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AUDITING - BASISPRINCIPES

ALGEMEEN OVERZICHT PROGRAMMA

AANBOD

Auditing – Basisprincipes

Interne controle en

Administratieve organisatie
Operationele audit

Financiële auditAudit in de publieke sector

Andere modules : 

Bijv. Fraude preventie en -

detectie
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Inleidende discussie

 Wat is corporate governance

 Wat is audit?

 Wie doet er aan ‘audit’?

 Wat is ‘interne controle’?

 Wat is de relatie tussen audit en interne 

controle?

 Wat is de relatie tussen corporate governance, 

audit en interne controle?

AUDITING - BASISPRINCIPES

 Corporate governance

 Auditing

 Externe audit

 Interne audit

 Referentiekader

 Methodologie
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AUDITING - BASISPRINCIPES

 Corporate governance

 Auditing

 Externe audit

 Interne audit

 Referentiekader

 Methodologie

CORPORATE GOVERNANCE : DEFINITIE

 Corporate governance is the system by which 

business corporations are directed and controlled.  

The corporate governance structure specifies the 

distribution of rights and responsibilities among 

different participants in the corporation, such as 

the board, managers, shareholders and other 

stakeholders, and spells out the rules and 

procedures for making decisions on corporate 

affairs.

 OESO - 1999
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CORPORATE GOVERNANCE : DEFINITIE

 Corporate governance omvat een reeks regels en 

gedragingen op basis waarvan vennootschappen 

worden bestuurd en gecontroleerd.

Belgische Corporate Code 

GLOBAAL BEELD

Management

Raad van Bestuur
Audit comité

Activiteiten

Interne
audit

Externe
audit

VERTROUWEN

Publiek

Beleggers

Klanten

Leveranciers

Overheid

Andere

7

8



19/04/2022

5

DE CONTROLE TRAP

Interne controle

Corporate governance codes

Toezichthoudende overheid

Externe audit

Interne audit

NBB
FSMA
Rekenhof

Commissaris-revisor

Interne audit

Management

DE CONTROLE TRAP

Andere ‘assurance’ functies

Corporate governance codes

Toezichthoudende overheid

Externe audit

Interne audit

NBB
FSMA
Rekenhof

Commissaris-revisor

Interne audit

Management

Interne controle
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CORPORATE GOVERNANCE : EVOLUTIE

 Report of the Treadway Commission

 COSO (1992) - USA

 COCO rapport (1995) - Canada

 Cadbury Report (1992) - UK

 Sindsdien : een veelheid van corporate 

governance codes in verschillende landen

CORPORATE GOVERNANCE

BELGIE

 Rapport Cardon (1998)

 VBO rapport (1998)

 Gecombineerde code (CBF en Beurscommissie) 

(1998)

 Belgische corporate governance code (2004 –

2010 – 2020)

 Code Buysse (2005)
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PRINCIPES CORPORATE GOVERNANCE

Beheersstructuur

Accountability

Integriteit

Transparantie

Respect rechten
belanghebbenden

PRINCIPES CORPORATE GOVERNANCE

Beheersstructuur

Accountability

Integriteit

Transparantie

Respect rechten
belanghebbenden Respect voor rechten van alle

Belanghebbenden

Minderheidsaandeelhouders
Overige stakeholders
Milieu en omgeving

(Corporate sustainability)
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PRINCIPES CORPORATE GOVERNANCE

Beheersstructuur

Accountability

Integriteit

Transparantie

Respect rechten
belanghebbenden

Hoge morele (ethische) normen
van management
Eerlijk en objectief

Tone at the top
Ethische gedragscode

PRINCIPES CORPORATE GOVERNANCE

Beheersstructuur

Accountability

Integriteit

Transparantie

Respect rechten
belanghebbenden

Duidelijke, volledige
en correcte communicatie

Regelmatige consultatie van
alle stakeholders

Externe rapportering
Jaarverslag

externe audit
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PRINCIPES CORPORATE GOVERNANCE

Beheersstructuur

Accountability

Integriteit

Transparantie

Respect rechten
belanghebbenden

Plicht om verantwoording af te
leggen

Plicht om te rapporteren over de
uitgevoerde activiteiten

PRINCIPES CORPORATE GOVERNANCE

Beheersstructuur

Accountability

Integriteit

Transparantie

Respect rechten
belanghebbenden

Duidelijke organisatiestructuur
Relatie Raad van Bestuur - Management

Gespecialiseerde comité’s
(w.o. audit comité)

