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1.Inleiding 

 

1.1 Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) 

LIO is één van de drie ledengroepen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de NBA zoals 
vastgelegd in de Wet op het Accountantsberoep (2013).  

Intern en Overheidsaccountants zijn accountants die in dienst zijn van een organisatie. Als de organisatie valt 
onder het begrip overheid, is sprake van een overheidsaccountant. De LIO accountants zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering van internal audits en in sommige organisaties tevens voor de controle van de jaarrekening 
en andere financiële verantwoordingen. De accountants werkzaam in de aangiftepraktijk van de 
Belastingdienst behoren eveneens tot de ledengroep LIO. 

LIO is een onderdeel van de NBA, De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Om die reden wordt in 

dit jaarplan regelmatig de aanduiding intern accountant gebruikt. Veel intern accountants zijn echter werkzaam 

als internal auditor die onderzoeken doen naar de kwaliteit van de interne beheersing en governance. Om die 

reden worden beide aanduidingen in dit jaarplan gebruikt. 

Het LIO ledenbestand bestaat uit ca. 1.500 accountants welke in de volgende hoofdgroepen onderverdeeld 
kunnen worden: 

 Overheidsaccountants die hoofdzakelijk werkzaam zijn bij de Auditdienst Rijk (ADR), provincies en 
gemeenten. 

 Overheidsaccountants die werkzaam zijn in de aangiftepraktijk van de Belastingdienst. 

 Intern accountants die werkzaam zijn in de private sector waarbij aangetekend wordt dat de financiële 
sector daar een belangrijk onderdeel van uit maakt. De overige intern accountants zijn veelal 
werkzaam bij relatief kleine interne accountants- of auditdiensten. 
 

1.2 Basis LIO jaarplan 2017 

De algemene doelstelling van de ledengroep intern en overheidsaccountants is het behartigen van de belangen 
van haar leden en het verder verbeteren en bewaken van de kwaliteit van het vak. In eerdere jaren heeft het 
LIO bestuur stakeholdergesprekken gevoerd met hoofden van internal audit afdelingen en van 
overheidsdiensten en is een ledenonderzoek gehouden. Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten: 

 LIO dient zichtbaarder te zijn naar haar leden, zodat de leden zich herkennen in informatie, 
communicatie en producten van een relevant beroep; 

 LIO-leden en hoofden van internal audit afdelingen en van overheidsdiensten vinden het belangrijk 
dat er goede samenwerking en afstemming plaatsvindt met IIA Nederland; 

 LIO-leden en hoofden van internal audit afdelingen en van overheidsdiensten verwachten dat LIO een 
brugfunctie vervult tussen verschillende gremia; 

 Er is behoefte aan een specifieker en gerichter cursusaanbod en aandacht voor een sectorbenadering, 
in het bijzonder de financiële en publieke sector. 

Deze resultaten en het in 2014 gepubliceerde rapport In het publiek belang van de NBA werkgroep vormden 
mede de basis voor een heisessie van het LIO-bestuur in december 2016. Dit jaarplan 2017 is de weerslag van 
die bijeenkomst en gaat in op de speerpunten van het LIO bestuur evenals op de activiteiten/projecten die het 
bestuur in dat kader in 2017 wil uitvoeren.  

Met dit jaarplan wil het LIO bestuur een waardevolle bijdrage leveren aan haar missie om toegevoegde waarde 
te bieden aan intern en overheidsaccountants door versterking van hun interne en externe positie.  
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1.3 LIO speerpunten 2017 

Het LIO bestuur wil de dialoog aangaan met de stakeholders in de private en (semi-) publieke sector en haar 
leden. In deze dialoog zal LIO onder andere haar kennis en kunde op het gebied van Governance, 
Risicomanagement & Compliance (GRC) inbrengen. Verder heeft LIO tot doel gesteld om een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan de implementatie van de maatregelen zoals beschreven in het NBA rapport In het 
publiek belang en om duidelijke en relevante regelgeving voor intern en overheidsaccountants te 
bewerkstelligen. De opzet van de communicatie is hierbij belangrijk. 
 
