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Impact op governance

Voorwoord
De Vakgroep Intern Accountants (INTAC) van het Koninklijk NIVRA en het Instituut van Internal Auditors in
Nederland (IIA) hebben gezamenlijk een studie verricht naar de samenwerking tussen internal auditors en
externe accountants in Nederland. Bijgaand treft u aan het rapport met de resultaten van de studie.
In Nederland bestaat geen wettelijk kader voor de samenwerking tussen deze twee groepen auditors.
Dit rapport geeft inzicht in hoe de samenwerking in de praktijk wordt ingevuld en hoe de samenwerking
door beide deskundigen wordt ervaren.
Vanuit efficiency- en effectiviteitoverwegingen is het van belang dat zij optimaal samenwerken. De scope en
invulling van de werkzaamheden van beide partijen dienen daartoe goed op elkaar te worden afgestemd.
Op deze wijze wordt de governance van de organisatie zo goed mogelijk ondersteund dankzij een optimale
dekking van de interne en externe audits .
Het voorliggende studierapport beschrijft op basis van de analyse ook ‘best practices’ in de samenwerking
die versterkend zijn voor de governance van de organisatie.
Drs. Ingrid Doerga RA
Voorzitter vakgroep Intern Accountants van het Koninklijk NIVRA
Drs. Fred Steenwinkel RA RE RO CIA CISA
Voorzitter Instituut van Internal Auditors Nederland

5

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar de deelnemende accountantsorganisaties en IAD’s. Daarnaast danken wij in het bijzonder Prof. Dr. Mr. Frans
van der Wel RA , partner KPMG en Hoogleraar VU, en Prof. Dr. Barbara Majoor RA, partner Deloitte en Hoogleraar Nyenrode Business
Universiteit, voor hun constructieve opmerkingen en suggesties waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

Samenvatting

Samenvatting
De interne auditor en externe accountant hebben als gemeenschappelijke stakeholders met name de Raad
van Bestuur en Auditcommissie. Bovendien hebben ze gelijkgeoriënteerde functies. Hierdoor is een duidelijke rolverdeling vereist en mogen de stakeholders ook verwachten dat beide auditors efficiënt en effectief
samenwerken.
Conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat:
• De governance stakeholders steeds beter worden ondersteund door een brede totale audit scope en een
heldere rolverdeling tussen externe accountant en internal auditor.
• De samenwerking tussen externe en internal auditor in de praktijk goed is en verder gaat dan de huidige
beperkte regelgeving, maar wat betreft intensiteit nog varieert.
• Zowel qua effectiviteit als qua efficiency van de samenwerking nog verdere verbetering mogelijk is en met
name ook in relatie tot de brede governance doelstellingen van organisaties.
Best practices
Uitgangspunten voor de samenwerking en daarmede voor de geïdentificeerde ‘best practices’ zijn:
• Dat de externe accountant de jaarrekeningcontrole verricht en eventueel ook aanvullende dienstverlening
biedt op het terrein van de governance voor de stakeholders,
• Een Interne Auditdienst (IAD) die adequaat functioneert. Essentieel daarvoor zijn met name;
o De onafhankelijke positie direct ressorterend onder de voorzitter van de Raad van Bestuur met rechtstreekse toegang tot en rapportages aan de Auditcommissie.
o Een brede taak en scope, een goede bemensing en een adequaat kwaliteitsbeheersings- en verbeteringsstelsel.
De externe accountant onderschrijft de hiervoor genoemde kwaliteitsvereisten voor de IAD en acht deze ook
voorwaardelijk voor een efficiënte en effectieve samenwerking.
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De circa 56 ‘best practices’ die geïdentificeerd zijn liggen op de volgende gebieden;
1. Transparantie tussen IAD en externe accountant en open communicatie naar de stakeholders.
2. Het optimaal benutten van de aanwezige expertise en het toezien op de juiste attitude.
3. Het waarborgen van effectieve totale auditdekking en auditimpact.
4. Het verder bevorderen van een efficiënte werkuitvoering.
5. Het doorlopend verbeteren van de samenwerking.
6. Het versterken van de relatie met, en het optimaal ondersteunen van, de Auditcommissie.
7. Het verder verbeteren van de coördinatie van de auditwerkzaamheden.
Adviezen
Wij adviseren IAD’s en externe accountants om hun samenwerking verder te optimaliseren mede door deze
te toetsen aan de geformuleerde ‘best practices’. Wij bevelen Auditcommissies aan hierop toe te zien.
Tenslotte adviseren wij de beroepsorganisaties Koninklijk NIVRA en het IIA onderhavig studierapport te
gebruiken voor de communicatie over het onderwerp en mede ter toetsing van de ontwikkelingsrichting van
de (internationale) regelgeving.
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1 Conclusies, best practices en aanbevelingen
1.1

Conclusies
Conclusie 1: De governance stakeholders zoals Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Auditcommissie worden steeds beter ondersteund door een brede totale audit scope en een heldere rolverdeling tussen externe accountant en internal auditor.

De primaire stakeholders voor de externe accountant zijn de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen/
Auditcommissie en Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De internal auditor valt direct onder de
voorzitter van de Raad van Bestuur en heeft een rechtstreekse rapportagelijn aan en directe toegang tot de
Auditcommissie. Gezamenlijk geven ze invulling aan de “Third line of Defence” van organisaties. Dit in aanvulling op de “First line of Defence”, het lijnmanagement en de “Second line of Defence, gevormd door
stafafdelingen zoals Finance & Control, Riskmanagement, Compliance, Human Relations and Legal. Wat
specifiek de jaarrekening betreft kan de externe accountant overigens ook als de ” Fourth line of defence”
worden gezien.
Gezien de gemeenschappelijke stakeholders en functie is een duidelijke rolverdeling vereist en mogen die
stakeholders ook verwachten dat beide auditors efficiënt en effectief samenwerken.
Uit het onderzoek komt naar voren dat, in lijn met de internationale ontwikkelingen de afgelopen jaren een
betere auditdekking is ontstaan omdat de rolverdeling tussen interne auditor en externe accountant helderder is geworden. Beide auditors hebben hun specifieke oriëntatie en daarmede toegevoegde waarde verstevigd. Dit kan mede verklaard worden uit het feit dat de positionering, rol, taken en verantwoordelijkheden
van de internal auditors meer uitgekristalliseerd zijn onder invloed van de Internationale (IIA) standaarden
die voor hen gelden.
De externe accountant geeft in zijn primaire functie assurance over de betrouwbaarheid van financiële verslaggeving. Daarbij worden ook onderzoeken verricht naar de administratieve organisatie en interne controle c.q interne beheersing met name voor zover deze door de externe accountant worden beoordeeld in het
kader van de jaarrekeningcontrole. De primaire functie van de externe accountant is afgeleid van de wettelijke controleplicht van ondernemingen. Zijn assurance-functie richt zich ook op bijvoorbeeld certificeringen
van maatschappelijke verslagen en op due dilligence gebied. Daarnaast worden vanuit de beschikbare deskundigheden en kennis ook adviesdiensten en andere diensten, gerelateerd aan het functioneren van de
organisatie, verricht.
De internal auditor biedt toegevoegde waarde op het brede interne governance-terrein en heeft met name
het accent gelegd op de niet financiële processen. Dit doet de internal auditor door het verrichten van in
het bijzonder operational- en IT-audits, naast het traditionele ondersteunen van de externe accountant.
De operational audits omvatten onderzoeken naar de kwaliteit van besturingsinformatie zoals in control
statements, riskmanagement, integriteit, compliance met interne en externe regelgeving, operationele procesbeheersing en project- en programmamanagement, maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze brede scope biedt duidelijk meer toegevoegde waarde dan in het verleden. Dit wordt ook onderkend in de huidige Corporate Governance code die de internal auditfunctie verder stimuleert.
In totaliteit worden nu veel meer terreinen door de interne en externe audit afgedekt. Hierdoor krijgen de
stakeholders betere informatie ten aanzien van de besturings- en beheersingsprocessen van organisaties.
Conclusie 2: De samenwerking tussen externe accountant en internal auditor is in de praktijk goed,
maar kan zowel qua effectiviteit als qua efficiency nog verder worden verbeterd.
De samenwerking heeft zich, in aansluiting op de evolutie in de rolverdeling tussen internal auditor en
externe accountant, positief ontwikkeld. Deze samenwerking wordt door beide groepen auditors als goed
ervaren maar heeft een gevarieerde intensiteit:
• De meerderheid van de onderzochte externe accountantskantoren en interne auditdiensten (IAD’s) vindt
de samenwerking goed tot uitstekend en het wederzijdse vertrouwen is hoog. Het vertrouwen van de
externe accountants in de IAD’s is daarbij nog hoger dan andersom.

Conclusies, best practices en aanbevelingen
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• De externe accountants steunen in belangrijke mate op de werkzaamheden van de IAD. Omgekeerd
gebeurt dit veel minder en het aantal gezamenlijk uitgevoerde audits is beperkt. Niettemin vindt circa
30 % van de respondenten dat de externe accountant nog te weinig op de werkzaamheden van de IAD
steunt. Omgekeerd is 25% van mening dat de IAD meer op de werkzaamheden van de externe accountant
kan steunen. Circa 30% van de populatie vindt dat meer gezamenlijke audits moeten worden uitgevoerd.
• De meeste IAD’s geven de externe accountant volledige toegang tot hun dossiers, terwijl dit omgekeerd
veel minder het geval is. De externe accountants stellen wel bijna altijd de managementletters ter beschikking aan de IAD en krijgt de externe accountant de beschikking over alle rapporten van de IAD.
• Zowel de IAD’s als de externe accountants zijn veelal tevreden over hun proces van samenwerken zoals
ten aanzien van;
-		 de uitwisseling van de risicoafstemming;
-		 de teamsamenwerking en de frequentie van het onderlinge overleg;
-		 de mate waarin gezamenlijke onderzoeken plaatsvinden;
- de communicatie met de Auditcommissie.
• De kwaliteit van de samenwerking wordt goed beoordeeld op de objecten: jaarrekeningcontrole, in control
statements, operational audits, IT-audits en advieswerkzaamheden. Relatief de meeste verbetermogelijkheden liggen op de terreinen operational audits en de controle van het maatschappelijk (MVO)-verslag.
• De betrokkenheid van de IAD bij de benoeming van de externe accountant is aanzienlijk hoger dan
andersom.
• De meerderheid van de IAD’s is betrokken bij de evaluatie van de externe accountant. Dit geldt ook omgekeerd.
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Overigens valt op dat de perceptie van de mate en kwaliteit van de samenwerking tussen de IAD en de
externe accountant op de onderzochte aspecten niet altijd gelijk is. Dit indiceert dat er meer transparante
communicatie tussen beiden kan worden betracht. Daarnaast wordt op basis van het onderzoek duidelijk
dat beide groepen accountants verbetermogelijkheden zien in de kwaliteit van de samenwerking en dat bijvoorbeeld niet in alle gevallen het oordeel over de samenwerking voldoende of hoger is. Zowel op uitvoeringsniveau (efficiency) als op strategisch niveau (effectiviteit) worden verbetermogelijkheden onderkend.
Conclusie 3: De praktijk van de samenwerking gaat verder dan de huidige beperkte regelgeving, maar
kan niettemin verder worden versterkt met name in het kader van de brede governance doelstellingen.
Zowel voor de externe accountant als voor de internal auditor bestaat regelgeving voor de samenwerking.
Voor de externe accountant heeft het NIVRA NV COS 610 uitgevaardigd op basis van internationale IFACrichtlijnen. Deze standaard geeft aan onder welke voorwaarden de externe accountant mag steunen op de
werkzaamheden van de interne auditor in het kader van de controle van financiële verantwoordingen. Vanuit
het internationale Instituut van Internal Auditors (IIA) bestaat er de Practice Advisory 2050, die regels geeft
voor de effectieve coördinatie en informatieuitwisseling inzake de werkzaamheden van interne auditor en
externe accountant.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de praktijk van de samenwerking verder gaat dan de verplichte
regels. Deze samenwerking wordt echter in veel gevallen nog niet bezien vanuit het brede governanceperspectief, waarbij onder andere transparantie, goed bestuur en beheersing, belangrijke doelstellingen zijn. In
dit kader worden de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen en Auditcommissies beter ondersteund als er een goede dekking van de totale auditfunctie is bereikt die ook kosteneffectief werkt. Efficiency
wordt bevorderd door de organisatie niet meer dan nodig lastig te vallen, een duidelijke werkverdeling en
het op de juiste wijze inzetten van expertise. Hiertoe dienen in alle gevallen een door beiden gedragen risicoafstemming en -rapportage, een wederzijdse transparante informatie-uitwisseling en een gecoördineerde
werkuitvoering plaats te vinden. Dit met in achtneming van de specifieke verantwoordelijkheden en taken en
deskundigheden van beide auditors.
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1.2 Best Practices
Een van de doelstellingen van dit gezamenlijke project van het IIA en de vakgroep INTAC van het Koninklijk
NIVRA is om te komen tot voorstellen ter verdere verbetering van de samenwerking en het informeren van
de stakeholders - waaronder met name leden van Auditcommissies, Raden van Commissarissen en Raden
van Bestuur - over de optimale vormen van samenwerking.
Hiertoe hebben wij ‘best practices’ geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op de bevindingen uit het onderzoek
en omvatten mede in de praktijk aangetroffen situaties die als verbetermogelijkheid genoemd zijn of juist
bijzonder gewaardeerd werden. Daarnaast wordt verwezen naar de NIVRA Standaard 610 en de IIA Practice
Advisory 2050 en tevens naar het vorige NIVRA/IIA studierapport ‘Bondgenoten in Governance; De relatie
tussen Auditcommissies en Internal Audit Functie in Nederland’. Tenslotte wordt uitgegaan van het internationale kwaliteitsbouwwerk van het IIA. Dit zogenaamde ‘Professional Practice Framework’ bestaat uit de
‘Code of Ethics’ en de Standards for Professional Practice.
Op basis van de regelgeving en praktijkervaringen gelden de volgende essentiële kwaliteitsvereisten voor
een IAD:
- De onafhankelijke positionering van de IAD; direct ressorterend onder de voorzitter van de Raad van
Bestuur en tevens rapporterend aan de Auditcommissie. Daarnaast heeft het hoofd IAD directe toegang
tot de Voorzitter van de Auditcommissie (onder meer geborgd in een Charter).
- Een brede taak en scope van de IAD; het onderzoeksterrein omvat governance, riskmanagement en control inzake alle delen, systemen en processen van de gehele organisatie.
- Een goede beroepsmatige deskundigheid en zorgvuldigheid van de IAD medewerkers; Audit-professionals
zoals RA’s, RE’s en RO’s zijn binnen de IAD werkzaam volgens de vigerende normen.
- Een adequaat kwaliteitsbeheersings- en verbeteringsprogramma voor de IAD.
- Het effectief managen van de IAD functie en de goede uitvoering van de onderzoeken.
Deze waarborgen zijn in hoge mate bepalend voor de intensiteit waarmee de samenwerking tussen de externe accountant en IAD invulling gegeven kan worden. Wij zijn bij de formulering van de ‘best practices’
uitgegaan van het op adequaat niveau functioneren van de IAD.
De externe accountantskantoren onderschrijven het belang van de hiervoor geschetste kwaliteitsvereisten
ten aanzien van een IAD. Zij achten deze punten ook essentiële voorwaarden voor een adequaat functionerende IAD en daarmede ook voor een efficiënte en effectieve samenwerking.
Ten aanzien van de rol van de externe accountant hebben wij als uitgangspunt genomen dat de externe
accountant de jaarrekeningcontrole uitvoert en daarnaast ook een belangrijke rol kan spelen op het terrein
van de governance voor de stakeholders door aanvullende dienstverlening, voor zover die volgens de stringente onafhankelijkheidsregels voor externe accountants is toegestaan.
Een bredere toepassing van de volgende ‘best practices’ kan behulpzaam bij het versterken van de samenwerking tussen de internal auditor en externe accountant. Hierbij dient uiteraard de diepgang van de
samenwerking afgestemd te zijn op de wensen van de desbetreffende stakeholders zoals Auditcommissies
en Raden van Bestuur, waarbij men zich wel dient te realiseren dat de onderstaande ‘best practices’ toepassingen zijn van de regels van het IIA en het NIVRA.
1. Volledige transparantie tussen IAD en externe accountant en open communicatie ook naar de auditteams en stakeholders
Best practices:
- Het inventariseren, vastleggen en invullen van de wederzijdse informatiebehoeften.
- Het voor zover mogelijk aan elkaar verstrekken van dossiers en rapportages.
- Het wederzijds beschikbaar stellen van de controle-aanpak en controleprogramma’s.
- Het waarborgen van de directe communicatielijn tussen IAD en externe accountant door duidelijke
afspraken.
- Het wederzijds overleggen en afstemmen van de planning, afspraken en agenda’s.
- Het door beiden erop toezien en bevorderen dat de belangrijke vergaderingen, zoals bijvoorbeeld
‘clearingsmeetings’ door beiden worden bijgewoond.
- Het indien van toepassing in rapportages vermelden als er bevindingen door de andere auditor
(externe dan wel interne) zijn gedaan.

