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En andere in te nemen standpunten… 
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Inleiding 
 
“Intern toezicht is de sleutel” stelt Paul Koster in een interview dat in een recente1 uitgave van “de 
Accountant” is opgenomen. “Minder audit, meer advies” is een stelling die in hetzelfde maandblad2 
door Peter van Rietschoten wordt uitgedragen. 
Een grotere tegenstelling over het wezen van de professie van internal auditors is nauwelijks denkbaar.  
 
Paul Koster doet zijn uitspraak vanuit zijn ervaringen als AFM-bestuurder; een uiting die voor de 
internal auditor als gezaghebbend kan worden beschouwd. Een uitspraak ook die de exclusiviteit en de 
toegevoegde waarde van het beroep van internal auditor onderschrijft. Het is jammer dat Paul Koster 
de internal auditor niet met name noemt; het zij hem vergeven: bij andere gelegenheden heeft hij dat 
duidelijk wel gedaan. Externe toezichthouders, inclusief de controlerend accountant, moeten immers 
kunnen steunen op het interne en horizontale toezicht zoals dat binnen de organisatie haar beslag moet 
krijgen. Het is vooral de internal auditor die als een (onafhankelijke en objectieve) verpersoonlijking 
van het interne toezicht kan worden aangemerkt. De internal auditor die oordeelt over de mate van 
perfectie van het horizontale toezicht; een oordeel dat toezichthouders niet als onafhankelijk zullen 
bestempelen als diezelfde auditor zich ook een adviesrol heeft laten aanmeten.  
 
Over die adviesrol gaat  de column “minder audit, meer advies”? Waar komt die opvatting vandaan? 
Dat wordt duidelijk als we lezen uit welke bronnen de auteur zijn kennis put. Vijf van de zes 
geraadpleegde onderzoeken zijn van externe adviseurs (de Big Four en Protivity). De vraag is of deze 
instanties (onbewust) hun belang bij veel (advies)vraag naar internal auditdiensten niet een rol hebben 
laten spelen bij de beeldvorming over de (zuiverheid van de) rol van de internal auditor.  
Het adagium “een auditafdeling heeft bij 25 medewerkers haar maximale omvang bereikt”3 zal door 
deze bureaus waarschijnlijk niet worden onderschreven.  
 
Kiest de internal auditor dus voor zijn objectieve, onafhankelijke, toezichthoudende rol, daarmee zijn 
geloofwaardigheid voor topmanagement en toezichthouder koesterend, dan wel laat hij zich verleiden 
tot het geven van adviezen4? That’s nó question.. 
 
Gelukkig neemt onze beroepsorganisatie die onafhankelijke en oordelende rol ook meer en meer 
serieus; het position statement over “ERM en de internal auditor” is daar een min of meer sluitend 
bewijs van. 
 
En wat heeft “Compliance auditing bestaat niet” daar dan mee te maken? 
Alles 
Compliance officers zullen zelf (middels hun functionele bevoegdheden) het bestaan, de borging en de 
werking van compliance moeten vaststellen. De compliance officer draagt daarmee de complete 
verantwoordelijkheid voor de opzet, het bestaan en de werking van het compliance systeem.  
We noemen dit zelfcontrole en (verbijzonderde) interne controle 

                                                
1 De Accountant, maart 2008 
2 De Accountant, december 2007                                                                                                                                                                            
3 Desgevraagd zal uw auteur hiertoe “het bewijs” leveren. 
4 Vanzelfsprekend erkent de auteur de grote waarde van de “natuurlijke adviesfunctie” van de auditor; een rol die 
niet in het geding is. 



De internal auditor zal (risk based) natuurlijk ook met compliance-items worden geconfronteerd. Deze 
auditor oordeelt over beheersings- en aspectsystemen zoals logistiek, risico’s, effectiviteit, 
duurzaamheid etc.  
We noemen dit internal audits.  
 
Complaince audits bestaan dus niet 
 
De les?: 
Versta u met toezichthouders over de betekenis die zij aan u kunnen hechten  
Hoedt u voor publicaties van externen over adviesgerichte (non existing!) Compliance Audits 
Houdt u aan het (nog te verschijnen) IIA-position papers over de internal audit en compliance  
 
 
 
 
  
 
  
 
 