 

1.4 LIO projecten 2017 

Voor 2017 zijn de volgende clusters van activiteiten/projecten gedefinieerd: 

1. (Inleiding) 

2. Governance Risk en Compliance (GRC) 

3. Samenwerking met IIA Nederland 

4. Opleidingen en cursusaanbod 

5. Kwaliteit 

6. Regelgeving 

7. Imago en communicatie 

8. Leden service 

 

 

Per cluster volgt hieronder een korte omschrijving van de geplande activiteiten inclusief (voor zover mogelijk) 

de concrete eindproducten.  
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2 Governance Risk en Compliance (GRC) 

2.1 Nieuwe Nederlandse corporate governance code.  

De intern accountant speelt een belangrijke rol in corporate governance. Om die reden heeft de functie een 

prominente plaats gekregen in de nieuwe Nederlandse corporate governance code zoals opgesteld door de 

commissie Van Manen in 2016. LIO wil in 2017 aandacht schenken aan de wijze waarop de Code wordt vertaald 

naar de praktijk. Vooral de wijze waarop internal auditors onderzoek doen naar gedrag en cultuur  is van 

belang. Hiertoe wordt o.a. een ronde tafel bijeenkomst georganiseerd. 

Daarnaast wordt nagegaan of in Nederlandse sectorspecifieke governance codes aandacht wordt geschonken 

aan de internal audit functie. Waar nodig wordt de betreffende sector benaderd om het belang van deze 

functie te benadrukken. 

2.2 Samenwerking met commissarissen 

Commissarissen zijn een belangrijke partij voor intern accountants die vaak een directe rapportagelijn hebben 

naar de Raad van Commissarissen of haar Audit Committee. LIO en IIA Nederland hebben in 2016 een 

onderzoeksrapport gepubliceerd waarin de relatie tussen de Auditcommissie en de Internal Audit Functie (IAF) 

in Nederland onder de loep is genomen. Deze relatie is onder invloed van Corporate Governance steeds 

belangrijker geworden. Het rapport met de titel Bondgenoten in Governance 2.0 geeft op basis van een 

onderzoek bij een groot aantal organisaties een overzicht van de wijze waarop de wisselwerking tussen de 

Auditcommissie en de IAF vorm is gegeven. In 2017 zal een vervolg gegeven worden aan dit 

onderzoeksrapport. 

2.3 De nieuwe OOB’s en audit commissies/ internal audit functies.  

De minister van Financiën heeft het voornemen om  bepaalde organisaties in de semi publieke sector de 

wettelijke status van OOB (Organisaties van Openbaar Belang) te geven. Hiermee worden extra kwaliteitseisen 

gesteld aan de governance en de wettelijke accountantscontrole van deze organisaties. Dit betreft  

woningbouwcorporaties, netbeheerders, instellingen voor wetenschapsbeleid en grote pensioenfondsen. In 

veel gevallen beschikken deze organisaties niet over een internal audit functie. 

Dit project is er op gericht om deze organisaties daarover te informeren en hen de toegevoegde waarde van de 

internal auditfunctie duidelijk te maken. Gedacht wordt aan een artikel, presentaties, ronde 

tafelbijeenkomsten en individuele gesprekken. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de projecten 3.2 

(Commissarissen symposium) en 5.1 (Internal Audit Ambition Model) in dit jaarplan. 
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3 Samenwerking met IIA Nederland 

3.1 Ondersteuning kleine audit diensten  

Naar verwachting zullen steeds meer organisaties besluiten om een internal audit afdeling in te stellen. De 
nieuwe Corporate Governance Code vereist dat min of meer bij beursfondsen. Vaak betreft dit kleine 
afdelingen die zich nog moeten bewijzen en die ‘het wiel nog uit moeten vinden’. 
In het najaar 2014 hebben vertegenwoordigers van LIO en de PAS