Conclusies, best practices en aanbevelingen
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-

Het organiseren van gecombineerde teammeetings voor de uitwisseling van audit-aanpak, auditplanning, verduidelijking van de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, etc.
Het duidelijk maken met name ook voor de Raad van Bestuur, Auditcommissie en Raad van Commissarissen welke uitgangspunten, doelstellingen, structuur en intensiteit de samenwerking heeft.
En tevens daarvoor goedkeuring aan de Auditcommissie vragen.

2. Het optimaal benutten van de aanwezige kennis en vaardigheden en waarborgen van de juiste attitude
Best practices:
- Het gebruikmaken van de wederzijdse opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers.
- Het gezamenlijk uitvoeren van daarvoor in aanmerking komende onderzoeken.
- Werkoverleg en kennisuitwisseling toepassen op alle niveaus binnen de IAD en externe accountant.
- Het optimaal inlenen van expertise van elkaar.
- Het wederzijds tussentijds informeren van gesignaleerde materiële risico’s, fraudes of belangrijke
gebreken in de interne beheersing.
- De opdrachtbevestigingen (externe accountants) c.q. plannen van aanpak (IAD’s) wederzijds laten
goedkeuren, voordat een opdrachtgever daarover besluit.
- Het direct feedback geven inzake de uitgewisselde stukken zoals rapportages.
- Het wederzijds kennen, respecteren en (mede) toezien op de naleving van de relevante regelgeving.
- Het expliciet in de relatie tussen de IAD en externe accountant waarborgen van de gedrags- en
attitudenormen zoals; open communicatie, respect, vertrouwen, vakbekwaamheid, afspraken nakomen, oplossingsgerichtheid en pro-activiteit.
- Het vooraf betrekken van de externe accountant bij de selectie en het ontslag van de CAE (Chief
Audit Executive) van de IAD.
- De IAD een belangrijke rol laten spelen bij de selectie en benoeming van de externe accountant.
3. Het waarborgen van effectieve totale auditdekking en auditimpact
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Best practices:
- Een door beiden gedragen visie ontwikkelen op de meest effectieve en efficiënte wijze van samenwerking zoals de mate van ondersteuning, gezamenlijke onderzoeken, gezamenlijk rapportages, etc.
- De rolverdeling en samenwerking minimaal jaarlijks vastleggen inclusief de doelstellingen, uitgangspunten, structuur en intensiteit daarvan.
- Het onderling kritisch bespreken van de door beiden (in concept) opgestelde risicoafwegingen als
basis voor de auditplanning.
- Het afstemmen van plannen voor zowel de activiteiten voor de komende periode als de individuele
audits.
- Het afstemmen van rapportages inclusief de gehanteerde normeringen en oordeelsvormingen.
- Het vroegtijdig informeren van elkaar over voorgenomen bijzondere en/of adviesopdrachten zodat
de eventuele invloed hiervan op de geplande audits kan worden bepaald.
- Het hanteren van één geïntegreerde auditaanpak waarin de hiervoor genoemde elementen zijn opgenomen.
4. Het verder bevorderen van een efficiënte werkuitvoering
Best practices:
- Het op elkaar afstemmen van de uitvoering van de werkzaamheden qua planning en qua inhoud in
de loop van het jaar.
- Het minimaal belasten van de organisatie door bijvoorbeeld interviews met key-functionarissen
gemeenschappelijk te doen.
- Het optimaal gebruik maken van elkaars werkzaamheden; waarbij de externe accountant zoveel
mogelijk steunt op de werkzaamheden van de IAD en andersom.
- Het overnemen van de daarvoor in aanmerking komende werkuitvoering van elkaar als dit efficiënter
is.
- Het gebruik maken van dezelfde auditmethodologie, -technieken, -tools en -terminologie.
- Het gezamenlijk opstellen van één managementletter, onder behoud van ieders verantwoordelijkheid.

Impact op governance

-

Het door de IAD aanleggen van direct toegankelijke dossiers, die ook aan de eisen van de externe
accountant voldoen.
Het door de externe accountant direct toegankelijk maken van de relevante onderdelen van zijn dossiers voor de IAD.
Het evalueren van de urenbesteding en -begroting van elkaar. Dit uiteraard voor zover relevant en
met de benodigde diepgang.
Het bespreken en vastleggen van de aansluiting van de operational audits en IT-audits van de IAD
op de interim audits, respectievelijk IT-audits van de externe accountant.

5. Het doorlopend verbeteren van de samenwerking
Best practices:
- Het gezamenlijk opstellen van een plan om de effectiviteit en efficiency van de samenwerking te verbeteren.
- Het periodiek door de IAD evalueren van de samenwerking in relatie tot de doelstellingen ervan
zoals efficiency en effectiviteit. De totale auditkosten maken hiervan onderdeel uit. Ook de externe
accountant maakt een periodieke evaluatie van de samenwerking. Beide worden onderling vooraf
besproken voordat conclusies worden getrokken.
- Het gedurende het jaar door beiden actief signaleren van verbetermogelijkheden, inclusief overlappingen, doublures en onduidelijkheden in de samenwerking.
- Het wederzijds informeren over ontvangen klachten of suggesties tot verbetering.
6. Het versterken van de relatie met - en het optimaal ondersteunen van - de Auditcommissie
Best practices:
- Het periodiek en voorafgaand aan de samenwerking met de Auditcommissie, bespreken welke onderwerpen en welke informatie behandeld moeten worden in de vergaderingen van de Auditcommissie.
- Het vooraf afstemmen van de in de Auditcommissie in te brengen conceptstukken door de IAD en
de externe accountant (overleg voor de vergadering).
- Het verschaffen van voldoende informatie aan de Auditcommissie zodat zij kan toezien op de effectieve en efficiënte werkverdeling tussen de IAD en de externe accountant. Deze informatie betreft in
ieder geval de uitgangspunten, doelstellingen, de structuur, intensiteit en evaluatie van de samenwerking.
- Het aan de Auditcommissie presenteren van een geïntegreerde auditaanpak en auditplanning.
- Het in de Auditcommissie bespreken van een gezamenlijke managementletter waaruit ook duidelijk
blijkt welke bevindingen uit de IAD-werkzaamheden resulteren.
- Het na afloop van de Auditcommissiebijeenkomst door de externe accountant en IAD evalueren van
de vergadering.
- Het ten behoeve van de taakinvulling van de Auditcommissie:
• toezicht houden op elkaars opdrachten met name in het kader van het waarborgen van de onafhankelijkheid van beiden door middel van het vereisen van voorafgaande goedkeuring.
• wederzijds evalueren van elkaars functie-uitoefening.
• betrokken zijn bij de benoeming, c.q. selectie en het ontslag van elkaar.
• elkaar wederzijds gedetailleerd inzicht geven in de geplande en gerealiseerde uren (en tarieven)
om het toezicht op de efficiency en effectiviteit te bevorderen.
7. Het verder verbeteren van de coördinatie van de auditwerkzaamheden
Best practices:
- Het coördineren van de interne en externe auditactiviteiten vanuit de organisatie door de IAD.
- Het kritisch toetsen en becommentariëren van conceptmanagementletters en accountantsrapporten van de externe accountant door de IAD, waarbij elkaars verantwoordelijkheden worden gerespecteerd.
- Het coördineren van de afstemming van de managementletter in de organisatie en de samenstelling van de managementresponse namens het bestuur van de organisatie door de IAD.
- Het structureel hebben van voldoende frequente overlegvergaderingen tussen IAD en externe accountant om de samenwerking te monitoren, de voortgangsbewaking uit te voeren en actuele informatie in de auditplanning en auditscope mee te kunnen nemen.
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-

Het door de IAD bewaken van de auditfollow-up van de interne en externe auditbevindingen door de
organisatie.

