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CRITERIA INZAKE EEN KWALITEITSVOLLE INTERNE CONTROLE EN INTERNE AUDIT  

 

 

 

1. Inleiding 

 

De omzendbrief 06/13/AD-D1 van 20 oktober 2006 bepaalt de principes waaraan het systeem van 

interne controle en van interne audit
(1)

 moet beantwoorden. Het naleven van deze principes moet 

mede zorgen voor de goede werking, en bijgevolg de betrouwbaarheid, van de ingestelde systemen. 

 

Onderhavige omzendbrief, die voornoemde omzendbrief aanvult, heeft tot doel vanuit een andere 

invalshoek de goede werking van de interne controle en de interne audit te toetsen op hun kwaliteit. 

Hiertoe baseert deze omzendbrief zich op het COSO-ERM-model(2) dat als basis dient bij het 

effectief identificeren van risico's en het beoordelen en beheren ervan met het oog op het bereiken 

van de vooropgestelde doelstellingen. 

 

 

2. Componenten 

 

Een kwaliteitsvolle beheersing van alle risico's verbonden aan de werking van een mutualistische 

entiteit dient rekening te houden met volgende onderling nauw verbonden componenten: 

 

                                                      
(1) 

In
 
uitvoering van artikel 31, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen, bepaalt het koninklijk besluit van 14 juni 2002 wat dient verstaan onder interne 

controle en interne audit.
 

(2) COSO, dat staat voor "Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission", heeft in 1992 en 

1994 naar aanleiding van een aantal boekhoudschandalen en fraudegevallen aanbevelingen gedaan en richtlijnen 

gegeven ten aanzien van interne controle en risicobeheersing, het zogenaamde COSO-rapport. In 2004 werd dit 

model geactualiseerd en uitgebreid in de zin dat het zich niet alleen meer richt op interne controle maar op het 

gehele interne beheersingssysteem. Dit staat bekend als "COSO II" of "Enterprise Risk Management 

Framework" (ERM of ERMF). 
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2.1. De interne omgeving 

 

De interne omgeving van de mutualistische entiteit omvat de toon die door de organisatie zelf 

wordt gezet op het vlak van risicobeheersing of controlebewustzijn. Dit bepaalt uiteindelijk hoe 

risico's worden bekeken en aangepakt door de personeelsleden. Essentiële elementen hierbij zijn 

onder meer de integriteit en de ethische waarden van de mutualistische entiteit, de stijl van de 

directie, de wijze waarop de bevoegdheden worden toegewezen (o.a. overeenstemming tussen 

functie en competentie), en de opleiding en begeleiding van de personeelsleden. 

 

2.2. Het formuleren van doelstellingen 

 

Door de mutualistische entiteit moeten doelstellingen worden vastgelegd vooraleer het 

management potentiële gebeurtenissen die een invloed hebben op het behalen ervan kan 

erkennen. Het management moet er tevens voor zorgen dat een proces wordt geïmplementeerd 

tot het vastleggen van doelstellingen en dat de weerhouden doelstellingen afgestemd zijn op de 

opdracht van de mutualistische entiteit en consistent zijn met de graad van risicobereidheid. 

 

De doelstellingen dienen onderscheiden naargelang hun finaliteit. Zo dienen strategische 

doelstellingen vastgelegd, operationele doelstellingen, (financiële) rapporteringsdoelstellingen 

en doelstellingen op het vlak van de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

 

2.3. Het identificeren van gebeurtenissen 

 

Interne en externe gebeurtenissen die een invloed hebben op het behalen van de doelstellingen 

van de mutualistische entiteit moeten worden geïdentificeerd. Hierbij dient een onderscheid 

gemaakt tussen (negatieve) risico's en (positieve) kansen.  

 

2.4. Het beoordelen van risico's 

 

De geïdentificeerde risico's moeten worden geanalyseerd, rekening houdend met hun 

waarschijnlijkheid en impact, met het oog op het bepalen hoe deze moeten worden beheerst. 

Een basisinstrument hiertoe is een gedetailleerde beschrijving, zowel technisch als 

administratief, van alle procedures die dienen nageleefd. 

 

2.5. De reactie op de risico's 

 

Het management bepaalt de meest adequate reactie op de risico's, met name vermijden, 

aanvaarden, verminderen of delen van de risico's. Hiertoe wordt een set concrete acties 

ontwikkeld om de omvang van de risico's terug te brengen tot het niveau van risicobereidheid 

van de mutualistische entiteit. 

 

2.6. Controleactiviteiten 

 

Er moeten richtlijnen en procedures worden geformuleerd en geïmplementeerd om te 

waarborgen dat de reacties op de risico's effectief worden uitgevoerd. Het kan hierbij onder 

meer gaan om verificaties, bewaking van activa, het voorzien van functiescheidingen, 

reconciliaties en het vastleggen van bevoegdheden. 

 

2.7. Informatie en communicatie 

 

Relevante informatie moet worden geïdentificeerd, verzameld en gecommuniceerd in een vorm 

en binnen een tijdsbestek die de personeelsleden in staat stellen hun verantwoordelijkheid te 

nemen. Effectieve communicatie gebeurt zowel verticaal, horizontaal als gekruist binnen een 

mutualistische entiteit, alsook ten aanzien van derden. 

 



3.- 

2.8. Bewaking of "monitoring" 

 

De totaliteit van het risicomanagement dient permanent bewaakt en waar nodig dienen 

wijzigingen aangebracht. Bewaking gebeurt via de dagdagelijkse managementactiviteiten, 

afzonderlijke evaluaties of beide. 

 

Onder deze noemer is het aangewezen dat minstens eenmaal per jaar een trialoog wordt 

georganiseerd tussen de mutualistische entiteit, de interne auditeurs en de aangestelde 

bedrijfsrevisor(en) met het oog op een globale evaluatie van de werking van de interne controle 

en interne audit. 

 

Voornoemde componenten, van toepassing op alle activiteiten en onderdelen van de mutualistische 

entiteit, volgen geen vaste chronologie, vermits ze elkaar voortdurend onderling beïnvloeden. Het 

geheel kan bovendien slechts effectief werken in de mate dat geen enkele component zwakheden 

vertoont. Dit neemt niet weg dat de componenten verschillend kunnen worden ingevuld naargelang 

de aard en de omvang van de mutualistische entiteit. 

 

 

3. Toepassing 

 

Alle mutualistische entiteiten worden verzocht de bepalingen van deze omzendbrief te 

implementeren door middel van een concrete invulling van de onder punt 2 supra aangehaalde 

kwaliteitscomponenten. Er wordt tevens op gewezen dat deze invulling geen statisch gegeven is 

maar een continu proces dat dient ondersteund door alle geledingen van de organisatie. 

 

Het ligt in de bedoeling van de Controledienst de concrete toepassing van deze omzendbrief door 

elke verzekeringsinstelling afzonderlijk, in aanwezigheid van de aangestelde revisor, te evalueren in 

het jaar 2013. 

 

 

De Voorzitter van de Raad, 
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