Goede interne controleprocesses
Adequaat risicobeheer
Interne auditfunctie
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SPECIALE COMITÉS

 Audit comité

 Renumeratie comité

 Benoemingscomité

 Andere 

AUDITCOMITÉ

 Adviserend orgaan t.a.v. Raad van Bestuur

 Taken

 Waken over integriteit, volledigheid en juistheid 

van financiële rapportering

 Overzicht interne controle

 Optimalisatie ‘audit inspanningen’

 Goedkeuring intern auditplan

 Aanstelling, ontslag hoofd interne audit

 …
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DEFINITIE VAN INTERNE CONTROLE

 Interne controle is een door de leiding (Raad van 

Bestuur, Directie, management en anderen) tot 

stand gebracht proces om een redelijke zekerheid 

te verschaffen omtrent de realisatie van de 

volgende categorieën van doelstellingen :

 doeltreffend- en doelmatigheid van de 

bedrijfshandelingen

 betrouwbaarheid van de (financiële) verslaggeving

 naleving van toepasselijke wetten en voorschriften.

3 DIMENSIES VAN IC

Monitoring

Informatie en communicatie

Controle activiteiten

Risico beoordeling

Controle omgeving D
ep

artem
en

t

D
iv

isie
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DOELSTELLINGEN VAN INTERNE CONTROLE

Monitoring

Controle activiteiten

Info. & Communicatie

Risico beoordeling

Controle omgeving U

n

i

t

U

n

i

t

Doelstellingen kunnen

worden onderverdeeld

Operationele objectieven

Rapporteringsobjectieven

Compliance objectieven

REIKWIJDTE (SCOPE) VAN INTERNE 
CONTROLE

Monitoring

Controle activiteiten

Info. & comm.

Risico beoordeling

Controle omgeving
U

n

i

t 

De gehele organisatie

Niets kan worden uitgesloten

Organisatie kan 

onderverdeeld worden in

business lines

divisies

departementen

diensten

….
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BOUWSTENEN VAN INTERNE CONTROLE

Controle omgeving

Risico beoordeling

Controle activiteiten

Informatie & communicatie

Monitoring

Control environment

Control activities

Risk assessment

Info & comm.

Monitoring
U

n

i

t

Monitoring

Info. & Comm.

Controle activiteiten

Risico beoordeling

Controle omgeving

Control environment

Risk assessment

Control activities

Information & 

communication

Monitoring

Monitoring

Info. & Comm.

Controle activiteiten

Risico beoordeling

Controle omgeving

CONTROLE OMGEVING

Integriteit & Ethische waarden

Onafhankelijk ‘overzicht’

Structuur, verantwoordelijkheden

En bevoegdheden

Engagement tot bekwaamheid

Versterken ‘accountability’
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Control environment

Risk assessment

Control activities

Information & 

communication

Monitoring

Monitoring

Info. & Comm.

Controle activiteiten

Risico beoordeling

Controle omgeving

RISICO BEOORDELING

Bepalen doelstellingen

Risico identificatie

Risico inschatting

Change management

Control environment

Risk assessment

Control activities

Information & 

communication

Monitoring

Monitoring

Info. & Comm.

Controle activiteiten

Risico beoordeling

Controle omgeving

CONTROLE ACTIVITEITEN

Algemene controle activiteiten

Functiescheidingen

Policies en procedures

Continuïteitsplanning

Specifieke controle activiteiten

IT controles

Accounting controles 

Operationele controles
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Control environment

Risk assessment

Control activities

Information & 

communication

Monitoring

Monitoring

Info. & Comm.

Controle activiteiten

Risico beoordeling

Controle omgeving

INFORMATIE & COMMUNICATIE

INFORMATIE

Juiste info op juist moment 

bij juiste persoon

Informatie moet betrouwbaar,

tijdig en volledig zijn

COMMUNICATIE

Gepaste kanalen

Control environment

Risk assessment

Control activities

Information & 

communication

Monitoring

Monitoring

Info. & Comm.