1.3 Aanbevelingen
Aan de Auditcommissies, IAD’s en externe accountants
Wij bevelen IAD’s en externe accountants aan om hun samenwerking te toetsen aan de hiervoor vermelde
‘best practices’ en zo veel als mogelijk verbeteringen aan te brengen.
Auditcommissies adviseren wij toe te zien op die toetsing. Voor de afwijkingen van de ‘best practices’,
adviseren wij de argumentatie vast te leggen en deze ook met de stakeholders zoals Raad van Bestuur en
Auditcommissie te bespreken.
Richting beroepsorganisaties IIA en NIVRA
Wij bevelen aan de resultaten van dit onderzoek als basis te gebruiken voor de communicatie over het
onderwerp en als toetsingsmiddel voor de ontwikkelingsrichting van de (internationale) regelgeving.
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2 Aanpak onderzoek
2.1 Inleiding en achtergrond
Net NIVRA-bestuur heeft voor 2007 een zevental kernprojecten gedefinieerd. Kernproject 3 heeft betrekking
op Corporate Governance. Een deelproject daarvan is de samenwerking tussen de externe accountant en de
IAD. Recente ontwikkelingen op het gebied van corporate governance hebben de samenwerking tussen
externe accountant en IAD meer in de belangstelling gebracht. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de
Nederlandse corporate governance code. Best Practice V.3.1. hiervan stelt: “De openbare accountant en de
auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de IAD. Zij nemen ook kennis van
de bevindingen van de IAD.” Voor de samenwerking tussen externe accountant en IAD in het kader van
werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening bestaat er de International Standard on Auditing (ISA)
610 van de International Federation of Accountants (IFAC) “The Auditor’s Consideration of the Internal
Audit Function”. ISA 610 en de daarvan afgeleide Nederlandse Controlestandaard COS 610 zijn momenteel
in een revisiefase. NIVRA heeft gereageerd op de ‘exposure draft’. Te zijner tijd leidt dit tot een herziening
van COS 610.
2.2 Projectdoelstelling
Het project realiseert de volgende doelen:
1. Het bevorderen van een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de externe accountant en de
IAD; rekening houdend met de specifieke taakopdrachten van beide auditors.
2. Het informeren van de stakeholders waaronder met name leden van Auditcommissies c.q. Raden
van Commissarissen en Raden van Bestuur over de optimale vormen van samenwerking.
2.3 Scope
Het project richt zich op bestaande regelgeving, en onderkende ‘best practices’. Hierbij zal waar mogelijk
gebruik worden gemaakt van relevante onderzoeken.
2.4 Opzet onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een vragenlijst. Hoofden van IAD’s ontvingen dezelfde
vragen als de externe accountants. Afhankelijk van de gegeven antwoorden werden in sommige gevallen
verschillende vervolgvragen gesteld. De ontvangen antwoorden van de IAD’s en de externe accountants
werden separaat verzameld. Hierdoor is het mogelijk om de antwoorden van beide groepen te spiegelen.
2.5 Projectgroep
De projectgroep voor de uitvoering van de enquête bestond uit: Bob van Berkel RA, drs. Leonard Boogers
RA CIA, Jacques Koenen RA CIA, drs. San Croonenberg RA, Hans Nieuwlands RA CIA CGAP CCSA (projectleider), Leen van der Plas RA, Johan Scheffe RA RO CIA, drs. Sander Weisz RO CIA CCSA en Gerard Wolswijk RA.
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Tabel 1: Deelnemende IAD’s
ABN Amro Bank
Agis Zorgverzekeringen
Air France KLM
Akzo Nobel
Allianz Nederland Groep
Arcadis
ASM International
ASML
Bank Nederlanse Gemeenten
BinckBank
Citco
Credit Europe Bank
CZ

De Lage Landen
DELA Cooperatie
Delta Lloyd Groep
Eneco
Equens
Erasmus MC
Essent
Euroko/Achmea
FORTIS
Friesland Bank
Heineken
Holland Casino
ING
Koninklijke Ahold

KPN
LeasePlan Corporation
Menzis Zorg en inkomen
Molex Incorporated
Nederlandse Spoorwegen
Nederlandse Staatsloterij
Nuon
Nutreco Holding
Océ
Ordina BPO
Philips
Postkantoren
Rabobank Groep
Reed Elsevier

Robeco Groep
Royal Dutch Shell
Royal Wessanen
Sanoma SWOY
Schiphol Groep
SNS REAAL
Stork
Telegraaf Media Groep
TNT
TU Delft
UVIT
UWV
Van Lanschot Bankiers
VION Food Group

Deelnemende IAD’s:

Tabel 2: Deelnemende accountantskantoren:
BDO
Deloitte

Ernst & Young
KPMG

PriceWaterhouseCoopers
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3 Wet- en regelgeving
3.1 Inleiding en bevindingen
De in Nederland bestaande wet- en regelgeving inzake de samenwerking tussen IAD en externe accountant
is beperkt. In het Burgerlijk Wetboek (BW), de Wet op de Registeraccountants (WRA) en de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta) wordt niets vermeld over samenwerking tussen de externe accountant en
IAD. De Verordening gedragscode (VGC) reguleert uiteraard wel het gedrag van Registeraccountants (RA’s)
en Accountants-Administratieconsulenten (AA’s), maar er zijn geen artikelen opgenomen ten aanzien van
de samenwerking tussen interne en externe accountants.
In de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden is in COS 610, Gebruikmaken van de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie, nader uitgewerkt onder welke omstandigheden en voorwaarden de externe accountant gebruik kan maken van de werkzaamheden van de IAD. COS 610 is daarmee de
enige regelgeving voor de samenwerking van interne en externe accountants maar betreft uitsluitend het
gemeenschappelijke werkterrein van de controle van financiële historische informatie. COS 610 is geschreven uit het oogpunt van de externe accountant en is zoals hiervoor vermeld gebaseerd op de ISA 610 van de
IFAC. Een herziene COS 610 wordt verwacht in 2010.
IIA Practice Advisory (PA) 2050: “Coordination” behandelt de samenwerking tussen de IAD en de externe
accountant vanuit het gezichtspunt van de IAD. Een onderwerp in deze richtlijn is het gebruiken van het
werk van de externe auditor door de IAD. De IAD dient daarnaast de externe accountant in staat te stellen
op haar werkzaamheden te kunnen steunen. Daartoe dient de IAD de gebruikte audittechnieken en -methoden begrijpelijk te maken voor de externe accountant. Voorts dient hij de dossiers toegankelijk te maken en
de Auditrapportages te verstrekken, inclusief de follow up daarvan. Voor zover de externe accountant werkzaamheden verricht die ook binnen de scope van de IAD vallen, dient de IAD zich op de hoogte te stellen
van de door de externe accountant gemaakte risico-inschatting. De externe accountant dient aan de IAD
toegang te verschaffen tot relevante werkprogramma’s en dossiers.
Het hoofd van de IAD is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de activiteiten van de IAD en de externe accountant. Ook dient hij een evaluatie te maken van de algehele efficiency en effectiviteit van de interne
en externe auditactiviteiten. Daarnaast dient hij het functioneren van de externe accountant te beoordelen.
De PA-2050 richt zich dus niet alleen op de IAD maar ook op de externe accountant. Er is geen aandacht
besteed aan de rol van de externe accountant in het maatschappelijk verkeer.
3.2 Conclusie
De wet- en regelgeving ten aanzien van samenwerking van externe accountant en IAD is beperkt, zeker
gezien de maatschappelijke vertrouwensfunctie van de externe accountant. Er is momenteel geen dekkende
regelgeving met betrekking tot samenwerking, anders dan COS 610 voor controles van financiële overzichten, beschikbaar. Uit het onderzoek naar de samenwerking tussen externe accountant en IAD is echter niet
gebleken dat de afwezigheid van verdere wet- en regelgeving tot problemen leidt in de praktijk.
De PA-2050 van het IIA is niet vastgelegd in de Nederlandse wet- of regelgeving voor accountants, maar
de IIA beveelt deze als richtsnoer sterk aan.
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4 Demografie
4.1 Inleiding en bevindingen
Dit hoofdstuk beschrijft de uitkomsten van de demografie van de deelnemers. In totaal hebben 55 IAD’s de
vragenlijst ingevuld met een omvang van 2 tot meer dan 100 FTE’s. De uitkomsten worden derhalve bezien
als representatief voor de professie in Nederland. In totaal hebben 39 externe accountants de vragenlijsten
ingevuld. Het voornaamste aandachtsgebied voor alle IAD’s is het uitvoeren van operational audits. Andere
aandachtsgebieden, ofschoon met substantieel minder tijdsbeslag, zijn EDP/IT-audits, advies en ondersteuning op het terrein van jaarrekeningcontroles, risicomanagement en de auditcommissie.
4.2 Bedrijfstak
IAD’s van 55 verschillende organisaties hebben de vragenlijst ingevuld. De verdeling naar bedrijfstak is als
volgt:
Grafiek 1: Bedrijfstak volgens opgave IAD
IAD (n=55)
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Bijna de helft van de respondenten is werkzaam in de financiële sector, met productie en handel als een
goede tweede. Onder de categorie anders zijn genoemd: media, energiebedrijven, oliewinning, kansspelen
en onderwijs.
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4.3 Externe accountant
De accountantsorganisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening is voor dit onderzoek gedefinieerd als de externe accountant. Aan de hoofden IAD is
gevraagd om hun externe accountant te verzoeken mee te werken aan dit onderzoek. In totaal hebben 39
externe accountants de vragenlijst ingevuld. Daarvan is er in twee gevallen sprake van ‘joint audits’ door
verschillende accountantskantoren bij dezelfde organisatie. Hierdoor is er voor 37 organisaties een match te
maken tussen de ontvangen antwoorden van de IAD en de externe accountant.
Voor zover er opmerkelijke verschillen zijn tussen de antwoorden van IAD’s waar wel een match is en waar
dat niet mogelijk is, wordt dit nader toegelicht in hoofdstuk 7.
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Grafiek 2: Externe accountant
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De klanten van BDO (100%, slechts één IAD), PricewaterhouseCoopers (85%) en Ernst & Young (71%)
bereikten een hoge medewerking van hun externe accountant. Deloitte (57%) en KPMG (55%) gaven minder
respons.
Onder de categorie ‘Anders’ werden ‘joint audits’ genoemd door twee ondernemingen. Drie van de vier
externe accountants die betrokken zijn bij deze ‘joint audits’ hebben de vragenlijst ingevuld. Een aantal respondenten licht verder toe dat de wereld wat ingewikkelder in elkaar zit, bijvoorbeeld door joint ventures of
internationale wetgeving die verplicht tot het hebben van twee accountantsfirma’s.
4.4 Omvang van de IAD
We hebben de IAD’s gevraagd naar de omvang van de IAD in FTE. Geen van de responderende IAD’s is eenpitter. Met uitzondering van de 7 IAD’s die aangeven meer dan 100 FTE’s te hebben is de spreiding tussen
de overige categorieën nagenoeg gelijk, variërend van 11 tot 13 respondenten. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen daarmee worden gezien als representatief voor elke omvang van een IAD.
Grafiek 3: Omvang afdeling volgens opgave IAD
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Voor 12 kleine IAD’s, met een omvang van 10 of minder FTE’s werd geen respons ontvangen van de externe
accountant van hun organisatie. Voor 31 IAD’s met 11 FTE’s of meer werd slechts van 6 externe accountants
geen reactie ontvangen.
4.5 Aandachtsgebieden en tijdsbesteding
Gevraagd is een schatting te maken van het percentage directe uren dat een IAD besteedt aan advies, auditcommissie, controle van het MVO verslag, controle van de jaarrekening, EDP/IT-audits, ondersteuning van
de externe accountant, operational audits, ondersteuning van risicomanagement en overige werkzaamheden. Van de 55 IAD’s hebben er 3 de vraag niet beantwoord, terwijl 4 IAD’s aangeven een onderverdeling
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naar deze categorieën niet te kunnen leveren. Van deze 7 IAD’s zijn er 4 groter dan 25 FTE. IAD’s met 10 of
minder FTE’s zijn alle in staat een schatting te geven.
De IAD’s verrichten in meer dan 85% van de gevallen operational en EDP-audits en onderhouden contact
met de auditcommissie. Jaarrekeningcontrole en ondersteuning van de externe accountant komt in circa
45% van de gevallen voor.
De IAD’s houden zich bezig met de volgende aandachtsgebieden:
Grafiek 4: Aandachtsgebieden volgens opgave IAD
IAD (n=48)
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Percentuele tijdsbesteding
Aan de hand van de opgaven van de IAD’s is per aandachtsgebied een uitsplitsing van de directe uren naar
bedrijfstak gemaakt. Dit geeft het volgende beeld:
Grafiek 5: Directe uren (%) per bedrijfstak
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IAD’s van financiële dienstverleners besteden bijna tweederde van hun tijd aan operational en IT-audits, en
12% aan jaarrekeningcontrole en de ondersteuning van de externe accountant. Op het gebied van risicomanagement scoort deze sector laag, hetgeen te verklaren valt uit de sterke verbijzonderde risicomanagementfuncties die de toezichthouders vereisen.
Overige dienstverleners scoren gemiddeld het hoogst bij de controle van de jaarrekening. Hierbij merken
we op dat de spreiding heel groot is, namelijk van 0 tot 35%. Handel en productie besteden meer dan de
helft van hun tijd aan operational audit en verhoudingsgewijs weinig tijd aan de controle van de jaarrekening en IT-audits.
De publieke sector ondersteunt de externe accountant het meest (10%), maar geeft aan geen tijd te besteden aan de controle van de jaarrekening.
De categorie overige bedrijfstakken scoort het hoogst in de categorieën advies, IT-audits en (ondersteuning
van) risicomanagement. Tezamen beslaat dit ruim 55% van hun tijd.
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Met betrekking tot de categorie overige werkzaamheden noemden respondenten: SOX-testing, compliance,
fraudeonderzoeken en quality assurance.
Percentuele tijdsbesteding naar omvang van de IAD
Een percentueel overzicht per aandachtsgebied naar omvang van de IAD wordt in onderstaande grafiek
weergegeven.

