
Als voormalig directeur van KPMG Consulting wil ik afstand 

houden van de meeste uitspraken die de nieuwe bestuurs-

voorzitter van KPMG in het interview ‘Voorzitter KPMG zint op 

aanpassing organisatie’ (FD 11 juli 2016) debiteert.    

Waar ik niet omheen kan gaan is de opmerking van de heer Röell dat we naar een 

“low trust samenleving” gaan. Uit zijn mond heeft dat iets van 

een selffulfilling prophecy. Na zijn verleden bij een verzekeringsmaatschappij en een 

grote bank, woekerpolissen en zo meer, wil hij het business model van KPMG ken-

nelijk vestigen op een omstreden dienstverlening. Door gebruik te maken van de “high 

trust” die de cliëntenomgeving van KPMG nu nog kenmerkt meent hij bij 

die cliënten zowel een accountantsverklaring te kunnen afgeven als adviesdiensten te 

kunnen aanbieden. Op termijn zal door deze belangenverstrengeling het “low trust” 

karakter van KPMG ‘s “maatschappelijk verkeer” in het verschiet liggen. 

Maar het meeste pijn doet de uitspraak over de internal auditfunctie als “de slager die 

zijn eigen vlees keurt”. Volstrekt misplaatst en KPMG onwaardig.   

Bij eerste lezing meende ik dat de heer Röell, accountancy is tenslotte niet zijn vakge-

bied, het over interne accountants had. Een interpretatie van zijn optreden die de ac-

countants in business (AIB’s) die momenteel als intern accountant fungeren, hem niet 

in dank zullen afnemen.  

Nee; bovenbedoelde uitspraak gaat over internal auditing. Röell blameert daarmee 

alle managers, controllers, leden van auditcomité’s en toezichthouders die in dit man-

agementinstrument geloven en er al jaren dankbaar gebruik van maken. De uitkom-

sten van de onderzoeken leiden immers tot aanvullende zekerheid over de kwaliteit 

van de interne beheersing. Bovendien worden adviezen verstrekt en wordt informatie 

geleverd waarop mede het Bestuursverslag is gegrond. 

Maar bovenal stelt Röell met zijn uitlatingen de internal auditor zelf in een kwaad 

daglicht. Meer dan twintig jaar ontwikkeling, die nota bene in de schoot van KPMG 

haar oorsprong kent, wordt te grabbel gegooid. Alsof er geen onafhankelijke,  

professionele en objectieve internal auditfuncties binnen het Nederlandse bedrijfsleven 

en de overheid zouden zijn. En dat uit de mond van KPMG dat ook stelt te adviseren 

op het gebied van de inrichting van de internal auditfunctie; gecertificeerde cursussen 

op dat terrein aanbiedt en mee heeft gewerkt aan de totstandkoming van de  

beroepsorganisatie van internal auditors.  
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Dat niet alle externe accountants het fenomeen internal auditing geïnternaliseerd 

hebben is alom bekend. Het is dus mogelijk dat adviezen van zijn bestuurscollegae, 

die vrezen voor enige teruggang in hun zeer riante partnerinkomen, Röell op het 

verkeerde been hebben gezet.  

Een andere gedachte die opkomt is dat KPMG Advisory in deze nieuwe strategie, 

marketing consultants onder elkaar, de hand heeft gehad. Maar dat zou onbegrijpelijk 

en uitermate verwijtbaar zijn. Het betekent een dolksteek in de rug van het IIA.  

In het laatste geval neem ik aan dat het IIA-bestuur de van KPMG in 2016 

ontvangen sponsorgelden, voor velen al een doorn in het oog, terugstort. Maar vooral 

verwacht ik dat de twee KPMG-directors die deel uitmaken van het IIA bestuur, 

vandaag nog hun ontslag aanbieden.  

Arie Molenkamp RO, voormalig directeur KPMG Consulting 

 

Reacties 
John Bendermacher, op 13 juli 2016 om 17:41 

Arie Molenkamp slaat de spijker met zijn reactie snoeihard op de kop. Als IIA 

Nederland nemen we daarom ook nadrukkelijk afstand van hetgeen door de heer 

Roëll over internal auditors wordt gesteld. Het valt moeilijk te begrijpen waar de 

mening zo plotseling vandaan komt en waarom deze 180 graden afwijkt van de 

geldende praktijk en de huidige inzichten van vele belangrijke stakeholders. Waar de 

Commissie Van Manen duidelijk aanstuurt op een sterke internal audit functie en 

daarmee vertrouwen uitstraalt over de rol als 'trusted partner in good governance', 

worden we in dit verhaal afgeschilderd als amateurs. Wij nemen aan dat KPMG hier 

een rectificatie op laat volgen en zullen - samen met NBA LIO - zo snel mogelijk een 

gesprek met de heer Roëll organiseren. In dat gesprek zullen we hem overigens ook 

vragen om uit te leggen wat hij bedoelt met zijn voorgestelde combinatie van 

controle en advies; ook dat lijkt uit een oude doos te komen.  