Controle activiteiten

Risico beoordeling

Controle omgeving

MONITORING

Beoordelen van de

performantie van de 

processen en systemen

en het nemen van 

correctieve maatregelen

DOOR

management (continu)

interne audit (discontinu)
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BELGISCHE CORPORATE GOVERNANCE

CODE

 Comply or explain

 Principes van deugdelijk bestuur

 Bepalingen : aanbevelingen die stellen hoe 

principes moeten worden toegepast

 Richtlijnen : fungeren als leidraad bij toepassing

BELGISCHE CORPORATE GOVERNANCE

CODE

 Corporate governance charter (op website)

 Corporate governance verklaring in jaarverslag

31
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CORPORATE GOVERNANCE VOOR KLEINERE

ONDERNEMINGEN

Code Buysse

 Zelfde principes, maar minder expliciet vermeld

 Aandacht voor
 Rol van externe adviseurs

 Specificiteiten van familiebedrijven

 Afzonderlijke behandeling van de diverse 

stakeholders
 Financiers

 Leveranciers

 Klanten

 Personeel

 Overheid

CORPORATE GOVERNANCE : PIJLERS
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AUDITING - BASISPRINCIPES

 Corporate governance

 Auditing

 Externe audit

 Interne audit

 Referentiekader

 Methodologie

AUDITING - DEFINITIE

 “Auditing is een systematisch proces waarbij een 

onafhankelijke deskundige op een objectieve

wijze bewijsmateriaal m.b.t. beweringen en 

gebeurtenissen verzamelt en kritisch evalueert

met als doel het bepalen van de mate van 

overeenstemming tussen de vastgestelde 

beweringen en gebeurtenissen en vooraf 

vastgelegde criteria of normen, en het hierover 

rapporteren.”

 Bron : vrije vertaling definitie AAA.

35

36



19/04/2022

19

PEILERS VAN HET AUDITBEROEP

 Onafhankelijkheid

 Objectiviteit

 Deskundigheid

AUDITING

 Externe audit

 Bedrijfsrevisor

 Accountant

 Interne audit
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SOORTEN AUDITS

Financiële audit

Operationele audit

Compliance audit
 Milieu audit, Tax audit, Social audit,...

 IT audit

Forensic auditing

Management audit

Kwaliteitsaudit

INTERNE VERSUS EXTERNE AUDIT

 Interne audit

 bedrijfseconomisch kader

 gericht op alle bedrijfsactiviteiten

 door interne auditor (vaak werknemer)

 hoofdzakelijk operationele audit

 Externe audit (commissaris – revisor) 

 gereglementeerd kader

 gericht op de jaarrekening

 door externe auditor (bedrijfsrevisor)

 In hoofdzaak financiële audit
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AUDITING - BASISPRINCIPES

 Corporate governance

 Auditing

 Externe audit

 Interne audit

 Referentiekader

 Methodologie

EXTERNE AUDITOR -

BEDRIJFSREVISOR

 Werkt ten behoeve van het ‘maatschappelijk 

verkeer’

 Gereglementeerd kader

 Beroepsvereniging : Instituut der 

Bedrijfsrevisoren (IBR)
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BEDRIJFSREVISOR : 

TOEGANGSVEREISTEN

 Belg of in België woonachtig zijn

 Min. Leeftijd 25 jaar (max. 65 jaar)

 Over alle politieke en burgerlijke rechten 

beschikken

 Diplomavereisten

 Examens + stage

 Eedaflegging

TAAK EXTERNE AUDITOR

 “De controle op de financiële toestand, op de 

jaarrekening en op de regelmatigheid t.a.v. het 

wetboek van vennootschappen, en van de 

statuten , van de weergegeven verrichtingen in 

de jaarrekening wordt opgedragen aan één of 

meer commissarissen”.
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BEDRIJFSREVISOR : ALGEMEEN KADER

 Deontologische code – plichtenleer (via KB’s)

 Basisprincipes deontologische code
 Deskundigheid

 Onafhankelijkheid

 Confidentialiteit

 Confraterniteit

 Algemene controlenormen
 Algemene normen

 Normen inzake uitvoering van een 
controleopdracht

 Normen m.b.t. het verslag

AUDITING - BASISPRINCIPES

 Corporate governance

 Auditing

 Externe audit

 Interne audit

 Referentiekader

 Methodologie
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REFERENTIEKADER VOOR 

INTERNE AUDIT
Gedefinieerd door het Institute of Internal 

Auditors

INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS

 >210.000 leden

 > 200 afdelingen

 PROMOTEN VAN BEROEP VAN INTERNE 

AUDIT

47
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INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS

 PROMOTEN : HOE  ?