Grafiek 6: Directe uren (%) naar omvang IAD
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Bij deze onderverdeling valt met name het afwijkende profiel op voor de middelgrote (11-25 FTE) IAD’s. Zij
besteden percentueel de meeste tijd aan advies, controle van de jaarrekening en IT-audits. Ten opzichte van
de anderen besteden zij weinig tijd aan advies of ondersteuning van risicomanagement. Operational audits
vormen het zwaartepunt voor alle IAD’s. Het tijdsbeslag ligt tussen de 40 en 53%. De tijd besteed aan de
controle van de jaarrekening en de ondersteuning van de externe accountant ligt beduidend boven de 10%
voor de IAD tussen de 11 en 25 FTE’s. Daarboven en daaronder is dit ongeveer 8%.
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5 Analyse en bevindingen
5.1 Inleiding en conclusie
In dit hoofdstuk worden de antwoorden weergegeven van organisaties waarvan zowel de IAD als de externe
accountant de vragenlijst hebben ingevuld. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de situaties waarbij opmerkelijke verschillen bestaan tussen de antwoorden van de IAD’s, waarvan de externe accountant de vragenlijst
ook heeft ingevuld en de IAD’s waarvoor dat niet het geval is.
Het overgrote deel van de IAD’s en externe accountants is tevreden over de frequentie en kwaliteit van het
onderlinge overleg. Het wederzijds vertrouwen bij zowel de IAD als externe accountant is hoog. In zijn algemeenheid geldt dat de externe accountant in lichte mate de kwaliteit van de relatie positiever beoordeelt.
5.2 Bevindingen
Deze paragraaf beschrijft het totaaloordeel van de IAD en externe accountant. Eveneens wordt een beknopte
weergave gegeven van de voornaamste uitkomsten.
Van de IAD’s beoordelen 25 (68%) de samenwerking met de externe accountant als goed of uitstekend. Bij
de externe accountants ligt dit aanmerkelijk hoger; op 32 (82%). Slechts 6 IAD’s (16%) vinden de samenwerking matig of slecht. Bij de externe accountants ligt dit aantal op 2. Van deze 2 organisaties geven de
IAD’s een totaaloordeel van slecht, respectievelijk matig.
Grafiek 7: Totaal oordeel samenwerking
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Het totaaloordeel naar omvang van de IAD wordt in de volgende grafiek weergegeven. De IAD’s met meer
den 100 FTE’s beoordelen de samenwerking het vaakst als uitstekend, namelijk in 4 van de 7 gevallen. De
kwalificatie slecht is gegeven door één IAD tussen de 11 en 25 FTE. De score matig is gegeven door 3 IAD’s
met een omvang van 6-10 FTE en door 2 IAD’s met een omvang tussen de 26 en 100 FTE.
De kleinste IAD’s (2-5 FTE) beoordelen de samenwerking met de externe accountant van voldoende tot uitstekend.
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Grafiek 8: Totaal oordeel van de IAD over de samenwerking, naar
omvang van de afdeling
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Andere bevindingen
Het overgrote deel van de IAD’s en externe accountants is tevreden over de frequentie en kwaliteit van het
onderling overleg. Het wederzijds vertrouwen bij zowel de IAD als externe accountant is hoog. In zijn algemeenheid geldt dat de externe accountant in lichte mate de kwaliteit van de relatie positiever beoordeelt.
Er is intensieve samenwerking op de diverse werkterreinen tussen de IAD en de externe accountant. De
samenwerking wordt door de respondenten als voldoende tot goed gekwalificeerd. Hierbij valt op dat de
externe accountant ten aanzien van de controle op het MVO-verslag en advieswerkzaamheden aangeeft
minder samenwerking te hebben dan de IAD. De samenwerking op de terreinen van de jaarrekeningcontrole
en IT-audits worden door de IAD aangeduid als terreinen waar de samenwerking voor verbetering vatbaar
is. De samenwerking in relatie tot de auditcommissie wordt door zowel de IAD als de externe accountant
als goed tot uitstekend beoordeeld.
Beide groepen auditors maken aanzienlijk gebruik van elkaars risicoafwegingen. De externe accountants
geven aan over het algemeen meer gebruik te maken van de afwegingen van de IAD dan andersom.
De IAD maakt aanzienlijk minder gebruik van de werkzaamheden van de externe accountant dan vice versa.
Beide auditfuncties geven in meerderheid aan geen tot zelden gezamenlijke audits uit te voeren. Zij geven
ook aan dat deze status wat hen betreft in evenwicht is. Er is duidelijke consensus dat de externe accountant een aanzienlijk beter inzicht heeft in de dossiers van de IAD dan andersom.
De betrokkenheid van de IAD bij de benoeming van de externe accountant is aanzienlijk hoger dan de
betrokkenheid van de externe accountant bij de benoeming van de Chief Audit Executive (CAE).
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De IAD’s worden minder geëvalueerd dan zij denken en de externe accountants juist meer. Dit kan het
gevolg zijn van onvoldoende transparantie tussen beide auditfuncties.
Een grote meerderheid vindt de samenwerking voldoende tot uitstekend, waarbij de externe accountant in
zijn algemeenheid positiever is dan de IAD.
5.3 Overleg
Frequentie van overleg IAD en externe accountant
De frequentieverdeling van het formele of informele overleg tussen het hoofd IAD en de externe accountant
is als volgt:
Grafiek 9: Overleg IAD met externe accountant
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De externe accountants ervaren dat zij frequenter overleg hebben dan de IAD’s.
Beoordeling van de frequentie van het overleg IAD en externe accountant
Grafiek 10: Beoordeling van de frequentie van het overleg
IAD - Externe accountant
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In het algemeen zijn IAD’s en externe accountants tevreden over de frequentie van het overleg. In 5 gevallen
zou de IAD vaker willen overleggen. Voor de externe accountant geldt dit in 3 gevallen. Opvallend is dat voor
twee organisaties de IAD en de externe accountant het met elkaar eens zijn dat er vaker moet worden overlegd.
De 5 IAD’s die de frequentie te laag vinden, hebben allen een omvang van 10 FTE’s of minder.
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5.4 Vertrouwen
Wederzijds vertrouwen
Het wederzijds vertrouwen geeft het volgende beeld:
Grafiek 11: Wederzijds vertrouwen
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Zeven van de IAD’s geven aan dat het wederzijds vertrouwen kan verbeteren, terwijl voor wat betreft de
externe accountants dit aantal slechts twee bedraagt. Wij merken hierbij op dat het in 4 van de 7 gevallen
kleinere IAD’s (van 6 - 10 FTE) betreft, één in de categorie IAD’s met een omvang van 11-25 FTE en twee in
de categorie van 25-100 FTE.
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Drie IAD’s geven aan dat het vertrouwen aanzienlijk beter kan. De bijbehorende externe accountants zijn
tevreden: zij beoordelen het vertrouwen als goed (2x) en zelfs uitstekend (1x).
Twee externe accountants geven aan dat het vertrouwen kan verbeteren. Eén daarvan is het eens met het
hoofd IAD. In het andere geval geeft de IAD aan dat de relatie goed is.
Sfeer tijdens het overleg tussen het hoofd IAD en de externe accountant (partner)
In het algemeen beschrijft men de sfeer als goed, constructief, professioneel en open. Een enkele IAD merkt
op dat de externe accountant terughoudend is en de eigen organisatie teveel beschermt. Een andere IAD
vindt dat de externe accountant nog veel kan leren door meer aandacht te besteden aan de IAD-rapportages. Eén externe accountant merkt op dat de sfeer soms gespannen is als er sprake is van mogelijke verwijten doordat zaken niet goed zijn gegaan.
Gewenste verandering in de sfeer tijdens het overleg tussen IAD en externe accountant
Het leeuwendeel van de respondenten ziet geen aanleiding om iets te veranderen aan de sfeer tijdens het
overleg tussen het hoofd IAD en de externe accountant. Eén hoofd IAD zou het graag wat persoonlijker
zien, met bespreking van wederzijdse uitdagingen en problemen. Een ander geeft aan dat criteria en effecten van de samenwerking beter benoemd kunnen worden. Eén externe accountant geeft aan dat de doelstellingen van IAD en externe accountant beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Een andere externe
accountant wil naar een partnership met de IAD toe en af van de eigen silo’s.
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5.5

