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Workshop risicogestuurde interne controle  
’s-Hertogenbosch, 15 september 2016 
 
Verslag van de reacties op de behandelde quizvragen 

 

Wat is de definitie van een risico? 
Reacties op deze vraag: 

• Een risico is een ‘onzekerheid’ dat doelstellingen niet gerealiseerd worden.  
• Risico’s kunnen ook positief zijn, er zijn kansen en bedreigingen. 
• De omvang van het risico hangt af van de kans dat een risico zich voordoet en 

de impact die dat heeft. 
• Risico’s zien niet alleen financieel. Er zijn ook andere soorten risico’s zoals b.v. 

een politiek (afbreuk)risico. 
• Voor risico’s moet een weerstandsvermogen worden aangehouden. 

 
Wat is risicomanagement? 
Reacties op deze vraag: 

• Risicomanagement draagt er zorg voor dat doelstellingen gerealiseerd worden. 
• Hiervoor is het noodzakelijk dat er beheersmaatregelen in de processen 

worden aangebracht. 
• Risico’s moeten herkend worden, benoemd worden en er moeten prioriteiten 

worden gesteld.  
• Er kunnen keuzes gemaakt worden in de beheersmaatregelen die worden 

aangebracht om risico’s te managen.  
• Bewust een risico lopen is ook een keuze. 
• Risico’s moeten een ‘eigenaar’ kennen, dan blijven ze in beeld en kan er 

opvolging plaatsvinden. 
 

Wat verstaan we onder interne controle en is dat hetzelfde als interne 
beheersing? 
Reacties op deze vraag: 

• In de lijn moeten beheersmaatregelen worden aangebracht. Het is de taak van 
de verbijzonderde interne controle om te toetsen of deze beheersmaatregelen 
werken. 

• Interne controle moet een bijdrage leveren aan de verbetering van de 
bedrijfsvoering. 

• Er is onderscheid tussen interne controle, interne beheersing en 
kwaliteitscontrole. 
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Noot van de facilitators: 
• Er is onderscheid tussen interne beheersing enerzijds en interne controle 

anderzijds. En interne controle, kwaliteitscontrole en operationele 
(lijn)controle zijn ook verschillende begrippen. In de praktijk is er geregeld 
spraakverwarring over deze begrippen. Voor de uitleg wordt verwezen naar de 
handout van de presentatie. In de praktijk is een definitiekwestie uiteraard niet 
het meest belangrijke. Het is van belang om te onderkennen dat in de lijn, 
onder verantwoordelijkheid van het lijnmanagement, er beheersmaatregelen 
in het proces moeten zijn aangebracht (dus ook controlemaatregelen) die 
ervoor zorgen dat alle handelingen goed zijn. Interne controle gaat ervan uit 
dat deze beheersmaatregelen zijn aangebracht. Interne controle stelt dan ook 
vast dat deze beheersmaatregelen hebben gewerkt. Het is nadrukkelijk niet de 
taak van interne controle om te waarborgen dat alle handelingen goed zijn. 
 

Wat zijn de ingrediënten voor een intern control(e)plan? 
Reacties op deze vraag: 

• De ervaringen uit het verleden. 
• Volume / massa van de te controleren processen. 
• Verantwoordelijkheden en de route van de IC (aan wie rapporteren?). 
• De beheersmaatregelen. 
• De (bruto) risico’s. 
• De regels / kaders en controletoleranties. 
• Wet- en regelgeving  
• Planning 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