 Algemeen referentiekader

 Diploma : Certified Internal Auditor (CIA), CCSA, 

CGAP en CFSA

 Tijdschriften (vb The Internal Auditor) en e-

magazines

 Onderzoek naar auditpraktijken en evoluties op het 

vlak van interne controle en interne audit

REFERENTIEKADER INTERNE AUDIT

 Herzien eind jaren negentig vorige eeuw/begin 

deze eeuw

 Gemoderniseerd, rekening houdend met recente 

evoluties binnen het beroep.
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REFERENTIEKADER INTERNE AUDIT

Verplicht
 Grondbeginselen (core principles)

 Definitie interne audit 

 Ethische gedragscode 

 Interne auditnormen 

Aanbevolen
 Implementation guidance

 Supplemental guidance

CORE PRINCIPLES OF INTERNAL AUDITING

51
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MISSIE VAN INTERNE AUDIT

“Het verbeteren en beschermen van de waarde van 

een organisatie door op risico’s gebaseerde en 

objectieve assurance, adviezen en inzichten te 

bieden”

Originele tekst

“To enhance and protect organisational value by

providing risk-based and objective assurance, 

advice and insight”

DEFINITIE VAN INTERNE AUDIT

 Internal auditing is an independent, 

objective assurance and consulting

activity designed to add value and

improve an organization’s operations.  

 It helps an organization accomplish its

objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and

improve the effectiveness of risk 

management, control and governance

processes.
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DEFINITIE : BESPREKING

 een onafhankelijke activiteit

 activiteit gericht op geven van zekerheid en 

consulting

 toegevoegde waarde

 gericht op risico-management, controle en 

bestuursprocessen

RELATIE INTERNE CONTROLE - INTERNE

AUDIT

 Interne controle

 geheel van maatregelen geïncorporeerd in de 

bedrijfsprocessen

 Interne audit

 een functie

 verifieert de opzet en de goede werking van het 

interne controlesysteem
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INTERNE AUDIT NORMEN

 Attribute standards (1000-serie)

 Standaarden voor eigenschappen

 Performance standards (2000-serie)

 Standaarden voor prestaties

 Implementation normen

 Verdere toelichting van attribute of performance 

standards

ATTRIBUTE NORMEN

 Nederlandse vertaling : standaarden voor 

eigenschappen

 Kenmerken waaraan een intern 

auditdepartement of een individuele auditor 

moet aan voldoen.

 Organisatie van de activiteit

57

58



19/04/2022

30

ATTRIBUTE NORMEN

 Auditcharter (1000)

 Onafhankelijkheid en objectiviteit (1100)

 Professionele zorg en bekwaamheid (1200)

 Kwaliteitsbewaking (1300)

1000 DOEL, BEVOEGDHEID EN

VERANTWOORDELIJKHEID

 “Het doel, de bevoegdheid en de 

verantwoordelijkheid van de interne auditfunctie 

moeten formeel in een intern audit charter 

worden vastgelegd.  Dit charter moet in 

overeenstemming zijn met de missie van interne 

audit en de verplichte elementen van het 

internationale raamwerk voor de 

beroepsuitoefening”. 

 “The purpose, authority and responsibility of the internal

audit activity should be formally defined in a charter, 

consistent with the standards, and approved by the board”.
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1000 AUDITCHARTER

 Wat ?

 Inhoud

 doel, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 conform de auditnormen

 Goedgekeurd door directie en raad van bestuur 

(of auditcomité)

 Communicatie binnen organisatie

 Regelmatig opnieuw laten bekrachtigen

1100 ONAFHANKELIJKHEID EN

OBJECITIVITEIT

 “De interne auditfunctie moet onafhankelijk zijn 

en interne auditors moeten objectief zijn bij het 

uitvoeren van hun werk”

 “The internal audit activity should be

independent, and internal auditors should be

objective in performing their work’.

61
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1100 ONAFHANKELIJKHEID EN

OBJECTIVITEIT

 Organisationele onafhankelijkheid

 Individuele objectiviteit

 Beperkingen op het  vlak van onafhankelijkheid 

en/of objectiviteit

1110 ORGANISATORISCHE

ONAFHANKELIJKHEID

 “Het hoofd van de interne auditfunctie moet 

rapporteren aan een niveau binnen de 

organisatie dat het mogelijk maakt dat de 

interne auditfunctie haar verantwoordelijkheden 

kan dragen”

 Het hoofd van IA moet in elk geval éénmaal per 

jaar de onafhankelijkheid van de IA functie 

binnen de organisatie bevestigen aan het bestuur
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1110 ONAFHANKELIJKHEID

 Hiërarchische positie van het departement

 Zo hoog mogelijke rapporteringslijn

 Geen inmenging bij

 bepalen van reikwijdte van auditopdracht

 uit te voeren werkzaamheden

 rapportering

 Wat indien hoofd interne audit ook nog andere 

verantwoordelijkheden heeft?

