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Appendix I: Samenvatting 
 

Schandalen hebben het vertrouwen van investeerders in ondernemingen geschaad 

en de aandacht voor het in-control zijn van ondernemingen verhoogd. Dit heeft 

geleid tot de instelling van corporate governance committees die vereisten 

definieerden rondom de control systemen van beursgenoteerde ondernemingen. De 

aandacht is vooral gericht op de administratieve organisatie / interne controle 

rondom financiële processen. Echter, nieuwe schandalen zijn niet voorkomen met 

deze vereisten, hetgeen de vraag oproept of de wezenlijke elementen van control 

voldoende zijn geborgd in de corporate governance codes. 

Verschillende internationale corporate governance codes zijn opgesteld in een tijd 

waarbij economische veranderingen zich hebben voorgedaan. Recente 

economische literatuur beschrijft de transitie van fysieke activa naar immateriële 

activa en daarmee reikt het vernieuwde inzichten aan over de veranderende aard 

van ondernemingen. Deze verandering is niet geïdentificeerd en geadopteerd door 

management control academici en niet in de theorieën rondom governance, 

accounting en auditing. In de corporate finance literatuur is deze verandering 

beschreven als een verandering van accounting profit naar economic profit, 

hetgeen een andere manier van control en assurance vereist. Kaplan en Norton 

hebben de verandering in de aard van de onderneming en de wijze van waarop 

control kan worden vormgegeven, geoperationaliseerd in hun boeken. 

Een andere observatie in deze studie betreft het ontbreken van een 

gemeenschappelijke, overkoepelende theorie rondom het concept control; 

verschillende concepten worden gehanteerd in verschillende studies, afhankelijk 

van het academische gebied.  

Er is tot op heden beperkt Nederlands wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd 

rondom interne audit, met uitzondering van Paape (2007) en De Bruijn (2010). 

Echter, er bestaat nog geen adequate theorie over de rol en bijdrage van interne 

audit in relatie tot het externe en interne control systeem van een onderneming. Dit 

beperkt de ontwikkeling van het interne audit vakgebied in relatie tot de 

ontwikkelingen in de economie, en meer specifiek micro-economie. 

Het doel van dit onderzoek was het exploreren van de literatuur en huidige praktijk 

rondom interne audit om te komen tot inzicht in interne audits’ theoretische en 

praktische bijdrage in relatie tot het control systeem van een onderneming. De 
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centrale vraagstelling is als volgt: Wat is de reden van bestaan en de reikwijdte van 

interne audit in relatie tot het control systeem van een onderneming. 

Een eerste aandachtsgebied van deze studie betreft de achtergrond van interne 

audit. In algemene zin is interne audit ontstaan vanuit de accountancy en heeft zich 

getransformeerd naar een functie die meer is gericht op de operatie, risico 

management en corporate governance ondersteuning richting de Audit Committee 

en de externe accountant. De transformatie en expansie van de werkzaamheden 

lijken niet altijd theorie-gedreven of vraag-gedreven, maar aanbod-gedreven. 

Vanuit een academisch perspectief ontbreken fundamenteel, overkoepelende 

artikelen rondom interne audit en nieuwe theoretische inzichten. 

Een tweede aandachtsgebied handelt over de exploratie van een theoretisch 

fundament waarbij de theory of the firm als uitgangspunt wordt genomen. Deze 

theory of the firm is niet homogeen en omvat verschillende gezichtspunten. Deze 

verschillende gezichtspunten (agency, transaction costs (TCE), property rights en 

the resource and knowledge-based view (RBV, KBV)) bieden verschillende 

complementaire dimensies voor het analyseren van de aard van ondernemingen en 

de rol van interne audit hierin. De verschillende gezichtspunten geven aan dat 

interne audit het management kan ondersteunen als double loop control 

mechanisme rondom potentiële informatie asymmetrie en incentive issues tussen 

de Audit Committee, Raad van Bestuur en lokaal management. Tevens benadrukt 

de theory of the firm de bijdrage van interne audit aan de prestatie en waarde 

creatie van een onderneming.  

Een derde aandachtsgebied is de exploratie van een theoretisch fundament vanuit 

een control perspectief. Hierbij is de biologische cybernetische theorie 

geïdentificeerd als de formele control theorie, die samen met inzichten uit 

management control, organisatie theorie en gedragswetenschappen, wordt 

gehanteerd om te komen tot een overkoepelende theorie rondom control in relatie 

tot interne audit.  

Een vierde aandachtsgebied betreft de exploratie van mogelijke kritische, 

verklarende variabelen voor het bestaan van interne audit functies in Nederland. 

Deze studie heeft de volgende significante, verklarende variabelen geïdentificeerd: 

Turnover, Total Assets, FTE, Number of Countries. Deze variabelen geven een 

indicatie van omvang en complexiteit van een onderneming. Tevens is een formule 

ontwikkeld voor het bepalen of een onderneming een interne audit functie nodig 

zou hebben. 
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Het vijfde aandachtsgebied behandelt de confrontatie tussen de werkelijke 

reikwijdte van interne audit functies van AEX ondernemingen in Nederland in 

relatie tot een breder, multidisciplinair beeld over een control systeem van een 

onderneming. Deze confrontatie maakte duidelijk dat de betrokken interne audit 

functies niet alleen focussen op de bestaande organisatie en processen, maar ook 

betrokken worden in de monitoring van de adaptie en herprogrammering van hun 

ondernemingen. Tevens bleek dat bij de meeste interne audit functies de nadruk 

ligt op de bekende control elementen zoals planning & control cyclus, processen, 

betrouwbaarheid van financiële rapportages, compliance en informatie technologie. 

Bredere management control elementen zoals strategie, kernwaarden, structuur, 

leiderschap en capaciteiten worden minder structureel gehanteerd door gebrek aan 

kennis, ervaring en vertrouwen. Echter, de control problemen bij ondernemingen, 

tevens leidend tot schandalen, hebben wel betrekking op deze control elementen. 

Het blijkt dat de brede insteek van interne audit functies kan worden gerelateerd 

aan de omvang en samenstelling van het interne audit team. 

De implicaties van deze studie zijn in hoofdstuk 7 verder uitgewerkt in een aantal 

aanbevelingen. Deze implicaties hebben betrekking op de reden van bestaan van 

interne audit, de reikwijdte en de condities voor het functioneren van interne audit. 

 

 




