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Inhoud
• Politieke governance
• Organisatorische governance
• IAF in de code en het publieke bestel



Politieke governance



Politieke governance
• Gemeenteraad: kaderstellend (beleid 

vaststellen) en controlerend
• B&W: beleid uitvoeren en verantwoording 

daarover afleggen

– Voorjaarsnota, begroting, najaarsnota, 
jaarrekening 

– Diversiteit aan rapporten
– IT: ENSIA (vanaf 2018)
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Ambtelijke organisatie



politiek=publiek=openbaar!





Organisatorische governance
• B&W: bestuur
• Gemeentelijke managementteam
• Linking pin is gemeentesecretaris
• 3 lines of defences
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Onafhankelijkheid?
• Benoeming gemeenteaccountant (en 

daarmee directeur auditdienst) door 
gemeenteraad (‘sterker’ dan code?!)

• Geen beloningsinstrumenten 
• Geen adviesopdrachten
• Escalatieroute tot hoogste niveau (toegang 

tot college, toegang tot raad)
• Dienst apart gepositioneerd rechtstreeks 

onder GS



IAF in de code
• Taak en rol auditcommissie De interne audit functie heeft als taak 

de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen te beoordelen. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de interne audit functie. De raad van commissarissen houdt toezicht op de interne audit 
functie en heeft regelmatig contact met diegene die de functie vervult.

• Benoeming CAE Het bestuur benoemt en ontslaat de leidinggevende interne auditor. 
Zowel de benoeming als het ontslag van de leidinggevende interne auditor wordt, samen met een advies van de 
auditcommissie, ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen

• Beoordeling IAF Het bestuur beoordeelt jaarlijks de wijze waarop de interne audit functie de 
taak uitvoert en betrekt hierbij het oordeel van de auditcommissie



IAF in de code -2-
• Werkplan De interne audit functie stelt een werkplan op en betrekt hierbij het bestuur, de 

auditcommissie en de externe accountant. Het werkplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en 
vervolgens aan de raad van commissarissen. In dit werkplan wordt aandacht besteed aan de interactie met de 
externe accountant.

• Uitvoering De interne audit functie beschikt over voldoende middelen om het werkplan uit te voeren 
en heeft toegang tot informatie die voor de uitvoering van haar werkzaamheden van belang is. De interne audit 
functie heeft direct toegang tot de auditcommissie en de externe accountant. Vastgelegd wordt op welke wijze de 
auditcommissie door de interne audit functie wordt geïnformeerd.

• Rapportages De interne audit functie rapporteert onderzoeksresultaten aan het bestuur, 
rapporteert de kern van de resultaten aan de auditcommissie en informeert de externe accountant. In de 
onderzoeksresultaten van de interne audit functie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

– gebreken in de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
– bevindingen en observaties die van wezenlijke invloed zijn op het risicoprofiel van de vennootschap en de 

met haar verbonden onderneming; en
– tekortkomingen in de opvolging van aanbevelingen van de interne audit functie.



Taak interne audit functie
• De interne audit functie heeft als taak de opzet en de werking van de 

interne risicobeheersings- en controlesystemen te beoordelen. Het bestuur
is verantwoordelijk voor de interne audit functie. De raad van 
commissarissen houdt toezicht op de interne audit functie en heeft 
regelmatig contact met diegene die de functie vervult.

• Moet de gemeenteraad (met de rekeningencommissie als 
auditcommissie) de rol van de RvC invullen? 

• Waarom wel/waarom niet?
• Wat betekent dit voor de governance? 



Stelling
• Als de rapporten van de interne 

auditfunctie in het publieke domein 
standaard openbaar worden, krijgt de 
auditfunctie een externe werking en 
verliest haar interne kracht. 
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