1120 INDIVIDUELE OBJECTIVITEIT

 “Interne auditors moeten een onpartijdige en 

onbevooroordeelde houding hebben en elke 

belangenvermenging vermijden”.
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1120 OBJECTIVITEIT

 Mentale houding

 Geen vooroordelen

 Belangenconflicten vermijden

 Rekening houden bij toewijzen/aanvaarden van 

auditopdrachten

OBJECTIVITEIT : HET DILEMMA

Objectiviteit
Toegevoegde

waarde
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1200 VAKBEKWAAMHEID EN BEROEPSMATIGE

ZORGVULDIGHEID (DUE PROFESSIONAL CARE)

 “De opdrachten moeten met vakbekwaamheid en

beroepsmatige zorgvuldigheid worden

uitgevoerd”

 “Engagements should be performed with 

proficiency and due professional care”

1200 BEKWAAMHEID EN PROF. ZORG

 1210 : bekwaamheid

 1220 : professionele zorg

 1230 : permanente professionele ontwikkeling

69
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1210 BEKWAAMHEID

 Welke ?

 Deze bekwaamheden en vaardigheden die nodig zijn

voor het succesvol uitvoeren van een auditopdracht

 Op individueel niveau

 Op niveau van de afdeling

1220 PROFESSIONELE ZORG

 “Interne auditors moeten hun werkzaamheden

uitvoeren met de zorg en vakmanschap die van 

een verstandige en bekwame interne auditor 

verwacht worden”.

 Beroepsmatige zorgvuldigheid houdt geen

onfeilbaarheid in.

 Handelen met de juiste zorg (als een “goede

huisvader”)

 Correcte inschatting van het belang en de 

complexiteit van de te auditeren activiteit

71
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1230 VOORTDURENDE VAKTECHNISCHE

ONTWIKKELING

 Interne auditors moeten hun kennis, 

vaardigheden en overige competenties verbeteren 

via voortdurende vaktechnische ontwikkeling.

1300 PROGRAMMA VOOR

KWALITEITSBEWAKING EN -VERBETERING

 “Het hoofd van de interne auditfunctie moet een 

programma voor kwaliteitsbewaking en –

verbetering ontwikkelen en in stand houden, dat 

alle aspecten van de interne auditfunctie omvat”.

73
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1300 KWALITEITSBEWAKING EN -

VERBETERING

 Programma van permanente kwaliteitsbewaking 

met als doel

 zorgen dat IA toegevoegde waarde levert

 de IA-normen en ethische code worden nageleefd.

 Hoofd audit is hiervoor verantwoordelijk

 Rapportering aan AC/RvB

1300 KWALITEITSBEWAKING

 Interne reviews (evaluaties)

 Supervisie – bewaking werkzaamheden IA 

 periodieke review via 

 zelfevaluatie of

 door andere personen binnen de organisatie met voldoende

kennis van de IA praktijk

 Externe reviews

 minimum elke 5 jaar

 door onafhankelijke externe deskundige
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PERFORMANCE STANDARDS

(STANDAARDEN VOOR PRESTATIES) (2XXX)

 betreffende leiding van IAD

 betreffende uitvoering auditactiviteiten

PERFORMANCE NORMEN

 Leiding van een IAD (2000)

 Aard van het auditwerk (2100)

 Verloop van een auditopdracht (2200)
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2000 LEIDING VAN EEN IAD

 “Het hoofd van de interne auditfunctie moet de 

interne auditfunctie doeltreffend aansturen, 

zodat deze meerwaarde biedt aan de organisatie”.

 “The chief audit executive should effectively 

manage the internal audit activity to ensure it 

adds value to the organization”.

2000 LEIDING VAN EEN IAD

 Planning

 Communicatie en goedkeuring

 Beheer van middelen

 Beleidsregels en procedures

 Coördinatie met interne/externe assurance en

consulting diensten

 Rapportering naar RvB (AC)/senior management
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2010 PLANNING

 “Het hoofd van IA moet een op risico’s gebaseerde 

planning opstellen om de prioriteiten van de 

interne auditfunctie in samenhang met de 

doelstellingen van de organisatie te bepalen”.

 Gebaseerd op gedocumenteerde risico-evaluatie

 Rekening houden met verwachtingen van hoger 

management en RvB/AC

OPMAAK INTERN AUDIT PLAN

 Breng audit universe in kaart

 Verdeel audit universe in auditeerbare eenheden

 Bepaal risicofactoren

 Risico beoordeling van de auditeerbare eenheden

 Stel audit plan op

 Bespreking auditplan met management/AC

 Finaliseer audit plan
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2020 COMMUNICATIE EN GOEDKEURING

 Het hoofd van de interne auditfunctie moet 

 de plannen en vereiste middelen van de IA functie 

(incl. belangrijke tussentijdse wijzigingen) ter 

beoordeling en goedkeuring aan het hoger 

management en het bestuur voorleggen.