1
 commissie van IIA Nederland overlegd over 

de mogelijkheden van samenwerking. 
De PAS commissie richt zich op de kleine internal audit afdelingen met kennisdeling en ondersteuning als 
belangrijkste doel. Hiertoe worden o.a. vaktechnische bijeenkomsten georganiseerd en best practices en 
meningsuitingen gepubliceerd. 
LIO richt zich op de ledengroep intern en overheidsaccountants. Een groot aantal (ca. 200) van deze 
accountants werkt als internal auditor in een kleine (vaak beginnende) audit afdeling zowel in de private als in 
de publieke sector. Uit een analyse door LIO blijkt dat een groot deel van deze accountants niet in het bestand 
van de PAS commissie voor komen. Het bestuur van LIO wil deze groep beter bedienen en heeft de 
samenwerking met de PAS commissie in 2015 en 2016 verder vorm gegeven via de organisatie van 
gezamenlijke bijeenkomsten. Voor 2017 organiseren LIO en PAS minimaal drie vaktechnische bijeenkomsten 
voor hun leden. Deze bijeenkomsten kunnen aanleiding geven tot onderzoek en gezamenlijke publicaties over 
de behandelde onderwerpen. In ieder geval zal in een bijeenkomst van 3 maart 2017 aandacht worden besteed 
aan het Internal Audit Ambition Model (zie 5.1). 
 

3.2 Commissarissen symposium  
 
In 2015 en 2016 hebben LIO en IIA Nederland een symposium georganiseerd waarin Chief Audit Executives 
(CAE’s) en commissarissen met elkaar van gedachten wisselden over de wijze waarop zij elkaar kunnen 
versterken. Deze bijeenkomsten werden door veel commissarissen en CAE’s bijgewoond en werden zeer goed 
gewaardeerd door de deelnemers. Commissarissen zien de toegevoegde waarde van een internal audit functie 
voor de organisatie en voor hun functioneren. Om die reden zal ook in 2017 een soortgelijke bijeenkomst 
aangeboden worden aan de doelgroep. Deze bijeenkomst zal vooral gericht zijn op commissarissen/ interne 
toezichthouders die nog geen ervaring hebben met internal auditors. 
 
 

 

  

                                                           
1
 Professionele Audit Shops 
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4 Opleidingen en cursusaanbod 

4.1 Uitbreiding en verbetering cursusaanbod voor intern en overheidsaccountants 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 Inleiding is er bij de LIO accountants behoefte aan een specifieker en gerichter 
cursusaanbod en aandacht voor een sectorbenadering, in het bijzonder de financiële en publieke sector. 

Voor de publieke sector is in de tweede helft van 2014 een Academie publieke sector opgericht met een 
afzonderlijke programmaraad en aanbod voor accountants actief in de publieke sector. In 2017 wordt het 
aanbod van de Academie verder uitgebreid. 

Voor de intern accountants wordt het aanbod van cursussen in 2017 eveneens verder uitgebreid en onder de 
aandacht gebracht van de doelgroep. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de uitkomsten van een survey 
welke in 2015 onder deze groep accountants was uitgezet. In het cursus aanbod dient onder andere meer focus 
te liggen op vaardigheden en onderwerpen zoals soft controls, IT, fraude en de betekenis van fiscaliteit in de 
jaarrekening. Onderzocht wordt in hoeverre samenwerking met IIA Nederland tot de mogelijkheden behoort. 

In 2017 zal, vooruitlopend op de nieuwe opzet van permanente educatie (zie 4.2),  het aanbod van opleidingen 

voor intern en overheidsaccountants verder worden verbreed. Hierbij worden ook de presentatie en 

berichtgeving betrokken. 

4.2 Pilot PE (en onderwijs naar behoeften) 

De ledengroep LIO heeft zich bereid verklaard om in 2016 als pilot te fungeren voor de nieuwe opzet van 
permanente educatie. Het LIO bestuur participeert actief in deze pilot waarin o.a. ervaringen worden gedeeld 
en suggesties ter verbetering worden ingebracht. Tevens is er aandacht voor de nog verder uit te werken 
profielen. De pilot wordt in 2017 geëvalueerd, uitgebreid en voortgezet. 

