
EVALUATIE VAN EEN INTERN 

AUDITDEPARTEMENT. 
 

 

 

1. Situering. 

 

De Raad van Bestuur van een grote multinational, actief in de industriële sector, is 

ervan overtuigd dat een meer performante interne auditafdeling het management beter 

zou kunnen bijstaan in het aanreiken van oplossingen voor haar problemen. 

 

Daarom doet de Raad van Bestuur, een beroep op U - als specialist in interne audit  -

om de bestaande interne auditafdeling te evalueren. 

 

Enthousiast begint U aan de U toevertrouwde opdracht.   

 

Op basis van enkele interviews met betrokken auditmedewerkers en op basis van een 

onderzoek van enkele auditdossiers, hebt U reeds de volgende vaststellingen kunnen 

maken. 

 

-  Er bestaat een auditcharter dat de positie van het auditdepartement binnen de 

organisatie beschrijft.  Dit auditcharter stipuleert dat de interne auditafdeling toegang 

heeft tot alle informatie, personen en lokalen van de onderneming.  Ter formalisatie 

van deze toegang stipuleert het charter dat de interne auditor een geschreven 

autorisatie dient te hebben vanwege het operationeel management. 

 

-  Het hoofd van het interne auditdepartement moet alle auditrapporten aan de 

Gedelegeerd-Bestuurder en aan de financieel directeur voorleggen vooraleer hij 

contact mag opnemen met het auditcomité. 

De interne auditors hebben geen toegang tot het auditcomité. 

De goedkeuring van de jaarplanning, het personeelsbudget en het financieel budget 

volgen de normale procedure (net zoals de budgetten van de andere afdelingen). 

De Gedelegeerd-Bestuurder maakt de activiteitenrapporten en de auditaanbevelingen 

over aan het auditcomité wanneer dit volgens hem noodzakelijk lijkt. 

 

 

- Vanwege een grote groei de laatste jaren, is de behoefte aan een sluitend interne 

controlesysteem enorm toegenomen.  Dit uit zich ondermeer in het feit dat veel 

interne auditors gevraagd worden om procedures voor de operationele diensten op te 

maken.  Interne audit speelt hier graag op in omdat dit dé gelegenheid bij uitstek is 

om binnen de procedures de nodige interne controleactiviteiten te kunnen voorzien.  

Dat dit een succesvolle strategie is, blijkt ondermeer uit het feit dat soms de interne 

auditors werden gevraagd om de door hen opgemaakte procedures te komen 

implementeren.  Dit impliceerde dat de betrokken interne auditor gedurende enkele 

weken of maanden operationeel in de dienst actief was.  Na de opdracht (nieuwe 

procedure met voldoende interne controle activiteiten, was van kracht) keerde de 

interne auditor terug naar zijn afdeling. 

 

 

 



- Het hoofd van de interne auditafdeling stelt jaarlijks een auditplan op.  Hij baseert 

zich hiervoor op  auditrapporten uit het verleden en op basis van gesprekken met de 

interne auditors (die het best het terrein kennen).  Deze jaarplanning wordt vervolgens 

voorgesteld aan het operationeel management.  Deze laatste kan een bepaalde 

auditopdracht weigeren indien zij van mening is dat de timing niet goed is. 

 

- De grote filialen in het buitenland hebben een eigen auditafdeling.  Het is het lokale 

management dat instaat voor de recrutering (en het eventueel ontslag) van de auditors.  

Er is geen enkele vorm van overleg tussen de centrale interne auditafdeling en de 

auditafdelingen in de filialen. 

 

- Wegens budgettaire beperkingen, zijn de vormingsmogelijkheden voor de interne 

auditors quasi onbestaande. 

 

- Met de huidige samenstelling van de auditafdeling, kan men om het even welke 

auditopdracht uitvoeren.  Hierop is evenwel één uitzondering, nl. Voor audits in de 

productie omgeving ontbreekt de nodige technische kennis.  Hier zal niet snel 

verbetering inkomen, aangezien het management de recrutering van een ingenieur 

voor de interne auditafdeling  steeds heeft geweigerd. 

 

 

 

2. Gevraagd. 

 

Evalueer elk van bovenstaande punten op haar sterke en zwakke punten op basis van 

de interne auditnormen. 

 

Probeer tevens voorstellen of suggesties te formuleren voor punten die U als zwak 

ervaart. 

  

 

 