 De gevolgen van de beperkingen van middelen 

aangeven. 

2030 BEHEER VAN MIDDELEN

COMMUNICATIE EN GOEDKEURING

 “Het hoofd van de interne auditfunctie moet 

ervoor zorgen dat de IA functie beschikt over 

passende, toereikende en doelmatig aangewende 

middelen om het goedgekeurde plan te 

realiseren”. 

 Personeelsmanagement

 Recrutering

 Functieprofielen / functiebeschrijvingen

 Loopbaanplanning

 Vorming

 Evaluaties 

 Renumeratiebeleid
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2040 BELEIDSREGELS EN PROCEDURES

 “Het hoofd van de interne auditfunctie moet 

beleidsregels en procedures vaststellen om de 

interne auditfunctie aan te sturen”.

Audit manual

 Graad van detail

 Twee delen

 Technisch deel (audit methodology)

 Administratief deel

2050 COORDINATIE EN VERTROUWEN

 “Het hoofd van de interne auditfunctie dient 

informatie te delen, activiteiten te coördineren en 

af te wegen of gebruikgemaakt kan worden van 

het werk van andere interne en externe auditors 

en adviseurs, om een adequate dekking te 

verzekeren en het dubbel uitvoeren van werk tot 

een minimum te beperken”

 Niet enkel ‘auditors – adviseurs’, maar alle 

assurance providers

85
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2050 COORDINATIE MET INTERNE/EXTERNE

“ASSURANCE PROVIDERS”

 Interne assurance providers

 Externe assurance providers

 Coordinatie

 Doel

 Beperkingen

2060 RAPPORTERING AAN HOGER

MANAGEMENT/AUDIT COMITE

 Rapportering omvat minimaal

 Het intern auditcharter

 De onafhankelijkheid van interne audit

 Het auditplan

 De voortgang van het auditplan

 De vereiste middelen

 De resultaten van de auditwerkzaamheden

 Naleven IIA gedragscode en IA normen

 Frequentie rapportering

 Jaarlijks

 Trimesterieel

 Andere frequentie
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2070 EXTERNE DIENSTVERLENER EN DE

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATIE

VOOR DE INTENE AUDIT FUNCTIE

 “Wanneer een externe dienstverlener de interne 

audit verricht, met deze de organisatie ervan 

bewust maken dat de organisatie 

verantwoordelijk is voor het in stand houden van 

een effectieve IA functie”.

2100 AARD VAN HET AUDITWERK

 “De interne auditfunctie moet de governance-

risicomanagement- en interne 

beheersingsprocessen van de organisatie

evalueren en bijdragen hun verbetering”.

 “The internal audit activity evaluates and 

contributes to the improvement of risk 

management, control and governance systems”.
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2100 AARD AUDITWERK

 3 domeinen

 Governance (bestuursprocessen)

 Risicomanagement

 Interne beheersing (Interne controle)

22XX VERLOOP VAN EEN AUDITOPDRACHT

 2200 Planning van de opdracht

 2300 Uitvoeren van de opdracht

 2400 Communicatie van de resultaten

 2500 Monitoren van de opvolging (Follow-up)

 2600 Communicatie van de risico acceptatie
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HET INTERN AUDITPROCES

Risk
assessment

Audit
plan

Veld
werk

Discussie
Implem

tatie

Follow-upRapport

Input

Planning

Audit
universum

Intern audit
charter

Beoordeling Vergaderingen

Input

Audit Comite
Raad van Bestuur

Interne audit

Lijnmanagement

Planning

Auditopdracht

ETHISCHE GEDRAGSCODE
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ETHISCHE GEDRAGSCODE

 Voor wie ?

