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LIO-JS  020-3010302 

Geachte heer Dieleman, 

 

De NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) maakt graag gebruik van de 

mogelijkheid om te reageren op de 4 NBA consultatiedocumenten1104A t/m 1104D Speci-

fieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant bij (beheer-

ders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen (1104A), (her)verzekeraars 

(1104B), pensioenfondsen (1104C) en banken (1104D). 

Commentaar LIO bestuur 

Hieronder volgen een aantal algemene opmerkingen en suggesties ten aanzien van de 

inhoud van de handreikingen. 

Algemeen 

Wat opvalt is dat de handreikingen o.a. de specifieke wettelijke verplichtingen van de inter-

ne auditor beschrijven. Omdat niet alle interne auditors lid zijn van de NBA adviseren wij 

om in de handreikingen te vermelden dat zij zijn gericht op de accountants die de functie 

van interne auditor vervullen. Verder valt ons op dat de 4 handreikingen een verschillende 

invulling geven aan de functie en taakinhoud van de interne auditor. Voor een groot deel is 

dit te verklaren door de verschillen in de achterliggende regelgeving. Wellicht kan in een 

volgende aanpassing van de handreikingen  meer aandacht worden besteed aan de con-

sistentie van de betreffende paragrafen. 

Concept NBA –handreiking 1104A Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne 

auditor en de externe accountant bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en be-

leggingsondernemingen 

 

In paragraaf 3.2.1.1 wordt de interne controle functie gelijk gesteld aan de interne audit-

functie.  In sommige organisaties zijn dit echter gescheiden afdelingen waarbij de intern 

controle afdeling behoort tot de “second line of defence” en de interne audit functie tot de 

derde line. Wij adviseren om in de handreiking deze onduidelijkheid weg te nemen. Zie 

bijvoorbeeld de voetnoot in 1104B 

In paragraaf 3.2.1.3 wordt weergegeven wat de interne auditfunctie in houdt op basis van 

het IPPF van het IIA. 

 

De functie zou zich o.a. aanpassen aan de strategieën, doelstellingen en risico’s van de 

organisatie. Wij vragen ons af of dit de juiste interpretatie is van het IPPF. Het IPPF stelt 

dat de interne auditor zich moet richten op de systemen die het mogelijk maken om de 



 

strategie te halen. Derhalve stellen wij deze alternatieve zin voor: De interne auditor richt 

zich op de strategie, doelstellingen en risico’s van de organisatie. 

 

Tevens wordt in deze paragraaf genoemd dat de interne auditor op risico’s gebaseerde 

zekerheid geeft. Wij stellen voor om deze zin te vervangen door: voert op risico’s geba-

seerde audits uit. 

 

Tot slot zou deze paragraaf aangevuld kunnen worden met: De interne auditor richt zich 

meer en meer op vraagstukken van integriteit, ethiek, cultuur en gedrag binnen de organi-

satie inclusief de Toon aan de Top. 

Concept NBA –handreiking 1104B Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne 

auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars 

 

Paragraaf 3.2.1.3 start met “Dit organisatiedeel heeft als taak” Ons inziens is deze zin dui-

delijker: De interne auditor heeft als taak. 

 

Bij de paragrafen 3.2.1.6 en 3.2.1.7 vragen wij ons af waarom hier de verwijzing naar de 

internationale standaarden ontbreekt.  (vergelijk 1104A) 

 

In paragraaf 3.2.1.8 staat het volgende: “DNB verwacht van de interne audit functie een 

opinie ten behoeve van de Raad van bestuur en een …..applicatiepakket.” 

Behoort dit tot de wettelijke verplichtingen van de interne auditor?  Zo ja welke wettelijke 

basis heeft deze verplichting? Wat houdt die opinie in? 