4.3 Enthousiasmeren van jongeren voor het vak van intern en overheidsaccountant.  

In het najaar 2016 is in samenwerking met de Universiteit Tilburg een vierdaagse pilot voor accountancy 
studenten gegeven waarin specifiek aandacht werd geschonken aan de functie van intern accountant. De pilot 
was een succes en wordt in 2017 gecontinueerd. Tevens gaat LIO in samenwerking met IIA Nederland na of 
andere universiteiten ook interesse hebben in deze pilot. 

Het LIO zet zich in om binnen de arbeidsmarktcampagnes van de NBA meer aandacht te geven aan de werving 

van jonge talenten voor de vakgebieden intern en overheidsaccountant. Daarbij treedt LIO in overleg met de 

afdeling Arbeidscommunicatie van de NBA om jonge professionals te enthousiasmeren over de unieke 

eigenschappen van het werken als intern en overheidsaccountant. Kennis maken met de grote diversiteit aan 

werkzaamheden, veel diepgang en kansen om je vaktechnische kennis te vergroten en in te brengen in 

bijvoorbeeld interne projecten. Dit alles binnen de dynamiek van interne Governance, dus een boeiende 

werkomgeving. 

4.4 Praktijkopleidingen 

De CEA (Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen) heeft in 2016 nieuwe eindtermen vastgesteld. Voor 

de praktijkopleiding is het aantal uren voor assurance  en het vereiste percentage jaarverslaggeving 

daarbinnen, vergroot. Dit kan tot gevolg hebben dat IAD’s daardoor geen praktijkopleiding/stage meer kunnen 

bieden. In 2017 wordt gezocht naar oplossingen door bijvoorbeeld een gecombineerd stagebureau te 

organiseren (zoals SRA doet voor extern accountants). Een andere optie is het organiseren van 

uitwisselingsmogelijkheden bij peer-organisaties, om de kijk op diversiteit van de Internal Audit afdelingen te 

versterken.  
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5 Kwaliteit 

5.1 Internal Audit Ambition Model (IA AM).  

In 2015 zijn in samenwerking met IIA Nederland de eerste belangrijke stappen voorwaarts gemaakt met de 

ontwikkeling van een ambition model voor internal auditdiensten (IAD’s). Teneinde het model ook voor de 

internationaal opererende IAD’s te kunnen toepassen is het model in het Engels opgesteld. Het doel van dit 

model is tweeledig: allereerst als hulpmiddel voor IAD’s met behulp van een self assessment tool.  De 

auditfunctie kan dan waar gewenst een eigen ambitieniveau formuleren om verder te 

professionaliseren.  Daarnaast kan het model ook een handreiking bieden voor een gesprek met het bestuur 

van de organisatie.  In 2016 is het model met enthousiasme ontvangen tijdens het IIA congres en diverse 

andere nationale en internationale presentaties. Voor 2017 staan de volgende acties op het programma: 

 Verder door ontwikkelen van het model door middel van input via round tables, thema 

bijeenkomsten, vaktechnische publicaties, kwaliteitstoetsingen en bijdragen van commissies. 

 Vorming van een vaktechnisch comité die inhoud en kwaliteit van het model beoordeelt. 

 Afstemming van het model met de normen voor kwaliteit voor kleine audit diensten. 

 Stimulering van de toepassing van het model door Nederlandse audit afdelingen en resultaten 

verzamelen ten behoeve van benchmarking. 

 Presentatie van de Nederlandse benchmark resultaten 2017 tijdens bijeenkomsten van IIA en LIO. 

 Ontwikkeling van toekomstige tooling voor het IA AM. Verdere ontwikkeling van de techniek en 

onderhoud van het model en de leeswijzer. 

 Onderzoeken of integratie van het model met GAIN, het benchmarkinstrument van IIA Inc. Mogelijk 

is. 