Samenwerking

Bevindingen
Tien van de 30 IAD’s zijn ontevreden over de kwaliteit van de samenwerking met de externe accountant op
het gebied van operational audits. De externe accountants geven aan dat in 5 van de 29 situaties waarin
wordt samengewerkt, dit voor verbetering vatbaar is. De IAD’s die de kwaliteit van de samenwerking kwalificeren als “slecht” of “kan beter” zijn gelijkmatig verspreid over de categorieën tot 100 FTE.
Mate van samenwerking
Gevraagd wordt eerst naar de werkterreinen waarop de teams van de IAD en de externe accountant samenwerken. Onderstaand overzicht geeft weer hoeveel IAD’s en externe accountants aangeven samen te werken
op de verschillende terreinen.
Grafiek 12: Mate van samenwerking van de teams van de IAD met de
externe accountant
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In het algemeen zijn de antwoorden consistent. 27 IAD’s geven aan samen te werken bij de controle van de
jaarrekening, terwijl 33 externe accountants aangeven dat dit het geval is. Dit is een relatief groot verschil in
perceptie (ca. 20%).
Een relatief groot verschil (ca. 52%) heeft betrekking op de samenwerking bij de controle van het MVOverslag. Mogelijk vindt de externe controle plaats door een andere provider dan de externe accountant van
de organisatie.
Ook geven 18 IAD’s aan samen te werken bij advieswerkzaamheden. Dit wordt bevestigd door 13 externe
accountants. Ook dit is een relatief groot verschil in perceptie (ca. 30%).
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Kwaliteit van de samenwerking
Vervolgens is gevraagd naar de kwaliteit van de samenwerking op verschillende aandachtsgebieden. Omdat
niet op alle terreinen wordt samengewerkt, verschillen de aantallen respondenten in de tabellen 12 tot en
met 18.
Controle van de jaarrekening
Grafiek 13: Kwaliteit van de samenwerking bij de controle van de
jaarrekening
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Externe accountants beoordelen over de hele linie de kwaliteit van de samenwerking bij de jaarrekeningcontrole hoger dan de IAD’s.
Duurzaamheidsverslag
Grafiek 14: Kwaliteit van de samenwerking bij de controle van het MVO
verslag
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Deze vorm van samenwerking komt het minst voor. Het aantal uren dat IAD’s hieraan besteden is relatief
laag (zie tabel 7). IAD’s zien wel ruimte voor verbetering in de samenwerking.
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In Control Statements
Grafiek 15: Kwaliteit van de samenwerking inzake bij
Control Statements"
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Vier van de 19 IAD’s vinden dat de kwaliteit van de samenwerking op het gebied van het testen ten behoeve
van ‘In Control Statements’ beter kan. Drie van de bijbehorende externe accountants zijn het daarmee eens.
Een andere IAD gaf aan dat de kwaliteit van de samenwerking op dit vlak slecht is. De betrokken externe
accountant gaf aan dat het beter kan.
Operational Audits
Grafiek 16: Kwaliteit van de samenwerking bij operational audits
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Tien van de 30 IAD’s zijn ontevreden over de kwaliteit van de samenwerking met de externe accountant op
het gebied van operational audits. De externe accountants geven aan dat in 5 van de 29 situaties waarin
wordt samengewerkt dit voor verbetering vatbaar is. De IAD’s die de kwaliteit van de samenwerking kwalificeren als “slecht” of “kan beter” zijn gelijkmatig verspreid over de categorieën tot 100 FTE.
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IT audits
Grafiek 17: Kwaliteit van de samenwerking bij IT Audits
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De helft van de IAD’s (18) beoordeelt de kwaliteit van de samenwerking als goed of uitstekend. De externe
accountants zijn daarbij positiever over de samenwerking: slechts vier van de 37 respondenten vinden dat
het beter kan.
Advieswerkzaamheden
Grafiek 18: Kwaliteit van de samenwerking bij advieswerkzaamheden
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Vijftien van de 18 IAD’s zijn tevreden over de kwaliteit van de samenwerking op het gebied van advieswerkzaamheden. Het aantal externe accountants (13) dat aangeeft samen te werken bij advieswerkzaamheden is
weliswaar lager dan de beleving van de IAD’s (18), maar geeft percentueel hetzelfde beeld over de kwaliteit
van de samenwerking.
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Communicatie met de Auditcommissie
Grafiek 19: Kwaliteit van de samenwerking in de communicatie met de
auditcommissie
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Veruit het merendeel is tevreden over de kwaliteit van de samenwerking inzake de communicatie met de
Auditcommissie. Vier van de 35 IAD’s zijn ontevreden, tegenover één externe accountant.
5.6 Gebruikmaken van elkaars werkzaamheden
In deze paragraaf belichten we hoe IAD’s en externe accountants gebruikmaken van elkaars werkzaamheden.
Bevindingen
De externe accountant steunt in veel grotere mate op de werkzaamheden van de IAD dan andersom. Het
merendeel van beide parijen vindt dit goed in balans. Dit vertaalt zich ook naar de mate waarin partijen toegang hebben tot elkaars dossiers. De externe accountant heeft in bijna alle gevallen een goede of volledige
toegang tot de dossiers van de IAD. Het merendeel van de IAD’s geeft aan geen of beperkte toegang te hebben tot de dossiers van de externe accountant.
Mate waarin externe accountant en IAD steunen op elkaars werkzaamheden
De eerste vraag heeft betrekking op de mate waarin de externe accountant steunt op de werkzaamheden
van de IAD.
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Grafiek 20: Mate waarin de externe accountant steunt op
werkzaamheden van de IAD
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In het algemeen schetsen IAD’s en externe accountants hetzelfde beeld: de externe accountant steunt in
meer of mindere mate op de werkzaamheden van de IAD.
Vervolgens is gevraagd naar een oordeel over de mate waarin de externe accountant steunt op de werkzaamheden van de IAD.
Grafiek 21: Beoordeling van de mate waarin de externe accountant
steunt op de werkzaamheden van de IAD
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27 Externe accountants (69%) vinden de mate waarin gebruikgemaakt wordt van de IAD-werkzaamheden
goed in balans. 21 IAD’s (57%) zijn het daarmee eens.
16 IAD’s (43%) vinden dat de externe accountant te weinig steunt op hun werkzaamheden. 12 Externe
accountants (31%) vinden dit ook.
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De volgende vraag betreft de mate waarin de IAD gebruik maakt van de werkzaamheden van de externe
accountant.
Grafiek 22: Mate waarin de IAD steunt op de werkzaamheden van de
externe accountant
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32 IAD’s (86%) steunen niet of in beperkte mate op de werkzaamheden van de externe accountant. De
externe accountants schatten dit aantal nog hoger in, namelijk 37 (95%). Vijf IAD’s (14%) steunen in belangrijke of zeer grote mate op de werkzaamheden van de externe accountants. Dit betreft twee IAD’s in de
financiële dienstverlening, twee in de handel en productie en één in de publieke sector. Deze IAD’s variëren
van klein tot zeer groot.
Gevraagd naar het oordeel over de mate waarin de IAD steunt op de werkzaamheden van de externe
accountant geven de respondenten het volgende antwoord:
Grafiek 23: Beoordeling van de mate waarin de IAD steunt op de
werkzaamheden van de externe accountant
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De meerderheid van zowel de IAD’s als de externe accountants vindt dat de mate waarin de IAD steunt op
de werkzaamheden goed in balans is. 12 Externe accountants (31%) zien geen noodzaak voor de IAD om te
steunen op de werkzaamheden van de externe accountant. Vijf daarvan zijn werkzaam in de financiële
dienstverlening, twee op productie- en handelsbedrijven en vijf in de categorie overig.
De desbetreffende IAD’s zijn qua omvang (FTE) gespreid over alle categorieën.
Zeven IAD’s en zeven externe accountants vinden dat de IAD te weinig gebruik maakt van de werkzaamheden van de externe accountant.
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Gezamenlijke audits
We legden de vraag voor aan de IAD’s en de externe accountants in welke mate zij gezamenlijke audits uitvoeren.
Grafiek 24: Mate waarin de IAD en de externe accountant gezamenlijk
audits uitvoeren
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15 Externe accountants (38%) geven aan regelmatig, vaak of altijd gezamenlijk audits uit te voeren met de
IAD’s. Zeven IAD’s (19%) bevestigen dit. Dertig IAD’s (81%) antwoorden zelden of nooit gezamenlijke
audits met de externe accountant uit te voeren.
De volgende vraag betreft het oordeel van de IAD’s en de externe accountant over de mate waarin gezamenlijke audits worden uitgevoerd.
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Grafiek 25: Beoordeling van de mate waarin gezamenlijke audits worden
uitgevoerd
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22 IAD’s (60%) vinden de mate waarin gezamenlijke audits worden uitgevoerd goed in balans. 19 Externe
accountants (49%) vinden dit ook. Ongeveer 30% van de IAD’s en de externe accountants antwoorden dat
er meer gezamenlijke audits moeten worden uitgevoerd.
Voorkomen van doublures
We hebben de deelnemers aan de enquête gevraagd hoe zij doublures en overlappingen in de jaarplannen
voorkomen.
IAD’s en externe accountants zijn het hierover eens: tijdig en frequent overleg. Het valt op dat geen van de
respondenten noemt dat zij dit onderwerp ook bespreken met de A uditcommissie.
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Gebruikmaken van elkaars informatie
Grafiek 26: Mate waarin de externe accountant toegang heeft tot de
dossiers van de IAD
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De externe accountant heeft in het algemeen goede of volledige toegang tot de dossiers van de IAD.
Twee IAD’s melden dat de externe accountant geen of beperkt toegang heeft. Als reden werd genoemd dat
de externe accountant geen belangstelling heeft voor de IAD-dossiers.
De externe accountants noemen als reden dat zij in geringe mate steunen op het werk van de IAD. Ook
werd de toegankelijkheid van de IAD-dossiers als obstakel genoemd.
Grafiek 27: Mate waarin de IAD toegang heeft tot de dossiers van de
externe accountant
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29 IAD’s (78%) melden geen of beperkte toegang tot de dossiers van de externe accountant te hebben. 26
Externe accountants (67%) bevestigen dit.
Opmerkelijk is dat 11 externe accountants (28%) aangeven dat de IAD goed of volledig toegang heeft, terwijl
slechts 3 IAD’s (8%) dit zo ervaren.
Zeven van de 25 IAD’s die geen toegang hebben tot de dossiers van de externe accountant betreuren dit.
Vier anderen hebben er geen behoefte aan. IAD’s die aangeven dat zij beperkt toegang hebben, ontvangen
op verzoek bepaalde dossierstukken van de externe accountant.
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Tien externe accountants verlenen geen toegang aan de IAD tot hun dossiers. Zij zien daar ook geen aanleiding voor, omdat de IAD niet steunt op het werk van de externe accountant.
16 Externe accountants geven beperkt toegang tot dossierstukken. Als redenen voeren zij aan dat dit niet is
toegestaan door wet- en (interne) regelgeving. Soms wordt naar aanleiding van een specifiek verzoek inzage
verstrekt, maar is het maken van kopieën niet toegestaan. Er is duidelijke consensus dat de externe accountant een aanzienlijk beter inzicht heeft in de dossiers van de IAD dan andersom.
5.7 Risico-afweging
Bevindingen
Beide groepen auditors maken aanzienlijk gebruik van elkaars risicoafwegingen. De externe accountants
geven aan over het algemeen meer gebruik te maken van de afwegingen van de IAD dan andersom.
Wederzijdse invloed van de risicoafwegingen van IAD en externe accountant
Allereerst is gevraagd of de IAD invloed heeft op de risicoafwegingen van de externe accountant.
Grafiek 28: Heeft de IAD invloed op de risicoafwegingen van de externe
accountant?
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29 Externe accountants zeggen gebruik te maken van de risicoafweging van de IAD. 24 IAD’s denken dat dit
zo is. De IAD’s beïnvloeden de risicoafweging van de externe accountant vaker dan zij zelf denken.
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De volgende vraag heeft betrekking op de mate waarin de risicoafweging van de externe accountant een rol
speelt bij het opstellen van het jaarplan van de IAD.
Grafiek 29: Mate waarin de IAD gebruik maakt van de risicoafweging van
de externe accountant
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25 IAD’s (68%) geven aan dat ze niet of in beperkte mate gebruikmaken van de risicoafweging van de externe accountant. 19 Externe accountants denken (49%) dat dit het geval is. De IAD’s die de risicoafweging
van de externe accountant niet of beperkt gebruiken, geven overwegend aan dat dit te maken heeft met de
scope en de timing van de internal audits. De scope is vaak niet gericht op de (externe) financiële verslaglegging, maar op processen, IT, risicomanagement, strategische en veiligheidsrisico’s. IAD’s geven aan hun
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jaarplan voorafgaand aan een bepaald jaar op te stellen, terwijl de externe accountant de definitieve risicoafweging maakt na afloop van het jaar. IAD’s vinden de invloed van de Raad van Bestuur en de Auditcommissie belangrijker voor hun risicoafweging dan die van de externe accountant. Enkele IAD’s geven aan dat de
risicoafweging van de IAD breder en meer gedetailleerd is dan die van de externe accountant. Eén IAD is
niet op de hoogte van de risicoafweging van de externe accountant.
Ook de externe accountants noemen verschillen in scope en timing als reden waarom hun risicoafweging
niet wordt gebruikt. Daarnaast noemen de externe accountants expliciet de eigen verantwoordelijkheid van
beide partijen als reden voor het niet of beperkt gebruikmaken van de externe accountant’s risicoafweging
door de IAD.
De invloed van de externe accountant op de totstandkoming van de risicoafweging door IAD is als volgt:
Grafiek 30: Heeft de externe accountant invloed op de risicoafweging van
de IAD?
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Opmerkelijk is dat 31 externe accountants (79%) denken dat zij invloed uitoefenen op de risicoafweging van
de IAD, terwijl 37 IAD’s (70%) deze invloed onderkennen. De meeste IAD’s die aangeven dat de externe
accountant geen invloed heeft op de IAD-risicoafweging vinden dit prima, vanwege de eigen verantwoordelijkheid. Enkele IAD’s geven aan dat de externe accountant een nieuwe dimensie zou kunnen toevoegen aan
de IAD-risicoafweging. Omdat de externe accountant zich vooral richt op de betrouwbaarheid van de jaarrekening is de toegevoegde waarde voor IAD’s beperkt. Acht externe accountants geven aan dat zij geen
invloed hebben op de risicoafweging van de IAD. Zij hebben daar geen problemen mee vanwege de eigen
verantwoordelijkheid van beide partijen en de verschillende aandachtsgebieden.
De mate waarin de risicoafweging van de IAD wordt gebruikt bij het opstellen van die van de externe
accountant geeft het volgende beeld:
Grafiek 31: Mate waarin de externe accountant de risicoafweging van de
IAD gebruikt
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Twintig IAD’s (54%) denken dat hun risicoafweging niet of beperkt wordt gebruikt door de externe accountant. Slechts 12 externe accountants(31%) zeggen dat dit het geval is. Met andere woorden 69% van de
externe accountants gebruikt de risicoafweging van de IAD in (zeer) belangrijke mate of zelfs integraal.
Twee IAD’s geven aan dat de externe accountant meer gebruik zou moeten maken van hun risicoafweging.
Twaalf externe accountants maken beperkt gebruik van de risicoafwegingen van de IAD’s. Redenen hiervoor
zijn verschillen in aandachtsgebieden vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Twee ervan geven aan hier verbetermogelijkheden te zien.
Bespreken van verschillen in de risicoafwegingen van IAD en externe accountant
Hieronder volgt een overzicht van de frequentie waarin onderlinge verschillen in de risicoafwegingen worden besproken.
Grafiek 32: Freqentie van het overleg inzake de verschillen in de risicoafwegingen
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31 Externe accountant s(79%) geven aan meerdere malen per jaar de verschillen in de risico-afwegingen te
bespreken met de IAD. Dit beeld komt niet overeen met de opgave van 23 IAD’s (62%). Elf IAD’s (30%)
zeggen dat zij eenmaal per jaar overleggen met de externe accountant over de verschillen in risicoafwegingen. Opmerkelijk is dat drie IAD’s en drie externe accountants nooit de verschillen in de risicoanalyses
bespreken.
5.8 Rapportages
In deze paragraaf behandelen wij de uitwisseling van formele rapportages, zoals de auditrapporten van de
IAD en de managementletters van de externe accountant.
Bevindingen
De auditrapporten van de IAD’s worden ter beschikking gesteld aan de externe accountant. Acht IAD’s
geven aan dat zij een selectie maken, gebaseerd op het onderwerp. Vijf IAD’s (14%) geven aan niet alle
managementletters van de externe accountant te ontvangen. Drie externe accountants bevestigen dit.

