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Geachte collega’s, 

 

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

mogelijkheid om te reageren op de consultatie van de Richtsnoeren Wwft. 

Commentaar LIO bestuur 

Hieronder volgen enkele  opmerkingen en suggesties ten aanzien van de inhoud van de 

richtsnoeren. 

BFT 

Wat opvalt is dat de taken die de auditfunctie dient uit te voeren bepaald lijken te worden 

door het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de toezichthouder op de naleving van de wet 

door accountants en belastingadviseurs. Hetzelfde geldt voor de instellingen die een audit-

functie dienen te hebben. Wij vragen ons af of de BFT hiertoe de geëigende partij is aan-

gezien er sprake is van meer toezichthouders op de Wwft naleving. 

 

Mogelijkheid uitbesteding 

 

In de richtsnoeren wordt geen aandacht besteed aan de mogelijkheid om de auditfunctie uit 

te besteden vergelijkbaar met de compliance functie (zie paragraaf 2.5.3 van de Richtsnoe-

ren en paragraaf 5.1 van de leidraad van het BFT). Wij dringen er op aan dit alsnog in de 

Richtsnoeren op te nemen. Wij vragen ons wel af of de door het BFT beschreven uitbeste-

ding in de vorm van kwaliteitstoetsingen (door SRA of NBA) aan de wet voldoet. 

 

Ondergrens instellen audit functie 

 

In de concept richtsnoeren staat dat een internal audit functie verplicht is bij organisatie 
vanaf 50 werknemers. Deze grens is ontleend aan het BFT en gebaseerd op de WOR (Wet 
op de Ondernemingsraden). Wij vragen ons af in hoeverre het BFT  een analyse heeft ge-
daan onder de instellingen die onder het bereik van de Wwft vallen. En wij hebben onze 
twijfels of deze organisaties is staat zullen zijn om aan de verplichting te voldoen gelet op 
de huidige krapte op de arbeidsmarkt. 
Los van de omvang is het naar onze mening belangrijk dat er sprake is van een organisatie 
met een omvang die een gedegen functiescheiding en three lines of defence model op kan 
tuigen. Een ondergrens grens van 50 medewerkers lijkt in dat opzicht aan de lage kant. 
Daarbij komt dat een verplicht door de wetgeving ingestelde IAF minder effectief zal zijn. 
De IAF wordt dan immers  in de politierol geduwd.   
Bij kleine organisaties verwachten wij eerst een volwassen compliance functie en dat vormt 
dan een volgende stap voor het opzetten van een IAF. Ook een compliance functie heeft 



 

 

een toetsende rol en kan eigen controles (audits) uitvoeren om de werking vast te stellen. 
Het volgende volwassenheidsniveau is dan een IAF die periodiek toetst of 1e en 2e lijn haar 
werkzaamheden gedegen hebben uitgevoerd en hier ook adequaat over rapporteren.  
 

 

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 

 

 