Concept NBA –handreiking 1104C Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne 

auditor en de externe accountant bij pensioenfondsen 

 

Wij vragen ons af of de eerste 3 zinnen van paragraaf 1.5 iets toevoegen. Wellicht beter om 

die weg te laten. Hetzelfde merken wij op m.b.t. de zin: “Voor de wijze van invulling van de 

interne auditfunctie worden gen specifiek eisen gesteld vanuit de IORPII.” Verderop staat 

dat die onafhankelijk moet zijn van risicobeheer en actuarieel. Wij merken op dat de functie 

volgens IORPII ook gekoppeld moet zijn aan een persoon. 

 

In paragraaf 1.5 wordt ook gesteld dat er onafhankelijkheidseisen en geschiktheidseisen 

worden gesteld aan de interne audit functie. Hoe luiden die geschiktheidseisen en waar in 

de handreiking worden die nader toegelicht? (in paragraaf 3.2.1.6 wordt alleen in gegaan 

op de taak en de onafhankelijkheid van de interne auditor. 

Paragraaf 3.1.1.2 behoeft wellicht nog enige aanpassing naar aanleiding van recente ont-

wikkelingen inzake de OOB status. Besluit is inmiddels gepubliceerd. 

 

In paragraaf 3.1.3.8 wordt het tripartiete overleg beschreven gebaseerd op afspraken tus-

sen NBA en DNB. Bij vergelijking met de1104B en 1104D valt op dat de interne auditor 

alleen op verzoek deel neemt aan dit overleg en dat het initiatief voor het overleg bij DNB 

ligt. Wellicht kan deze afwijkende benadering nader worden toegelicht in de handreiking. 

 

In paragraaf 3.2.1.2 laatste alinea astaat dat de IORP Richtlijn met name impact heeft op 

de governance van pensioenfondsen. Beter is om met name te vervangen door onder an-

dere aangezien er nog meer wijzigingen met impact zijn. 

 

Paragraaf 3.2.1.5 kan wellicht worden aangevuld met de zin dat de risicobeheerfunctie kan 

worden uitbesteed aan de vervuller van de risicobeheerfunctie. 

 

Paragraaf 3.1.1.6 kan wellicht worden aangevuld met: De uitvoering van de interne audit-

functie kan worden uitbesteed aan de vervuller van deze functie. Dit kan bijvoorbeeld de 

Interne Auditdienst van de pensioenuitvoerder zijn. 

 



 

Bij paragraaf 3.2.2 Werkzaamheden externe accountant geven wij in overweging om een 

soortgelijke paragraaf op te nemen over de werkzaamheden van de interne auditor die de 

vervullersrol van de interne auditfunctie heeft. 

Concept NBA –handreiking 1104D Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne 

auditor en de externe accountant bij banken 

 

In paragraaf 3.2.1.4 wordt een verplichting voor de interne auditor beschreven op basis van 

artikel 191 van …? CRR?  

 

In paragraaf 3.3.5.1 worden de werkzaamheden van de externe accountant beschreven die 

zo efficiënt mogelijk ingericht dienen te zijn. Afstemming met de werkzaamheden van de 

interne auditor ontbreekt echter in deze paragraaf. 

 

In paragaaf 4.2.10 wordt beschreven dat RA’s in de IAF zich aan de normen van de NBA 

dienen te houden. Dit geldt uiteraard ook voor de AA’s. 

 

Op pagina 6 staat onder de inleiding dat de handreiking uitleg geeft over de werkzaamhe-

den van de externe accountant bij de Rapportage renterisico. Dit onderwerp ontbreekt in de 

tabel van pagina 2.  

Op pagina 12 wordt onder paragraaf 3.2.1.3 een samenvattende opsomming gegeven van 

de scope in overeenstemming met BCBS 223. De opsomming lijkt een combinatie van 

principle 7 (die specifiek over de scope gaat over onderwerpen die van ‘regulatory interest’ 

zijn) en principle 1. Onder principe 1 wordt ook ‘Internal Control’ genoemd, hetgeen ont-

breekt in de opsomming. In de opsomming in de handreiking is gekozen voor de term ‘Cor-

porate Governance’, terwijl principe 1 ‘Governance systems and processes’ noemt. Ten 

slotte is ‘liquidity’ foutief geschreven.  