Impact op governance

Grafiek 33: Wijze waarop de externe acountant de rapporten van de IAD
ontvangt
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In verreweg de meeste gevallen verstrekken de IAD’s hun rapporten integraal aan de externe accountant.
Acht IAD’s geven aan dit te doen, afhankelijk van het onderwerp. Deze IAD’s geven aan dat al hun rapporten beschikbaar zijn voor de externe accountant, maar vanwege de relevantie voor de controle van de jaarrekening niet automatisch worden doorgestuurd aan de externe accountant. De externe accountants delen
deze mening. Vanuit de IAD-voortgangsrapportages maken zij een selectie van de IAD-rapporten, die zij
relevant achten voor de uitvoering van hun taak.
Grafiek 34: Brengen de IAD en de externe accountant gezamenlijke een
managementletter uit?
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Dertig externe accountants (77%) brengen geen gezamenlijke managementletter uit. Voor zes organisaties
is dit wel het geval. Drie externe accountants zeggen een gezamenlijke managementletter te overwegen. Eén
IAD denkt daar ook over na.
Grafiek 35: Ontvangt de IAD alle managementletters van de externe
accountant?
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32 IAD’s (86%) geven aan alle managementletters van de externe accountant te ontvangen. Van de 39
externe accountants melden er 36 (92%) dat dit het geval is. IAD’s die niet alle managementletters ontvangen, hebben dit niet toegelicht of vinden dit gezien de specifieke situatie in hun organisatie begrijpelijk.
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5.9 Auditcommissie
Allereerst is er gevraagd of er een Auditcommissie bestaat. In alle gevallen is er een Auditcommissie in de
organisatie.
De volgende vraag heeft betrekking op de frequentie waarin het hoofd IAD en de externe accountant (partner) elkaar treffen in een vergadering van de Auditcommissie. Dit geeft het volgende beeld:
Grafiek 36: Frequentie van de gezamenlijke vergaderingen met
auditcommissie
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31 IAD’s (84%) zeggen dat ze de externe accountant meerdere malen per jaar treffen in een vergadering van
de Auditcommissie. De externe accountants geven aan dat dit bij 36 organisaties (92%) het geval is. Vijf
IAD’s geven aan dat ze de externe accountant eenmaal per jaar treffen in een vergadering van de Auditcommissie, terwijl slechts twee externe accountants dit beamen. Opmerkelijk is dat bij één organisatie de IAD
en de externe accountant elkaar nooit treffen in een vergadering van de Auditcommissie.
Vervolgens is gevraagd wat men vindt van de frequentie.
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Grafiek 37: Beoordeling van de frequentie van de gezamenlijke
vergaderingen met auditcommissie
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Verreweg de meeste IAD’s en externe accountants zijn tevreden over de frequentie van de gezamenlijke vergaderingen met de Auditcommissie. Vier IAD’s (11%) geven aan de frequentie te laag te vinden, tegenover
twee externe accountants. Voor één organisatie zijn de IAD en de externe accountant het met elkaar eens
dat deze frequentie te laag is. In het andere geval beoordeelt de externe accountant deze als te laag, terwijl
de IAD de frequentie als goed beoordeelt.
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De volgende vraag betreft de voorbereiding op de vergadering met de Auditcommissie. Gevraagd werd hoe
vaak IAD en externe accountant een bespreking hebben voorafgaand aan de vergadering van de Auditcommissie.
Grafiek 38: Frequentie van onderling overleg voor de vergadering met de
auditcommissie
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19 IAD’s (51%) geven aan altijd een voorbespreking te hebben met de externe accountant. Acht IAD’s en
externe accountants antwoorden dat zij zelden of nooit de vergadering van de Auditcommissie voorbespreken. In de overige gevallen wordt er vooraf overlegd als er een bijzondere aanleiding voor is.
Vervolgens is gevraagd hoe vaak de IAD en de externe accountant de vergadering van de Auditcommissie
nabespreken.
Grafiek 39: Frequentie van de nabespreking van de vergadering met de
auditcommissie
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De frequentie waarin er altijd een nabespreking na de vergadering van de Auditcommissie is, is lager dan
die van de voorbespreking. Respondenten geven aan dat zij soms een overleg hebben na afloop van de vergadering als daar een bijzondere aanleiding voor is.
5.10 Benoemingen
Bevindingen
De hoofden IAD worden in belangrijke mate betrokken bij de benoeming van de externe accountant. De
externe accountant wordt in mindere mate betrokken bij de benoeming van het hoofd IAD.
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Benoeming van de externe accountant
Allereerst is gevraagd naar betrokkenheid van de IAD bij de benoeming van de externe accountant.
Grafiek 40: Betrokkenheid van de IAD bij de benoeming van de externe
accountant
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Vijf IAD’s geven aan volledig betrokken te zijn bij de benoeming van de externe accountant. 21 IAD’s vervullen voornamelijk een adviesrol. Zeven IAD’s zijn niet betrokken bij de benoeming. Vier IAD’s weten dit niet
omdat het tijdens het dienstverband van de respondent nog niet is voorgevallen. De externe accountants
schatten de volledige betrokkenheid van de IAD’s beduidend hoger in dan de IAD’s aangeven. De externe
accountants denken in tien gevallen dat de IAD niet betrokken is bij hun benoeming, terwijl slechts zeven
IAD’s dit beamen. Vier externe accountants weten niet of de IAD betrokken is bij de benoeming.
Benoeming van het hoofd IAD
Vervolgens is gevraagd naar de betrokkenheid van de externe accountant bij de benoeming van het hoofd
IAD.
Grafiek 41: Betrokkenheid van de externe accountant bij de benoeming
van het hoofd IAD
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25 Externe accountants (64%) zeggen dat zij niet betrokken zijn bij de benoeming van het hoofd IAD. IAD’s
schatten de invloed van de externe accountants hoger in. Opvallend is dat zes IAD-respondenten niet weten
of de externe accountant betrokken is bij de benoeming van het hoofd IAD.
5.11 Wederzijde evaluatie
Bevinding
Zowel IAD’s als externe accountants spreken zich uit over het functioneren van de andere partij. Daarbij
doet de IAD dit relatief vaak in formele zin. Voor de externe accountants is de formele rapportage lager. De
informele evaluatie is bij beide partijen gelijk.
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Beoordeling van de IAD door de externe accountant
Externe accountants kunnen gevraagd worden om een oordeel uit te spreken over het functioneren van de
IAD. De wijze waarop dit gebeurt blijkt uit de volgende grafiek:
Grafiek 42: Wijze waarop de externe accountant de IAD evalueert
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IAD’s worden minder geëvalueerd door de externe accountants dan zij denken. 16 Externe accountants
(41%) geven aan de IAD niet te evalueren. Twaalf IAD’s denken dit ook en drie IAD’s weten het niet. Onder
de formele evaluaties zijn begrepen schriftelijk rapportages aan de Auditcommissie, al dat niet als onderdeel van de managementletter van de externe accountant.
Beoordeling van de externe accountant door de IAD
Het hoofd IAD kan ook worden gevraagd een oordeel uit te spreken over het functioneren van de externe
accountant. In de praktijk gebeurt dit als volgt:
Grafiek 43: Wijze waarop het hoofd IAD de externe accountant evalueert
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23 IAD’s (63%) geven aan dat zij formeel rapporteren over het functioneren van de externe accountant. Dit
gebeurt aan de Raad van Bestuur, de CFO al dan niet in combinatie met de Auditcommissie. Externe
accountants schatten dit aantal beduidend lager in, namelijk in 15 gevallen. Negen externe accountants
geven aan niet te weten of zij beoordeeld worden door de IAD. Eén IAD-respondent gaf aan nog te kort in
zijn positie te zitten om een antwoord op deze vraag te kunnen geven.

Kritieke succesfactoren en verbetermogelijkheden

41

6 Kritieke succesfactoren en
verbetermogelijkheden
6.1 Onderling vertrouwen
Verreweg het merendeel van de respondenten beoordeelt het wederzijds vertrouwen als goed tot uitstekend.
Dit geldt voor 31 IAD’s (81%) terwijl 37 externe accountants (95%) tevreden zijn (grafiek 11).
Als kritieke succesfactoren van een goede vertrouwensrelatie werden genoemd:
• Open communicatie;
• Wederzijds respect;
• Eerlijkheid;
• Vakbekwaamheid;
• Heldere taakafbakening;
• Afspraken nakomen;
• De wil om er samen uit te komen;
• Transparantie;
• Periodiek overleg;
• Pro-actief opereren.
Verbetermogelijkheden
Aan de respondenten die aangeven dat het vertrouwen (aanzienlijk) beter kan, is gevraagd naar de verbetermogelijkheden. De volgende punten hebben zij genoemd:
• Beter afstemmen van de werkzaamheden;
• Stoppen met verborgen agenda’s;
• Opheffen van eenrichtingverkeer van IAD naar externe accountant;
• Tijd vrijmaken, bereikbaar zijn en afspraken nakomen;
• Meer overleg gericht op samenwerking.
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6.2 Samenwerking
Gevraagd naar de ‘best practices’ in de samenwerking tussen de teams van de IAD en de externe accountant, noemen de IAD’s:
• Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid;
• Pro-activiteit;
• Duidelijke rolverdeling ;
• Tussentijdse afstemming;
• Laagdrempelig collegiaal overleg;
• Open informatie-uitwisseling;
• Gebruikmaken van dezelfde auditmethodologie;
• Structureel overleg over planning en auditbevindingen;
• Volledige open communicatie en vertrouwen;
• Korte communicatielijnen;
• Wederzijds respect;
• Voorbereiding van vergaderingen met Auditcommissie.
De externe accountants noemen vooral:
• Vooraf wederzijds de risicoanalyses doornemen;
• Gezamenlijke en duidelijke planning;
• Goede aansluiting operational audits op de externe financiële audit;
• Goed overleg met name over belangrijke of gevoelige punten;
• Goede afstemming over scope, normstellingen, timing en rapportage;
• Onderling gebruikmaken van elkaars werk, rekening houdend met de eigen verantwoordelijkheid;
• Gezamenlijk optreden bij key-management;
• Gezamenlijk opstellen managementletter;
• Wederzijdse uitwisseling van kennis en medewerkers;
• Afstemming rapportages vooraf om onnodige verschillen te voorkomen;
• Onderlinge vaktechnische trainingen;
• Gezamenlijk zoeken naar het optimale punt waar de werkzaamheden op elkaar aansluiten.
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Aandachtspunten voor verbetermogelijkheden in de samenwerking tussen IAD en externe accountant
Gevraagd naar de wensen tot verbetering in de samenwerking tussen de teams van de IAD en de externe
accountant noemen de IAD’s:
• Verminderen van het verloop in de teams van de externe accountant, waardoor de ‘business knowledge’
bij de externe accountant behouden blijft;
• Communicatie over andere externe accountantsopdrachten dan de jaarrekeningcontrole;
• Betere integratie van het externe accountantsteam met de IAD;
• Meer inzicht in het externe accountantsteam over de taken en verantwoordelijkheden van de IAD;
• Meer begrip bij de externe accountant over operational audits uitgevoerd door de IAD;
• Wederzijds begrip voor elkaars kennisachterstand.
39 Externe accountants beantwoorden dezelfde vraag.
Specifiek noemen zij:
• Starten vanuit een gezamenlijk vertrekpunt;
• Meer samenwerken bij operational audits door de IAD;
• Betere aansluiting van IAD operational/proces-audits met financiële verslaglegging;
• Formele afstemming van de elementen van de samenwerking en dit monitoren;
• Verbeteren van de efficiëntie van de samenwerking;
• Planning vasthouden;
• Dossiervorming door IAD.
Gewenste verbeteringen aan de informatie-uitwisseling tussen IAD en externe accountant
De hoofden IAD noemen de volgende verbeterpunten voor de informatie-uitwisseling:
• Directe toegang tot elkaars dossiers;
• Betere uitwisseling van IT-auditbevindingen;
• Risico-uitwisseling kan scherper/dieper;
• Structurele uitwisseling van actuele auditonderwerpen;
• Meer ondersteunen van de externe accountant;
• Meer transparantie over de tariefstructuur en urenbesteding van de externe accountant;
• Meer inzicht in aanvullende/additionele opdrachten van de externe accountant;
• Betere feedback op de verstrekte IAD-rapportages.
De externe accountants zijn over het algemeen tevreden over de informatie-uitwisseling. Zij noemen de volgende specifieke verbeterpunten:
• Tijdig afstemmen van tussentijdse bevindingen;
• Informele informatiestroom opzetten;
• Timing van de IAD-activiteiten beter afstemmen met die van de externe accountant;
• Vooraf afstemmen van de wederzijdse informatiebehoefte.