 Verder integreren in de lesprogramma’s voor de Nederlandse audit opleidingen. (Zie 4.3) 

5.2 Fraude risico’s 

In het NBA rapport In het publiek belang (najaar 2014) wordt in maatregel 4.4 aandacht gevraagd voor de 

frauderisico’s. De NBA heeft in 2016 een nadere analyse uitgevoerd van de problematiek inzake fraude en 

heeft voorstellen gedaan voor maatregelen. Daarnaast werkt de NBA aan een praktijkhandreiking over de door 

accountants uit te voeren werkzaamheden en de afstemming met en rapportage aan de raad van 

commissarissen ten aanzien van fraude, alsmede aan een praktijkhandreiking over de mogelijkheden van data-

analyse in het algemeen en in het bijzonder in het kader van fraude analyse. Tevens verplicht  de NBA de 

accountant een cursus te volgen gericht op actualisering van de noodzakelijke kennis en vaardigheden om aan 

de verplichtingen inzake fraude te voldoen. LIO heeft in 2016 actief mee gewerkt aan de implementatie van 

deze maatregelen door middel van participatie in de NBA werkgroep. Om bij te dragen aan de doelstellingen 

van de werkgroep organiseert LIO in 2017 een ronde tafel bijeenkomst over de rol van de 

intern/overheidsaccountant bij vermoedens van fraude. 

5.3 Lessons learned  

LIO zal in 2017 specifiek aandacht besteden aan uitkomsten en opzet van de kwaliteitstoetsingen zoals die door 

zowel IIA Nederland, het samenwerkingsverband Kwaliteitstoetsing OverheidsAuditors (KOA) en de NBA 

worden uitgevoerd. Gedacht wordt aan een survey onder getoetste accountantsafdelingen en enkele 

interviews met toetsers en ‘getoetsten’. Uitkomsten worden gepubliceerd in een artikel met lessons learned  

en kunnen leiden tot verbetervoorstellen voor accountantsafdelingen voor het IA AM en voor het systeem van 

kwaliteitstoetsing. Daarnaast worden de mogelijkheden van reciprociteit onderzocht. 
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6 Regelgeving 

6.1 Monitoren NBA concept regelgeving 

LIO vindt het van groot belang dat de NBA regelgeving voor haar leden duidelijk en relevant is. Ook in 2017 zal 

LIO de totstandkoming van nieuwe regelgeving monitoren en waar nodig reageren op concept NBA regelgeving 

in consultatietrajecten. Hierbij wordt o.a. gedacht aan de voorgestelde regelgeving in het rapport In het publiek 

belang (sept 2014) van de NBA werkgroep Toekomst Accountantsberoep. In 2017 zal de samenwerking en 

uitwisseling met LIO leden in de vaktechnische commissies van de NBA worden geïntensiveerd. Indien daar 

aanleiding toe bestaat organiseert LIO één of meerdere ronde tafel bijeenkomsten om de LIO leden te 

raadplegen. 

6.2 Rechtmatigheid in een nieuwe tijd. 

LIO participeert in een project van  de VU (Zijlstra Centrum) waarin wordt onderzocht wat de huidige 

knelpunten zijn met betrekking tot de uitvoering van de regelgeving rondom rechtmatigheid. In dit project 

wordt ook aandacht geschonken aan de verantwoordelijkheden van de accountants in hun diverse rollen. In 

januari 2017 vindt een tweede expertmeeting plaats. 
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7 Imago en communicatie 

Dit cluster van activiteiten heeft als doel het imago van intern en overheidsaccountants te versterken. Tevens is 

het van belang om andere accountants zoals accountants van de Belastingdienst goed te positioneren. 

Om dit doel te bereiken zal onder andere worden gezorgd voor positieve communicatie over intern en 

overheidsaccountants en zal LIO specifieke producten ontwikkelen voor haar leden. Zie in dit verband ook de 

andere clusters in dit jaarplan. Ook zal de bekendheid van de NBA helpdesk onder de LIO accountants worden 

vergroot en wordt het LIO communicatieplan herijkt. 