 Certified internal auditors

 IIA-leden

 Andere interne auditors

 Omvat

 principes relevant voor het beroep

 gedragsregels die worden verwacht van een interne 

auditor

ETHISCHE GEDRAGSCODE

 Integriteit

 Objectiviteit

 Confidentialiteit

 Bekwaamheid
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INTEGRITEIT

 Eerlijk tijdens uitvoeren audit

 Regelgeving respecteren

 Geen deelname aan illegale activiteiten

 Ondernemingswaarden respecteren

OBJECTIVITEIT

 Belangenconflicten vermijden

 Geen giften accepteren

 Alle vastgestelde materiele feiten rapporteren
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CONFIDENTIALITEIT

 Voorzichtig in het gebruik van informatie

 Bekomen informatie niet gebruiken voor 

persoonlijke doeleinden

BEKWAAMHEID

 Enkel die opdrachten aanvaarden waarvoor U de 

nodige bekwaamheid/vaardigheid  hebt

 Interne auditnormen naleven

 Streven naar permanente vervolmaking

99

100



19/04/2022

51

AUDITING - BASISPRINCIPES

 Corporate governance

 Auditing

 Externe audit

 Interne audit

 Referentiekader

 Methodologie

HET INTERN AUDITPROCES

Risk
assessment

Audit
plan

Veld
werk

Discussie
Implem

tatie

Follow-upRapport

Input

Planning

Audit
universum

Intern audit
charter

Beoordeling Vergaderingen

Input

Audit Comite
Raad van Bestuur

Interne audit

Lijnmanagement

Planning

Auditopdracht
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PLANNING

 Audit universum

 Risk assessment

 Risico factoren + scoring

 Auditplan

 Jaarplan vs meerjarenplan

AUDIT PROCES : FINANCIËLE AUDIT

Voorbereiding en planning van de audit

Beschrijving van het intern controlesysteem

Ics

good

Substantieve Transactietesten

Overeenstemmings transactietesten

Substantieve detailtesten

Rapportering

NJ
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AUDIT PROCES : OPERATIONELE

AUDIT

Planning en voorbereiding

Studie en evaluatie ICS op adequaatheid

Evaluatie ICS op effectiviteit (detailtesten)

Beschrijving

ICS

Structurering

ICS

Evaluatie

ICS

Rapportering

Ontwerp rapport Definitief rapport

Follow-up

AUDITOPDRACHT

 Planning

 Veldwerk

 Rapportering

 Follow-up
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AUDITOPDRACHT

 Planning
 Bepalen reikwijdte en doelstellingen

 Samenstelling auditteam

 Timing + budget

 Aan wie zal gerapporteerd worden

 Audit aanpak opmaken 

 Veldwerk

 Rapportering

 Follow-up

AUDITOPDRACHT

 Planning

 Veldwerk

 Evaluatie van design van IC

 Interviews, analyse documenten, vragenlijsten 

Flow charts – narratives – walk throughs

 Evaluatie van werking van IC

Detailtesten (datamining,…)

 Rapportering

 Follow-up
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AUDITOPDRACHT

 Planning

 Veldwerk

 Rapportering (interne audit)

 Ontwerprapport

 Bespreking met geauditeerde

 Definitief rapport
 Bevindingen + aanbevelingen

 Follow-up

AUDITOPDRACHT

 Planning

 Veldwerk

 Rapportering (externe audit)

 Globale opinie
 Op te nemen in jaarverslag

 Management letter

 Follow-up
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HET AUDITGEBEUREN IN DE

PUBLIEKE SECTOR

 De audit spelers binnen de publieke sector

 Soorten audit

 Wettelijke context

 De normatieve kaders
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AUDIT IN DE PUBLIEKE SECTOR

 Rekenhof

 Interne auditoren

 Commissaris-revisor

 ‘Regeringscommissaris’

 Inspectie van Financiën

SOORTEN AUDIT – PUBLIEKE SECTOR

 Financiële audit

 Rechtmatigheidsaudit

 Evaluatie in welke mate alle handelingen gebeuren 

in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 

terzake

 Performantie audit

 Operationele audit
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SOORTEN AUDIT – PUBLIEKE SECTOR

RECHTMATIGHEIDSAUDIT

 Evaluatie in welke mate de 

overheidshandelingen gebeuren in 

overeenstemming met de gangbare wettelijke 

bepalingen.

 Ook wel ‘wettigheidsaudit’ of ‘compliance audit’ 

genoemd

SOORTEN AUDIT – PUBLIEKE SECTOR

PERFORMANTIE AUDIT

 Audit van de zuinigheid, efficientië en 

effectiviteit

 Evaluatie van de mate waarin de overheid haar 

doelstellingen op een efficiënte en zuinige wijze 

bereikt en hierover verantwoording aflegt.

