
 

 

DEONTOLOGISCHE GEDRAGSCODE. 
 

 

 

 

Interne auditors kunnen tijdens hun beroepsloopbaan meermaals geconfronteerd worden met 

situaties die op deontologisch vlak problemen kunnen geven. 

 

Hierna vindt U een aantal van dergelijke situaties. 

Gevraagd wordt om elk van deze situaties te analyseren en aan te geven of de situatie in strijd is met 

de ethische gedragscode van het Institute of Internal Auditors.  Argumenteer Uw antwoord. 

 

 

1. Een interne auditor heeft reeds meer dan drie jaar niet meer deelgenomen aan activiteiten die in 

aanmerking komen voor de 'permanente vorming' van een interne auditor. De reden hiervoor is 

het feit dat zijn onderneming heeft beslist om het lidmaatschap voor het IIA niet meer te 

betalen.  De betrokken interne auditor is een 'Certified Internal Auditor'.   

 

 

2. In zijn privé-tijd is een interne auditor werkzaam als vrijwilliger bij een religieuze organisatie 

die vluchtelingen opvangt die hier illegaal verblijven.  Opdat deze vluchtelingen in hun 

onderhoud zouden kunnen voorzien, zorgt de organisatie ervoor dat ze kunnen werken in de 

fruitsector.  Om evidente reden, zijn de vluchtelingen evenwel niet ingeschreven  bij de Sociale 

Zekerheid.  Het loon dat ze verdienen is minder dan het wettelijk minimumloon. 

 

3. Een auditmanager moet een acquisitieaudit superviseren.  Zijn/haar partner is aandeelhoud(st)er 

bij de onderneming die het voorwerp uitmaakt van de acquisitie. 

 

4. Een interne auditor gaat een 'in company' vorming geven bij een onderneming die tevens een 

belangrijke klant is van zijn werkgever.  Om deze vorming te geven neemt de interne auditor 

verlof.  Ook de voorbereiding van deze vorming gebeurt tijdens de privé-tijd.  Vermelden we 

nog dat de interne auditor deze vorming gratis geeft.  Hij/zij zal waarschijnlijk wel een kleine 

attentie ontvangen. 

 

5. Een interne auditor ontdekt tijdens een auditopdracht dat zijn/haar werkgever (een onderneming 

in de sector van de non ferro metalen) de milieuwetgeving flagrant naast zich neer legt.  De 

productiedirecteur dringt er bij de auditor op aan om, in het belang van de onderneming, dit niet 

in het rapport te melden. Een correcte naleving van de milieuwetgeving zou een zeer zware 

investering van de onderneming vergen.  Deze investering kan de onderneming nauwelijks 

dragen. 

 

6. Een interne auditor is ingeschakeld in de equipe die een acquisitie aan het voorbereiden is.  De 

vader van de betrokken interne auditor heeft zwaar gespeculeerd in de aandelen van de 

onderneming die het onderwerp van de acquisitie uitmaakt. 

 

7. Een interne auditor ontvangt van de Chief Executive Officer van de onderneming de volgende 

reactie op een ontwerpauditrapport : "De geauditeerde (hoofd van de boekhouding) laat mij 

weten dat U ernstige bedenkingen hebt bij de correcte boekhoudkundige verwerking van de te 

activeren kosten voor Onderzoek en ontwikkeling.  Ik verbied U om hierover nog verder 

onderzoek te verrichten.  Bovendien mogen deze bedenkingen in geen geval besproken worden 

met de bedrijfsrevisoren". 

 