Kritieke succesfactoren en verbetermogelijkheden
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7 Antwoorden IAD’s zonder respons van
de externe accountant
Van 18 IAD’s die de vragenlijst hebben ingevuld is geen respons van hun externe accountants ontvangen. In
een aantal gevallen is er nauwelijks verschil in de beantwoording door de IAD’s, waarvan de externe accountants al dan niet hebben meegewerkt. Voor een aantal vragen waren er echter wel duidelijke verschillen. Dit
betreft de volgende aspecten:
Totaaloordeel
In onderstaande tabel is het totaaloordeel weergegeven, zoals de IAD’s - met en zonder respons van de
externe accountant - dit ervaren.
Grafiek 44: Totaal oordeel van de IAD's over de samenwerking
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25 IAD’s (68%) met respons beoordeelt de samenwerking goed of uitstekend. Voor de IAD’s zonder respons is dit slechts 45%.
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Frequentie van het onderling overleg
Grafiek 45 geeft een inzicht in de verschillen in de frequentie van het overleg met de externe accountant.
Grafiek 45: Freqentie van het overleg van de IAD met de externe
accountant
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IAD’s waarvan de externe accountants wel respons hebben gegeven, overleggen in 33 (89% van de) gevallen
3 of meer keer per jaar met de externe accountant. IAD’s zonder respons van de externe accountant doen
dit beduidend minder (72%).
IAD’s met en zonder respons geven beide hetzelfde oordeel over de frequentie van deze overleggen (zie
grafiek 10).
Vertrouwen van de IAD in de externe accountant
Het vertrouwen in de externe accountant, gesplitst naar al dan niet respons van de externe accountant is als
volgt:
Grafiek 46: Vertrouwen van de IAD in de externe accountant
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30 IAD’s (81%) met respons van hun externe accountant beoordelen het wederzijds vertrouwen tussen IAD
en externe accountant van goed tot uitstekend. IAD’s zonder respons scoren relatief meer in de categorie
goed en niet in de categorie uitstekend. Twee IAD’s zonder respons geven aan dat het wederzijds vertrouwen niet van toepassing is.
Invloed op de risicoafweging van de externe accountant
De verschillen in invloed op de risicoafweging van de externe accountant zijn als volgt:
Grafiek 47: Heeft de IAD invloed op de risicoafwegingen van de externe
accountant
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24 IAD’s (65%), waarvoor ook respons is ontvangen van de externe accountant, zijn van mening dat de IAD
invloed heeft op de risicoafwegingen van de externe accountant. 15 IAD’s (83%) waarvoor geen respons is
ontvangen van de externe accountant zeggen dat de IAD geen invloed heeft op de risicoafwegingen van de
externe accountant.
Invloed van de risicoafweging van de externe accountant op het jaarplan van de IAD
Grafiek 48 geeft de verschillen weer tussen de IAD’s met en zonder respons van de externe accountant in de
mate waarin de risicoafweging van de externe accountant wordt gebruikt bij het opstellen van het jaarplan.
Grafiek 48: Mate waarin de risicoafweging van de externe accountant
wordt gebruikt voor het opstellen van het jaarplan van de IAD
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12 IAD’s (32%) waarvan ook respons is ontvangen van de externe accountant van dezelfde organisatie,
maken in (zeer) belangrijke mate gebruik van de risicoafweging van de externe accountant bij het opstellen
van het IAD jaarplan.
15 IAD’s (83%) waarvoor geen respons van de externe accountant is ontvangen zeggen dat de risicoafweging van de externe accountant niet of in beperkte mate invloed heeft op het opstellen van het jaarplan van
de IAD.
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Invloed van de externe accountant op de risicoafweging van de IAD
De volgende vraag is gesteld om vast te stellen of de externe accountant invloed heeft op de risicoafweging
van de IAD. Dit geeft de volgende verschillen tussen de 37 IAD’s waarvan de externe accountants de vragenlijst ook hebben ingevuld en de 18 IAD’s waarbij de externe accountants dit niet hebben gedaan.
Grafiek 49: De invloed van de externe accountant op de risicoafweging
van de IAD
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13 IAD’s (72%) zonder respons van de externe accountant zeggen dat de externe accountant geen invloed
heeft op de risicoafwegingen van de IAD. Voor de IAD’s waarvoor wel respons is ontvangen is dit juist
omgekeerd: 70% geeft aan dat de externe accountant invloed heeft op de risicoafwegingen van de IAD.
Mate waarin de externe accountant steunt op het werk van de IAD
De mate waarin de externe accountant steunt op de werkzaamheden van de IAD is weergegeven in grafiek
50.
Grafiek 50: Mate waarin de externe accountant steunt op de
werkzaamheden van de IAD
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Bij 25 van de IAD’s (68%) waarvoor wel respons is ontvangen van de externe accountant, steunt de externe
accountant in belangrijke of zeer grote mate op de werkzaamheden van de IAD. Voor de IAD’s zonder respons van de externe accountant is dit beduidend lager (39%).
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Gezamenlijke audits
De IAD’s beoordelen de mate waarin gezamenlijke audits worden uitgevoerd als volgt:
Grafiek 51: Beoordeling van de mate waarin gezamenlijke audits worden
uitgevoerd, met en zonder respons van de externe accountant
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Acht IAD’s (44%) zonder respons van de externe accountant geven aan dat zij geen gezamenlijke audits
met de externe accountant uitvoeren. Drie IAD’s zonder respons van de externe accountant willen meer
gezamenlijke audits met de externe accountant doen.
Zeven IAD’s (39%) zonder respons vinden de mate waarin wordt samengewerkt goed in balans. Voor IAD’s
met respons van de externe accountant ligt dit met 59% aanzienlijk hoger.
Gezamenlijke vergadering met de auditcommissie
De frequentie van gezamenlijke vergaderingen met de auditcommissie is als volgt:
Grafiek 52: Frequentie van de gezamenlijke vergaderingen met
auditcommissie, met en zonder respons van de externe accountant
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IAD’s met respons van de externe accountant ontmoeten de externe accountants in de vergaderingen van
de Auditcommissie over de hele linie vaker dan de IAD’s zonder respons van de externe accountant. Vijf
IAD’s zonder respons hebben geen of slechts één gezamenlijke vergadering per jaar met de Auditcommissie, twee van deze vijf vinden de frequentie te laag. In één geval is er geen Auditcommissie in de organisatie, maar neemt de Raad van Commissarissen deze taak op zich. De externe accountant van dit bedrijf heeft
de vragenlijst niet ingevuld.
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Appendix 1 - Nadere Voorschriften (COS)
Standaard 610
610 Gebruikmaken van de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie
Inleiding

1 -4

Reikwijdte en doelstellingen van de interne accountantsfunctie
Verhouding tussen de interne accountantsfunctie en de externe accountant
Inzicht in en initiële beoordeling van de interne accountantsfunctie

5
6 -8
9 -13

Coördinatie van de werkzaamheden

14 -15

Beoordelen en toetsen van de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie

16 -19

Specifieke aspecten publieke sector

1

Inleiding
1. Deze Standaard heeft ten doel grondslagen en essentiële werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven voor de accountant bij het gebruikmaken van de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie. Deze Standaard is niet van toepassing op situaties waarin personeel van
de interne accountantsfunctie de accountant assisteert bij de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden. De in deze Standaard opgenomen controlewerkzaamheden zijn alleen van toepassing op activiteiten van de interne accountant voor zover die van belang zijn voor de controle van
de financiële overzichten.
2.

De accountant dient te beoordelen in welke mate de activiteiten van de interne accountantsfunctie van invloed kunnen zijn op zijn controlewerkzaamheden.

3.

Onder “interne accountantsfunctie” wordt verstaan een binnen de entiteit verbijzonderde toetsende activiteit ten dienst van de entiteit met onder andere als taak het bewaken van de interne
beheersing.

4.

De accountant draagt de ongedeelde verantwoordelijkheid voor de verstrekte accountantsverklaring en voor het bepalen van de aard, de tijdsfasering en de omvang van zijn controlewerkzaamheden. De accountant kan daarbij nuttig gebruikmaken van bepaalde werkzaamheden van de
interne accountantsfunctie.

Reikwijdte en doelstellingen van de interne accountantsfunctie
5. De reikwijdte en de doelstellingen van de interne accountantsfunctie lopen sterk uiteen en zijn
afhankelijk van de omvang en de structuur van de entiteit en van de behoeften van het bestuur
van de entiteit. In het algemeen omvat de interne accountantsfunctie een of meer van de volgende activiteiten:
•
Het bewaken van de interne beheersing. Het bestuur van de entiteit draagt de verantwoordelijkheid voor de opzet van een toereikende interne beheersing, hetgeen voortdurend adequate aandacht vraagt. Veelal wordt door het bestuur van de entiteit aan de interne accountantsfunctie de specifieke verantwoordelijkheid gegeven om de beheersingsmaatregelen te
beoordelen, hun werking te bewaken en aanbevelingen voor verbeteringen te doen.
•
Het onderzoek van de financiële en operationele informatie. Dit kan zowel het beoordelen
van de wijze waarop dergelijke informatie wordt verzameld, verwerkt en vastgelegd en de wijze van rapportering omvatten, als het specifieke onderzoek van afzonderlijke onderwerpen
waaronder detailcontroles van transacties, saldi en procedures.
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•
•

Het beoordelen of de activiteiten (inclusief de niet-financiële controles) van de entiteit zo
economisch, doelmatig en doeltreffend mogelijk worden uitgevoerd.
Het beoordelen of wettelijke bepalingen, specifieke regelgeving en overige externe voorschriften worden nageleefd en of gehandeld wordt conform de door het bestuur uitgevaardigde
gedragslijnen en instructies en de overige interne voorschriften.

Verhouding tussen de interne accountantsfunctie en de externe accountant
6. De rol van de interne accountantsfunctie wordt bepaald door het bestuur van de entiteit en haar
doelstellingen verschillen met die van de accountant. Deze laatste heeft de opdracht een onafhankelijk oordeel te geven over de financiële overzichten De doelstellingen van de interne accountantsfunctie variëren al naar gelang de wensen van het bestuur van de entiteit. Voor de openbaar
accountant gaat het er primair om vast te stellen dat de financiële overzichten geen onjuistheden
van materieel belang bevatten.

50

7.

Niettemin zijn sommige middelen om hun respectievelijke doelstellingen te bereiken vaak hetzelfde en aldus kunnen bepaalde werkzaamheden van de interne accountantsfunctie van belang zijn
bij de bepaling van de aard, de tijdsfasering en de omvang van de werkzaamheden van de accountant.

8.

De interne accountantsfunctie is een onderdeel van de entiteit. Ongeacht de mate van zelfstandigheid en objectiviteit van de interne accountantsfunctie kan deze niet dezelfde mate van onafhankelijkheid bereiken die van de accountant voor het geven van een oordeel bij de financiële
overzichten wordt verlangd. De accountant draagt de ongedeelde verantwoordelijkheid voor de af
te geven accountantsverklaring en die verantwoordelijkheid wordt niet beperkt als op enigerlei wijze gebruikgemaakt wordt van de werkzaamheden van de interne accountant. De accountant dient
zich zelfstandig een oordeel omtrent de te controleren financiële overzichten als geheel te vormen.

Inzicht in en initiële beoordeling van de interne accountantsfunctie
9. De accountant dient voldoende kennis te verkrijgen van de activiteiten van de interne accountantsfunctie om het risico van een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten te
onderkennen en in te schatten en om aanvullende controlewerkzaamheden op te zetten en uit te
voeren.
10. Een effectieve interne accountantsfunctie kan vaak leiden tot een aanpassing van de aard, de tijdsfasering en een vermindering van de omvang van de door de extern accountant uit te voeren controlewerkzaamheden, maar kan deze niet geheel overbodig maken. In sommige situaties echter
kan de accountant, na de activiteiten van de interne accountantsfunctie te hebben beoordeeld, tot
de conclusie komen dat de werkzaamheden van de interne accountants geen invloed zullen hebben op zijn controlewerkzaamheden.
11.

De accountant dient een beoordeling van de interne accountantsfunctie uit te voeren wanneer de
werkzaamheden van de interne accountantsfunctie van belang zijn voor de risico-inschatting van
de accountant.

12. De beoordeling door de accountant van de interne accountantsfunctie beïnvloedt de keuze van de
accountant inzake de mate waarin gebruik kan worden gemaakt van het werk van de interne
accountantsfunctie, teneinde risico-inschattingen te maken en de aanvullende controlewerkzaamheden wat aard, tijdsfasering en omvang betreft daaraan aan te passen.
13.

De criteria die belangrijk zijn voor het verkrijgen van inzicht in en bij het uitvoeren van de initiële
beoordeling van de interne accountantsfunctie, zijn:
a. De positie in de organisatie: de specifieke positie van de interne accountantsfunctie binnen
de organisatie en de gevolgen die dat heeft ten aanzien van haar objectiviteit. In de ideale
situatie rapporteert de interne accountantsfunctie aan het hoogste leidinggevende niveau en
is niet belast met enige operationele verantwoordelijkheid. Elke belemmering of beperking
van de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie die door het bestuur is opgelegd
moet zorgvuldig worden beoordeeld. In het bijzonder zullen de interne accountants de vrijheid moeten hebben onbeperkt met de accountant te communiceren.
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b.

c.

d.

De reikwijdte van de functie: de aard en diepgang van de opdrachten die de interne accountantsfunctie uitvoert. De accountant zal ook moeten nagaan of het bestuur maatregelen
neemt op grond van de aanbevelingen van de interne accountantsfunctie en waar dit uit
blijkt.
De vaktechnische bekwaamheid: wordt het werk van de interne accountantsfunctie uitgevoerd door personen met toereikende vaktechnische opleiding en bekwaamheid? De accountant beoordeelt bijvoorbeeld het aannamebeleid en opleidingsprogramma voor de medewerkers van de interne accountantsfunctie en hun ervaring en vaktechnische kwalificaties.
Zorgvuldigheid van werken: zijn de werkzaamheden gepland, begeleid, beoordeeld en vastgelegd? Tevens zal worden beoordeeld of er toereikende controlehandboeken, controleprogramma’s en controledocumentatie aanwezig zijn.

Coördinatie van de werkzaamheden
14. Wanneer gebruik zal worden gemaakt van de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie,
beoordeelt de accountant de voorlopige jaarplanning en bespreekt deze in een zo vroeg mogelijk
stadium. Voor zover het werk van de interne accountantsfunctie medebepalend is voor de aard,
de tijdsfasering en de omvang van de door de accountant te verrichten werkzaamheden is het
gewenst van te voren overeenstemming te bereiken over de tijdsfasering van deze werkzaamheden, de omvang van de controle, de niveaus van materieel belang en de selectiemethodes voor
het toepassen van steekproeven, de vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden en de beoordelings- en rapporteringsprocedures.
15.

De samenwerking met de interne accountantsfunctie is effectiever indien er gedurende de controleperiode met passende tussenpozen besprekingen worden gehouden. De accountant zal behoefte hebben te worden geïnformeerd over en toegang te hebben tot relevante rapportages van de
interne accountantsfunctie en op de hoogte gehouden te worden over alle belangrijke aangelegenheden die onder de aandacht komen van de interne accountantsfunctie en die van invloed kunnen
zijn op de werkzaamheden van de accountant. Op gelijke wijze zal de accountant gewoonlijk de
interne accountantsfunctie informeren over belangrijke aangelegenheden die van invloed kunnen
zijn op de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie.