 

Wij bevelen het volgende alternatief aan:  

 Internal control 
 Risk management 
 Regulatory capital adequacy and liquidity control 
 Regulatory (compliance) and internal reporting 
 Finance function 
 Governance systems and processes 

Op pagina 12 wordt onder paragraaf 3.2.1.4 een verwijzing gemaakt naar Artikel 191. Voor 

de duidelijkheid is het aan te bevelen om hier te vermelden dat het gaat om Artikel 191 van 

de Capital Requirements Regulation (CRR).  

Op pagina 23 en 24 wordt nader ingegaan op de verplichtingen rondom het Depositogaran-

tiestelsel. In de verklarende teksten wordt geen verwijzing gemaakt naar de Beleidsregel 

Individueel Klantbeeld Wft 2017, hetgeen de wettelijke basis vormt voor de verplichtingen 

voor de Interne Auditor en de Extern Accountant. Wij bevelen aan deze verwijzing op te 

nemen.  

Onder paragraaf 3.8.8 wordt vermelding gemaakt van het eerste verslagjaar (2018). Dit is 

correct voor banken die reeds toegetreden zijn tot DGS. Een bank kan echter ook na 2018 

toetreden tot het DGS, in dat kader zou een verwijzing naar 2018 niet terecht zijn. Wij beve-

len aan geen verwijzing naar een jaartal op te nemen.  

Onder paragraaf 3.8.8 wordt melding gemaakt van ‘Standaard 3402’. Op deze wijze lijkt het 

te gaan om een opdracht in overeenstemming met NV COS. De wet schrijft echter voor dat 

de opdracht in overeenstemming met ISAE 3402 uitgevoerd dient te worden. Wij bevelen 

aan dat de handreiking aansluit met de wet.  

Op pagina 26 wordt onder paragraaf 4.1.5 dezelfde scope uiteengezet als op pagina 12 

(zie opmerking 2 hiervoor). Wij hebben dezelfde opmerkingen bij deze paragraaf.   

In paragraaf 4.2.1 wordt aangegeven dat EBA guideline GL44 tot 30 juni 2018 gold. Deze 

guideline is vervangen door EBA/GL/2017/11 (gepubliceerd 26 september 2017). Op pagi-

na staat een onjuiste verwijzing, namelijk EBA/GL/2017/05. Wij bevelen aan te heroverwe-

gen de paragraaf m.b.t. GL44 op te nemen. Tevens bevelen wij aan de juiste verwijzing op 

te nemen naar EBA/GL/2017/11.  

In paragraaf 4.2.10 wordt de term ‘controleplan’ gehanteerd. De term auditplan zou beter 



 

passen bij een Internal Auditfunctie, omdat een IAF auditactiviteiten (Assurance of Consul-

ting) uitvoert en niet enkel controles uitvoert.  

Onder de EBA guidelines on Internal Governance wordt alleen naar GL44 verwezen (gel-

dend tot juni 2018). Hieraan zou toegevoegd dienen te worden EBA/GL/2017/11.  

 

Algemene opmerkingen:  

 Titel suggereert dat alle wettelijke verplichtingen zijn verzameld; het gaat echter al-

leen 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 ver-

wachtingen 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 ac-

countant aan AML moet doen (bij ING). Over dit soortverwachtingen en hoe daar 

mee om te gaan staat nu niets. Wellicht kan er een soort algemene regel over wor-

den 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 zolang 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 achterin het document geplaatst 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 over-

wogen 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 model-

len. Wellicht kan daar in ieder geval in een regel melding van worden gemaakt. Bij-

voorbeeld door verwijzing naar ECB guide to Internal Models uit Maart 2018, waar-

in 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 door het genoemde 

langere proces om1104 uit te brengen. Zouden nu alleen de laatste tekst noemen. 

 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 wor-

den? Zou een mooie aanvulling zijn, als 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? 

 

Desgewenst zijn wij uiteraard beschikbaar om onze reactie nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO), 

 
was getekend 

 

Johan Scheffe RA RO CIA 

Secretaris LIO bestuur 

 

 