7.1 Visievorming 

Het LIO bestuur wil in 2017 een visie ontwikkelen op het beroep van intern/overheidsaccountant. Door middel 

van interviews met stakeholders en onderzoek onder leden wil het bestuur zicht krijgen op de thema’s waar zij 

zich in de toekomst op dient te richten. Vooral de mening van jonge beroepsbeoefenaren is daarbij van groot 

belang. Getracht wordt om de visie van LIO zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de visie van de NBA die naar 

verwachting in de loop van 2017 wordt geformuleerd. 

7.2 LIO Nieuwjaarsbijeenkomst  

Deze jaarlijkse LIO bijeenkomst wordt in 2017 gehouden in ’t Spant in Bussum en heeft als thema Meten en 

beoordelen van cultuur en gedrag, hoe doe je dat? De deelnemers gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding 

van presentaties in de workshop over het thema. Tevens wordt in de bijeenkomst een aanvang gemaakt met 

het verzamelen van input ten behoeve van de visievorming (zie 7.1). 

7.3 Ledengroepvergadering  

De LIO ledengroep vergadering zal plaats vinden in november 2017. Naast de formele agendapunten zal het LIO 

bestuur in deze bijeenkomst ook aandacht besteden aan een specifiek thema. 

7.4 Miniconferentie voor gemeenten  

Deze bijeenkomst voor gemeenten die indien mogelijk in samenwerking met de VNG, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, wordt georganiseerd, zal specifiek ingaan op gemeentelijke accountantsdiensten. De 
doelgroep bestaat o.a. uit  controllers en leden rekeningencommissies. De volgende vragen komen hierbij o.a. 
aan bod: 
 

 Hoe organiseer je een gemeentelijke accountants dienst?  

 Wat zijn de  voor- en nadelen van een gemeentelijke accountantsdienst? 

 Hoe past een gemeentelijke accountantsdienst in de  governance van de gemeente? 

 Wat zijn de ervaringen met een gemeentelijke accountantsdienst?  
 

Voor deze conferentie worden als sprekers uitgenodigd ex-raadsleden, controllers en de gemeenteaccountants 
van Amsterdam en Den Haag en eventueel Rotterdam.  
 

7.5 Producten voor accountants Belastingdienst 

Zoals blijkt uit paragraaf 1 van dit jaarplan maken de accountants van de Belastingdienst een belangrijk deel uit 
van het LIO ledenbestand.  Ten behoeve van deze groep wordt samen met de interne accountants een Ronde 
Tafel Conferentie georganiseerd over het werkterrein van de interne accountant en de accountant werkzaam 
bij de Belastingdienst. Daarnaast zullen de ontwikkelingen in regelgeving én de eventuele consequenties voor 
het werk van de belastingdienstaccountant worden gevolgd en waar nodig worden verduidelijkt.  
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8. Leden service 

8.1 Maturity model Informatiebeveiliging  

Dit model is in 2015/2016 door LIO ontwikkeld en heeft tot doel de accountantsafdelingen alsmede de directies 

van organisaties een leidraad en handvaten te geven waarmee zij doelgericht en op pragmatische wijze hun 

organisaties kunnen ondersteunen bij het meten, bepalen en  verbeteren van het volwassenheidsniveau van 

informatiebeveiliging. LIO zal het model in 2017 verder promoten en ook onder de aandacht brengen van DNB 

en AFM. 

8.2 Gezamenlijke handreiking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

In 2017 wordt in samenwerking met de VNG een handreiking gepubliceerd die gaat over de afstemming tussen 

openbaar accountants en intern accountants bij overheden. Dit betreft o.a. een nadere toelichting op de 

controle standaarden  610 ( Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors), 402 (Overwegingen 

met betrekking tot controles van entiteiten die gebruikmaken van een serviceorganisatie) en 600 (Bijzondere 

overwegingen- en controles van financiële overzichten van een groep). 

 

 

 

 

 
 
 

 