John Bendermacher, voorzitter IIA Nederland 

 

Jos Motzheim, op 13 juli 2016 om 11:09 

Niet boos, maar wel ongelooflijk teleurgesteld. Tsja, in deze reactie van Arie 

Molenkamp is er geen woord Spaans bij. Arie Molenkamp, nota bene ex-KPMG 

directeur, die ik beschouw als één van de ‘founding fathers’ van de 

professionalisering van de interne audit functies, met zo’n heftige reactie op het 

interview van Albert Röell, de nieuwe topman van KPMG, in het FD. Wat is er aan de 

hand? De nieuwe topman wil dat KPMG zich minder toelegt op omzet en meer richt 

op zijn maatschappelijke taak, namelijk zekerheid verschaffen aan alle betrokkenen 

bij ondernemingen. Dat begrijp ik, zeker met het rapport ‘In het Publiek Belang’ nog 

vers in mijn achterhoofd. Als de heer Röell concludeert dat de traditionele financial 

audit geen groeimarkt meer is, dan kan ik dat ook nog volgen. 



Dat dat effect heeft op het business model van een accountantsfirma lijkt mij ook 

zonneklaar en dat dat accountantsfirma’s noodzaakt om na te denken of hun 

toekomst lijkt mij evident. Dat de bestuursvoorzitter dan bepleit dat het verlenen van 

assurance over andere zaken dan de financiële verantwoording een mooie groeimarkt 

kan zijn, kan ik nog billijken, alhoewel dat zeker ook vragen oproept over de 

scheiding tussen audit en adviesdiensten. Maar dan komt de aap uit de mouw. De 

hele beroepsgroep van interne accountants / internal auditors wordt en passant 

volkomen gediskwalificeerd, want ‘in een low trust environment hebben mensen geen 

vertrouwen in een slager die zijn eigen vlees keurt’. ‘Een gebrek aan vertrouwen is 

niet zo goed voor de samenleving, maar geeft een organisatie als KPMG wel de kans 

om zijn maatschappelijke rol - zekerheid verschaffen - breder te zoeken.’ Nee, is de 

boodschap, voor assurance kunt u veel beter bij KPMG zijn dan bij de internal 

auditor. Ik ben niet boos, maar wel ontzettend teleurgesteld over deze denigrerende 

typering van onze beroepsgroep, die samen met onze collega’s van het IIA jarenlang 

hard geknokt heeft om de internal audit functie op de kaart te zetten, te 

professionaliseren, te investeren in betere opleidingen, charters, governance-, 

maturity– en ambition modelleb ontwikkeld heeft, ronde tafels organiseert en events 

voor commissarissen om samen met hen de ontwikkeling van governance codes en 

de betekenis van de IAF te evalueren. Waarom moet u eerst andere collega’s 

diskwalificeren, om vervolgens uw eigen firma te profileren? Waar is dat voor nodig? 

Op welke waarnemingen baseert u uw uitspraken? Wat weet u van onafhankelijkheid, 

objectiviteit en professionaliteit van de IAF? Heeft u de moeite genomen om de 

‘Verordening inzake de onafhankeljkheid van accountants bij assurance opdrachten’ 

te lezen, of soortgelijke bepalingen uit het International Professional Practice 

Framework van het IIA? Nee ik ben niet boos, maar wel diep, maar dan ook heel diep 

teleurgesteld dat we na het rapport ‘In het Publiek Belang’ dit interview moeten 

lezen. Alsof dit ook maar iets gaat helpen om het vertrouwen van de maatschappij in 

accountants te herstellen. Gelukkig heb ik in mijn professie ook vele externe 

accountants ontmoet met wie we als ‘trusted partners’ prima en respectvol 

samengewerkt hebben en ook nu nog steeds samenwerken in twee aan elkaar 

complementaire functies, vanuit een gezamenlijk maatschappelijk belang. Daaronder 

waren ook vele collega’s van KPMG, waarvoor mog mijn dank en laten we dat ook 

vooral zo houden. Maar laat ik een handreiking doen, ik ga graag samen met mijn 

collega voorzitter van het IIA met u en uw KPMG Bestuur in gesprek. Als het helpt 

kunnen we ook organiseren dat u een keer met een hoofd IAF mee loopt zodat u met 

eigen ogen kunt zien wat een internal auditor tegenwoordig doet en ‘hoe die zijn 

vlees keurt’. 

Jos Motzheim, voorzitter NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccountants 


