is er bij adviseurs niet iets loos? Tijdschrift Controlling. 19, (10), 44. 
11 Zie ook: Molenkamp, A. (2003). Rol operational auditors bij fusies en overnames. Finance & Control, 2. (4), 20-24. 
12 Gallegos, F. (2004). Safeguarding auditor objectivity. Internal auditor. 61, (5), 37-41. 



Men zou kunnen stellen dat binnen de te auditen objecten met name de zogenaamde soft controls meer 
aandacht krijgen, terwijl anderzijds de zogenaamde tight controls, onder meer als gevolg van een 
toenemende aandacht voor compliance, meer de toets van een second opinion behoeven. Voorts kan 
worden gesteld dat de dominantie van de financiële elementen binnen het controlkader meer accent 
krijgen door het groter belang van “shareholders value”.  
De hier aangegeven veranderingen kunnen als zovele uitdagingen worden opgevat. De functie van 
internal auditor wint aan waarde als men in staat is om juist binnen het geheel aan toenemende 
complexiteit toegevoegde waarde te leveren door het verstrekken van aanvullende zekerheid met 
betrekking tot de kwaliteit van beheersing van de bedrijfsvoering.   
Het inspelen op de veranderingen in de context van de organisatie en de implicat ies die dat heeft voor 
de aansturing en beheersing van de organisatie zijn uitdagingen voor de auditor. Door een verbreding 
van disciplines binnen de auditfunctie kan er beter worden afgestemd op de aard, de vigerende risico’s 
en de plannen die er binnen de organisatie zijn te onderkennen. Het opent dus de mogelijkheid om 
binnen de organisatie één internal auditinstantie te creeren door het bundelen van die activiteiten, die 
voorheen in gescheiden units (IT-auditing, milieu-auditing, compliance-auditing en auditing van de 
financiele systemen bijvoorbeeld) plaatsvonden.  
 
Financial auditing 
 
Te vaak wordt gesteld dat door het toenemen van de eisen die aan de financiële verantwoording 
worden gesteld, financial audit weer in zwang is gekomen en wel ten koste van operational auditing. 
Dat is een drogredenering: binnen operational auditing worden het financiële element en het aspect 
betrouwbaarheid, als dat nodig is, vanzelfsprekend meegenomen. Als immers zou blijken dat de 
risico’s die samenhangen met de financiële informatiesystemen hoog scoren, dan zal de operational 
auditor aan die financiële producten, processen en structuren natuurlijk ook de nodige aandacht 
moeten schenken. Het auditcomité en de auditkalender zijn daarin leading. Vervolgens verstrekt de 
internal auditor aanvullende zekerheid aan het management op het gebied van bijvoorbeeld de 
beheersing van de betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening binnen de organisatie.  
 
Samenvatting 
 
De veranderingen die zich in de omgeving van organisaties voltrekken hebben effect op de interne 
governance structuur van de onderneming. De internal auditor maakt deel uit van die infrastructuur en 
zal qua positie, te vervullen rol en noodzakelijke onafhankelijkheid een antwoord moeten vinden op de 
nieuwe eisen en verwachtingen. Daarnaast is de internal auditor bij uitstek degene die het 
topmanagement aanvullende zekerheid dient te verstrekken over de mate waarin de besluiten van het 
management hebben geleid tot een verantwoord besturings - en beheersingskader. In de praktijk wil het 
management de auditor nogal eens belasten met werkzaamheden die weliswaar van groot belang zijn 
voor het in control krijgen van de organisatie, doch die de onafhankelijkheid van de auditor mogelijk 
geweld aan kunnen doen.. 
In de turbulentie die het governance fenomeen heeft veroorzaakt, proberen ook certificerende 
accountants hun toegevoegde waarde te herijken. Deze herijking kan van invloed zijn op de 
onafhankelijke positie van de internal auditor. 
Uitdagingen en bedreigingen wissele n elkaar af als het gaat om het verder professionaliseren van de 
toetsende functie in de organisatie. Het groeiend belang van de internal auditfunctie voor de kwaliteit 
van beheersing en verantwoording is evenwel evident.  
Binnen de beroepsgroep (IIA13) en de Universiteiten14 worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd 
en wordt getracht beter inhoud te geven aan het onafhankelijke, objectieve, deskundige en pro actieve 
karakter van de functie, zodat ook in een nieuw tijdsbestel het management aanvullende zekerheid kan 
worden verstrekt over de kwaliteit van de sturing en beheersing van de organisatie. Dit alles dan weer 
ter verbetering van het zelftoetsend en zelfcorrigerend vermogen van de organisatie. 

                                                 
13 Instituut van Internal Auditors 
14 Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam verzorgen de “Executive Master in Internal Auditing 
(EMIA)” opleidingen. 



  
 
 
 
 
 

 
In tijden van SOX… 

 
Vanzelfsprekend moet de intern al auditor geëquipeerd zijn om op alle managementvraagstukken in te 
spelen. Het management veronderstelt ook dat de auditor op de hoogte is van de externe wet- en 
regelgeving alsmede van de structuur- en procesveranderingen15 in het systeem van internal control 
die daarvan het gevolg zullen zijn.  
De internal auditor is immers gehouden om op basis van de auditkalender onderzoeken uit te voeren 
naar de mate waarin de organisatie, op basis van daartoe getroffen plannen, in staat is om het 
systeem van internal control aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen.  
 
Dat impliceert onder meer dat beoordeeld zal moeten worden of  
 
- de planning & control-functie haar systemen en (waarderings)manuals aan de nieuwe standards aan     
het bijstellen is;  
- binnen de managementlijn afdoende afspraken zijn gemaakt over vorm en inhoud van de door het 
decentrale management op te stellen internal control statements; 
- de bestaande managementcontracten worden aangepast voor de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheidsstellingen die het gevolg zijn van de invoering van SOx;  
- de opzet en het bestaan van de beheersingsmaatregelen zich verhouden tot de eisen die daaraan door 
SOx worden gesteld; 
- de interne controlefunctionarissen de noodzakelijke opleidingsmodules hebben gevolgd; 
- de nodige afspraken zijn gemaakt met de externe accountant over de afstemming tussen wat deze 
accountant van plan is te gaan doen met die activiteiten, die door de interne accountantsdienst dan 
wel de interne controlefuncties zullen worden verricht; 
- de decentrale interne controlefunctionarissen binnen bijvoorbeeld projektgroepverband bezig zijn 
met het ontwikkelingen en implementeren van die controlemaatregelen; die conform de 
concernrichtlijnen beschikbaar moeten zijn; 
- de testwerkzaamheden door de verbijzonderde interne controlefunctionarissen conform de 
uitgangspunten zijn vastgesteld en a tempo worden uitgevoerd; 
- etc 
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15 Zie voor veranderingen in de toegepaste technologie en de gevolgen daarvan voor auditors:  
Marks, N. (2004). The more things change... Internal auditor. 61, (4), 60-64.  