 Ook ‘value for money’ audit

 Soms onderscheid tussen

 Doelmatigheidsaudit (focus op efficiëntie)

 Doeltreffendheidsaudit (focus op effectiviteit)
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EEN VERGELIJKING

 Financiële audit Rechtmatigheidsaudit Performantie audit 

Doel Onderzoeken of de 
rekeningen een 
getrouw beeld geven 
van de werkelijkheid. 
Beoordelen van de 
kwaliteit van het ICS 

Nagaan of de 
handelingen van de 
overheid wettig zijn 

Beoordeling van de 
drie “E’s”: economy 
(zuinigheid), efficiëntie 
en effectiviteit. 
Trend naar een 4e “E”: 
environment 
(duurzaamheid) 

Frequentie Jaarlijks Jaarlijks 
Evt. ad hoc 

Niet periodiek.  Kadert 
meestal in een LT 
planning (audit cyclus) 

Invalshoek Organisatie die 
verantwoording aflegt. 

Verschillende 
invalshoeken mogelijk: 
instrument, 
organisatie, een 
uitgave,… 

Verschillende 
invalshoeken mogelijk: 
een organisatie, een 
instrument, een 
project, een 
maatschappelijk 
probleem 

Scope Financiële staten en 
het boekhoudproces 
dat deze financiële 
staten genereert 

Overheidshandelingen 
die geregeld zijn door 
rechtsregels (vb. 
aankopen, 
subsidiëringen,…) 

Kan divers zijn: 
organisatie, afdeling, 
meetsysteem,… 

Kennisbasis Boekhouden Recht Bestuurskunde, 
organisatieleer, 
sociologie,… 

 

Bron: M Sterck, V. Conings, V. Put en G. Bouckaert; De praktijk van performance audit: een drielandenstudie.  2006  - blz 6

WETTELIJKE CONTEXT

 Federaal niveau
 KB van 26/05/2006 m.b.t. het intern controlesysteem binnen 

de FOD’s

 KB van 2/10/2008 m.b.t. de interne audit binnen de FOD’s

 Vlaanderen
 Besluit van 8/09/2000 betreffende oprichting en werking van 

de entiteit Interne Audit in het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap

 Besluit van 16/04/2004 tot oprichting van een IVA ‘Interne 
Audit van de Vlaamse Administratie’

 Decreet van 7/05/2004 houdende regeling van de begrotingen, 
de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle 
door het Rekenhof.

 Kaderdecreet  Bestuurlijk Beleid van 18/07/2003

 Decreet m.b.t. openbaarheid van Bestuur

 Decreet van 7/05/2004 m.b.t. bescherming van ambtenaren die 
melding maken van onregelmatigheden
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WETTELIJKE CONTEXT

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Besluit van 11/04/2003 tot organisatie van de interne 

audit in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

 Ordonnantie van 21/10/2006 houdende de bepalingen 
die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding 
en de controle

 Franse Gemeenschap
 Decreet van 9/01/2003 betreffende de doorzichtigheid, de 

autonomie en de controle in verband met de 
overheidsinstellingen, de maatschappijen voor 
schoolgebouwen en de maatschappijen voor 
vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap 
ressorteren

WETTELIJKE CONTEXT

 Gemeenten en Provincies

 Gemeentedecreet van 2 juni 2006

 Provinciedecreet van 2 juni 2006

 OCMW’s

 Organieke wet

 Recente wijzigingen om OCMW wetgeving te 
aligneren met gemeentedecreet
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DE GAGAS NORMEN

GAGAS - NORMEN

 General Accounting Office

 GAGAS : General Accepted Government Auditing 
Standards (yellow book)

 Van toepassing op alle auditopdrachten binnen 
amerikaanse (ook lokale) overheid bij 
welbepaalde opdrachten

 Door interne of externe auditors

 Herzien in 2007
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GAGAS NORMEN

TOEPASSINGSGEBIED

 Financiële audit

 Attestatie audit

 Performantie audit

GAGAS - NORMEN

ALGEMENE NORMEN

Onafhankelijkheid

Bekwaamheid

Professionele beoordeling

Kwaliteitsbewaking

FINANCIELE 
AUDIT

ATTESTATIE AUDIT PERFORMANTIE 
AUDIT

Veldwerk

Rapportering

Algemene normen

Veldwerk

Rapportering

Veldwerk

Rapportering
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HET NORMATIEF

KADER VAN

INTOSAI

INTOSAI - STRUCTUUR

 Verklaring van Lima

 Ethische gedragscode

 Auditnormen

 Begeleidingsmateriaal
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INTOSAI NORMEN

 Basisprincipes van audit binnen overheid

 Algemene auditnormen

 Normen voor veldwerk

 Normen voor rapportering
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