Beoordelen en toetsen van de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie
16. Indien de accountant voornemens is gebruik te maken van specifieke werkzaamheden van interne
accountantsfunctie, dient hij die werkzaamheden te evalueren en controlewerkzaamheden uit te
voeren om zich ervan te overtuigen dat de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie toereikend zijn voor zijn doelstellingen.
17. Een dergelijke evaluatie van de werkzaamheden omvat het vaststellen of de beoordeling van de
interne accountantsfunctie geen bijstelling behoeft, alsmede de beoordeling van de toereikendheid van de controleprogramma’s en de reikwijdte van de werkzaamheden. Deze evaluatie kan
mede de beoordeling inhouden of:
a. de werkzaamheden zijn uitgevoerd door personen met voldoende vaktechnische opleiding
en bekwaamheid als interne accountant en de door assistenten verrichte werkzaamheden in
voldoende mate zijn begeleid, beoordeeld en vastgelegd;
b. toereikende controle-informatie is verkregen om er conclusies aan te verbinden;
c. de conclusies gegeven de omstandigheden toereikend zijn en de opgestelde rapporten in
overeenstemming zijn met de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden; en
d. bijzonderheden of ongebruikelijke aangelegenheden, die door de interne accountantsfunctie
zijn gerapporteerd, naar behoren zijn opgelost.
18. De aard, de tijdsfasering en de omvang van de uitgevoerde controlewerkzaamheden met betrekking tot de door de interne accountantsfunctie uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de inschatting door de accountant van het risico van een afwijking van materieel belang binnen
specifieke deelgebieden, de beoordeling van de interne accountantsfunctie en de evaluatie van de
desbetreffende werkzaamheden. Deze controlewerkzaamheden kunnen mede omvatten het
onderzoek van de objecten die reeds door de interne accountantsfunctie zijn gecontroleerd, het
onderzoek van soortgelijke objecten en het waarnemen van de uitvoering van de werkzaamheden
van de interne accountantsfunctie.
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19. De accountant legt de bevindingen vast met betrekking tot de specifieke interne accountantsfunctie werkzaamheden welke zijn geëvalueerd, alsmede de uitgevoerde controlewerkzaamheden met
betrekking tot de werkzaamheden van de interne accountants.
Specifieke aspecten publieke sector
1. De grondslagen in deze Standaard zijn ook van toepassing op de controle van financiële overzichten binnen de publieke sector.
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Appendix 2 - IIA Practice Advisory 2050-1
Standard 2050: The chief audit executive should share information and coordinate activities with other internal and external providers of assurance and consulting services to ensure proper coverage and minimize
duplication of efforts.
1. Oversight of the work of external auditors, including coordination with the internal audit activity,
is the responsibility of the board. Coordination of internal and external audit work is the responsibility of the chief audit executive (CAE). The CAE obtains the support of the board to coordinate
audit work effectively.
2.

Organizations may use the work of external auditors to provide assurance related to activities within the scope of internal auditing. In these cases, the CAE takes the steps necessary to understand the work performed by the external auditors, including:
•
The nature, extent, and timing of work planned by external auditors, to be satisfied that the
external auditors’ planned work, in conjunction with the internal auditors’ planned work,
satisfies the requirements of Standard 2100.
•
The external auditor’s assessment of risk and materiality.
•
The external auditors’ techniques, methods, and terminology to enable the CAE to (1) coordinate internal and external auditing work; (2) evaluate, for purposes of reliance, the external
auditors’ work; and (3) communicate effectively with external auditors.
•
Access to the external auditors’ programs and working papers, to be satisfied that the external auditors’ work can be relied upon for internal audit purposes. Internal auditors are responsible for respecting the confidentiality of those programs and working papers.

3.

The external auditor may rely on the work of the internal audit activity in performing their work. In
this case, the CAE needs to provide sufficient information to enable external auditors to understand the internal auditors’ techniques, methods, and terminology to facilitate reliance by external
auditors on work performed. Access to the internal auditors’ programs and working papers is provided to external auditors in order for external auditors to be satisfied as to the acceptability for
external audit purposes of relying on the internal auditors’ work.

4.

It may be efficient for internal and external auditors to use similar techniques, methods, and terminology to coordinate their work effectively and to rely on the work of one another.

5.

Planned audit activities of internal and external auditors need to be discussed to ensure that audit
coverage is coordinated and duplicate efforts are minimized where possible. Sufficient meetings
are to be scheduled during the audit process to ensure coordination of audit work and efficient
and timely completion of audit activities, and to determine whether observations and recommendations from work performed to date require that the scope of planned work be adjusted.

6.

The internal audit activity’s final communications, management’s responses to those communications, and subsequent follow-up reviews are to be made available to external auditors. These
communications assist external auditors in determining and adjusting the scope and timing of
their work. In addition, internal auditors need access to the external auditors’ presentation materials and management letters. Matters discussed in presentation materials and included in
management letters need to be understood by the CAE and used as input to internal auditors in
planning the areas to emphasize in future internal audit work. After review of management letters
and initiation of any needed corrective action by appropriate members of senior management and
the board, the CAE ensures that appropriate follow-up and corrective actions have been taken.

7.

The CAE is responsible for regular evaluations of the coordination between internal and external
auditors. Such evaluations may also include assessments of the overall efficiency and effectiveness of internal and external audit activities, including aggregate audit cost. The CAE communicates the results of these evaluations to senior management and the board, including relevant
comments about the performance of external auditors.
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Appendix 3 - Vragenlijst
De onderstaande tabel geeft integraal de gestelde vragen van de vragenlijst weer. De beantwoording van een
vraag kan afhankelijk zijn van het verstrekte antwoord van een voorgaande vraag. Deze vragen zijn zichtbaar
gemaakt middels een inspringing.
#
Gestelde vraag
ALGEMEEN
1
Wat is de naam van de organisatie waarvoor de IAD werkt?
2
Welke bedrijfstak past het best bij deze organisatie?
3
Voor dit onderzoek bedoelen wij met de EA, degene die eindverantwoordelijk is voor de controle
van de (geconsolideerde) jaarrekening. Wie is de EA voor de onder vraag 1 genoemde organisatie?
4
Hieronder kunt u een nadere toelichting geven inzake de EA indien uw specifieke situatie daartoe
aanleiding geeft (bijvoorbeeld 2 EA firma’s).
5
Wat is de omvang van de IAD (totale entiteit) in FTE?
6
Welk (geschat) percentage van de directe uren besteedt de IAD aan:
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RELATIE HOOFD IAD - PARTNER EA
7
Hoe vaak hebben het hoofd IAD en de EA partner overleg (formeel en informeel)?
8
Hoe beoordeelt u de frequentie van het overleg tussen de het hoofd IAD en de EA partner?
9
Hoe omschrijft u het wederzijds vertrouwen tussen het hoofd IAD en de EA partner?
10
U omschrijft het wederzijds vertrouwen tussen het hoofd IAD en de EA partner als goed tot
uitstekend. Welke zijn hierbij de kritische succesfactoren?
11
U gaf aan dat er verbetermogelijkheden zijn voor het wederzijdse vertrouwen tussen het
hoofd IAD en de EA partner. Waaruit bestaan deze?
12
U gaf aan dat er geen wederzijds vertrouwen bestaat tussen het hoofd IAD en de EA partner.
Wilt u dit toelichten?
13 Hoe ervaart u de sfeer tijdens het overleg tussen het hoofd IAD en de EA partner?
14 Wat zou u aan de sfeer tijdens het overleg tussen het hoofd IAD en de EA partner willen veranderen?
15 Wat zou u aan de informatie uitwisseling tussen het hoofd IAD en de EA partner willen veranderen?
SAMENWERKING TUSSEN DE TEAMS VAN DE IAD EN EA
16 Hoe beoordeelt u de samenwerking tussen de teams van de IAD en de EA?
17 Wat ziet u als ‘best practices’ in uw samenwerking tussen de teams van de IAD en de EA?
18 Wat wilt u graag verbeteren aan de samenwerking tussen de teams van de IAD en de EA?
RISICOAFWEGING
19 Heeft de IAD invloed op de risicoafwegingen die de EA gebruikt bij de jaarplanning?
20
U gaf aan dat de IAD geen invloed heeft op de risicoafwegingen van de EA. Wat is uw mening
hierover?
21 In welke mate wordt de risicoafweging van de EA gebruikt bij het opstellen van het jaarplan van de
IAD?
22
U gaf aan dat de risicoafweging van de EA in beperkte mate wordt gebruikt bij het opstellen
van het jaarplan van de IAD. Kunt u toelichten wat de redenen hiervoor zijn?
23
U gaf aan dat de risicoafweging van de EA niet wordt gebruikt bij het opstellen van het jaarplan van de IAD. Kunt u toelichten wat de redenen hiervoor zijn?
24
Heeft de EA invloed op de risicoafwegingen die de IAD gebruikt bij de jaarplanning ?
25
U gaf aan dat de EA geen invloed heeft op de risicoafwegingen van de IAD. Wat is uw mening
hierover?
26
In welke mate wordt de risicoafweging van de IAD gebruikt bij het opstellen van de risicoafweging van de EA?
27
U gaf aan dat de risicoafweging van de IAD in beperkte mate wordt gebruikt bij het opstellen
van het jaarplan van`de EA. Kunt u toelichten wat de redenen hiervoor zijn?
28
U gaf aan dat de risico-afweging van de IAD niet wordt gebruikt bij het opstellen van het jaarplan van de EA. Kunt u toelichten wat de redenen hiervoor zijn?
29 Hoe vaak bespreken IAD en EA de onderlinge verschillen in de risicoafwegingen?
30 Hoe beoordeelt u de frequentie van de afstemming van de risico-afwegingen tussen IAD en EA?
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STEUNEN OP ELKAARS WERKZAAMHEDEN
31 In welke mate steunt de EA op de werkzaamheden van de IAD?
32 Hoe beoordeelt u de mate waarin de EA steunt op de werkzaamheden van de IAD?
33 In welke mate steunt de IAD op de werkzaamheden van de EA?
34 Hoe beoordeelt u de mate waarin de IAD steunt op werkzaamheden van de EA?
35 In welke mate voeren IAD en EA gezamenlijk audits uit?
36 Hoe beoordeelt u de mate waarin gezamenlijke audits worden uitgevoerd?
37 Hoe voorkomt u dat er doublures en overlappingen ontstaan in de jaarplannen van IAD en EA?
DOSSIER INZAGE
38 In welke mate heeft de EA toegang tot de informatie in de dossiers van de IAD?
39
U gaf aan dat de EA geen toegang heeft tot de dossiers van de IAD. Wat zijn de redenen hiervoor?
40
U gaf aan de EA geen volledige toegang heeft tot de informatie in de dossiers van de IAD.
Wat zijn de redenen hiervoor?
41 In welke mate heeft de IAD toegang tot de informatie in de dossiers van de EA?
42
U gaf aan dat de IAD geen toegang heeft tot de informatie in de dossiers van de EA. Wat vindt
u hiervan?
43
U gaf aan dat de IAD niet volledig toegang heeft tot de informatie in de dossiers van de EA.
Wat vindt u hiervan?
RAPPORTAGE
44 Ontvangt de EA alle rapporten van de IAD?
45 De EA ontvangt in een beperkt aantal van de IAD rapporten. Wat vindt u hiervan?
46 De EA ontvangt in het geheel geen rapporten van de IAD. Wilt u dit nader toelichten?
47 Schrijven de EA en de IAD gezamenlijk een managementletter?
48 Ontvangt de IAD alle managementletters van de EA?
49 Eventuele toelichting op het uitbrengen van managementletters
AUDITCOMMISSIE
50 Is er een auditcommissie in de organisatie?
51 Hoe vaak treffen het hoofd IAD en de EA partner elkaar in een vergadering van de auditcommissie?
52 Hoe beoordeelt u de frequentie van de gezamenlijke vergaderingen van het hoofd IAD en de EA
partner met de auditcommissie?
53 Hoe vaak bespreken het hoofd IAD en de EA partner de vergadering van de auditcommissie voor?
54
U gaf aan dat het hoofd IAD en de EA partner nooit de vergadering van de auditcommissie
voorbespreken. Kunt u aangeven wat hiervoor de redenen zijn?
55
U gaf aan dat het hoofd IAD en de EA partner niet altijd de vergadering van de auditcommissie voorbespreken. Kunt u aangeven wat hiervoor de redenen zijn?
56 Hoe vaak bespreken het hoofd IAD en de EA partner de vergadering van de auditcommissie na?
57
U gaf aan dat het hoofd IAD en de EA partner nooit de vergadering van de auditcommissie
nabespreken. Kunt u aangeven wat hiervoor de redenen zijn?
58
U gaf aan dat het hoofd IAD en de EA partner niet altijd de vergadering van de auditcommissie nabespreken. Kunt u aangeven wat hiervoor de redenen zijn?
BENOEMING EN EVALUATIE
59 Hoe is de IAD betrokken bij de benoeming van de EA?
60 Hoe is de EA betrokken bij de benoeming van het hoofd IAD?
61 Hoe is de EA betrokken bij de evaluatie van de IAD?
62 Hoe is de IAD betrokken bij de evaluatie van de EA?
Afsluitende vragen
63 Heeft u nog opmerkingen/suggesties over dit onderzoek?
64 Wij willen u graag het onderzoeksrapport toesturen. Indien u hiervoor belangstelling hebt, wilt u
dan uw contactgevens en adres vermelden.
65 U heeft inmiddels vele vragen beantwoord over verschillende aspecten van de samenwerking tussen de IAD en de EA. Wat is uw totaal conclusie over deze samenwerking?

Appendix

55

Bestelnummer 1808:HEHGLWLH

Antonio Vivaldistraat 2-8
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
T 020 301 03 01
F 020 301 03 02
E nivra@nivra.nl
I www.nivra.nl

