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Hartelijk dank voor de kans om een reactie te geven om deze consultatie. Bijgaand onze comments. 

Comments 
Compliment: 

- In het algemeen is er mooie voortgang geboekt om ook de voor internal audit relevante 
stukken en het internationale speelveld/ regulatory eisen daarin te vermelden. De link 
met internationale BCBS en EBA guidelines is beter gemaakt. Dat is zeer goed. Dat is een 
duidelijke vooruitgang t.o.v. vorige versies.

- Wat ook aanspreekt is dat getracht is de duidelijke taal te verhogen en ook weer niet teveel 
op te nemen. 

Algemene opmerkingen: 
• Titel suggereert dat alle wettelijke verplichtingen zijn verzameld; het gaat echter alleen over de

toezichtwetgeving zoals later in de inhoud wel staat. Suggestie is om titel daarop aan te passen
voor de duidelijkheid;

• De tekst is vooral op toezicht vereisten is gericht en niet op verwachtingen vanuit het
maatschappelijk verkeer. Overwogen kan worden die wellicht nog ergens te benadrukken. Het is
voor zowel externe als interne auditors van belang die verwachtingen te managen en duidelijk te
communiceren over wat wel en wat niet wordt gedaan. Een mooi voorbeeld is de recente
discussie over wat de externe accountant aan AML moet doen (bij ING). Over dit soort
verwachtingen en hoe daar mee om te gaan staat nu niets. Wellicht kan er een soort algemene
regel over worden opgenomen. Vooral voor de externe accountant is dit van groot belang;

• Proces opmerking: Het is jammer dat de doorlooptijd om deze handreiking uit te brengen zo
lang is. Hierdoor neemt het risico op verouderd nieuws toe en kan bovendien het gebruik van
deze zeer nuttige handreiking pas later plaatsvinden. Indruk bestaat dat er te veel
checks/consultatie plaatsvindt. Ter overweging voor de toekomst.

Opmerkingen inzake specifieke passages: 
• Pagina 4 afkortingen; kan dit niet beter naar achterin het document verplaatst worden?
• Pagina 5: sectie 3.1 Moet hier ook niet de communicatie met de organen belast met governance

worden benoemd?
• Zie geen link naar vereisten vanuit CRD4 (buiten pagina 2). Kan wellicht nog overwogen worden?
• Pagina 12. Sectie 3.1.1.4. Belangrijk: Alleen de kredietrisico modellen worden hier genoemd. Er

is ook een verplichte rol van internal audit ten aanzien van de markt risico, operationeel risico en
kapitaal modellen. Feitelijk m.b.t. alle interne modellen. Wellicht kan daar in ieder geval in een
regel melding van worden gemaakt. Bijvoorbeeld door verwijzing naar ECB guide to Internal
Models uit Maart 2018, waarin op pagina 30 expliciete eisen voor internal audit staan met link
naar o.a. CRR, BCBS en EBA guidelines. Dit gaat veel verder dan kredietrisico alleen.

• Pagina 26. Sectie 4.2.1. De genoemde EBA guideline is verouderd en inmiddels vervangen.  Dit is
een voorbeeld van hoe nieuws verouderd kan worden door het genoemde langere proces om
1104 uit te brengen. Zouden nu alleen de laatste tekst noemen.
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• Pagina 27. Sectie 4.2.3 Er wordt niet gesproken over een Internal Audit charter, waarin de
vereisten zijn opgenomen. Zou dit niet expliciet genoemd moeten worden? Zou een mooie
aanvulling zijn, want dat is de kern van wat je afspreekt met  RvB/RvC.

• Pagina 31. Bijlage 1. Niet alleen aan de grootte maar ook aan de samenstelling van de RvC worden
eisen gesteld.

• Pagina 33. Bijlage 2. Inzake EBA guidelines on internal governance: betreft dit nummer de laatste
versie?


