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De aard van de opdracht, alsmede de 
mate waarin het openbaar belang 

daarbij betrokken is

Het signaleren van ongebruikelijke 
omstandigheden of risico’s  ten 

aanzien van een opdracht of groep 
opdrachten

De omstandigheden waarbij 
wet- of regelgeving een 
opdrachtgerichte OKB 

voorschrijft

Voorbeelden 

• Assurance-opdrachten 
• Rapporten voor brede 

verspreidingskring  
• Opdrachten voor 

beursgenoteerde 
ondernemingen 

• Opdrachten voor financiële 
instellingen 

• Opdrachten met een fee groter 
dan … 

• Opdrachten waarbij een 
externe deskundige wordt 
ingeschakeld 

• Opdrachten buiten de 
landsgrenzen 

• Er is thans geen 
specifieke wet- en 
regelgeving die een 
opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling 
voorschrijft

Heeft u vragen over de kwaliteitsbeoordeling, OKB? Maak een afspraak met één van onze 
experts via onze Customer Service, cs@i-a-p.eu, of bel ons op +31(0)62 835 7987. 

Criterium  
RKBN 

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 
Op grond van de artikelen 20 tot en met 25 van het Reglement Kwaliteitsbeoordeling NOREA 
(RKBN) dient de IT-auditorganisatie voor daarvoor in aanmerking komende opdrachten een 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) uit te voeren.  

In de toepassingsgerichte en overige verklarende teksten (RKBN A38) is aangegeven aan welke 
criteria tenminste gedacht moet worden bij het bepalen welke opdrachten onderwerp moeten 
zijn van een opdracht-gerichte kwaliteitsbeoordeling. Zie het Criterium RKBN voor een aantal van 
deze voorbeelden. Deze criteria moet u in uw kwaliteitsstelsel vast leggen. 

Effectieve OKB uit te voeren door IAP
Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van OKB’s op wettelijke controleopdrachten (of 
vrijwillige controles). Tevens voeren wij ook reviews uit op controledossiers. Onze werkwijze 
kenmerkt zich als precies maar altijd met een coachend element. 

IAP heeft ervaring in het reviewen van interne IT-audit diensten van middel en grote IT-audit 
organisaties. Door onze ervaring weten we in een relatief korte tijd een goede en gedegen OKB 
uit te voeren, waardoor de kwaliteit van de door uw organisatie verrichtte controles gewaarborgd 
blijft. 

Naast het uitvoeren van OKB’s, ondersteunen wij bij het implementeren en uitvoeren van interne 
kwaliteitsbeheersingsmaatregelen op de werking van de OKB. Denk bijvoorbeeld aan het 
uitvoeren van herbeoordelingen en het evalueren van de OKB’er en de OKB-procedure.

De OKB moet zijn afgerond voordat het rapport wordt afgegeven. 
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Over IAP 
International Assurance Providers New Deal (IAP) is een "thought leader company" en "boutique" 
adviesbureau. We bieden een  range van gespecialiseerde diensten en oplossingen  binnen de  Avg 
wetgeving, strategieën voor de beveiliging  binnen de  betaalkaartenindustrie, assurance op  speciaal 
verzoek en kwaliteitsbeoordeling (OKB) en interne reviews. 

IAP werkt oplossingsgericht en duurzaam om klanten de handvatten  te gunnen om zich duurzaam en 
zelfstandig te verbeteren binnen en over hun ketens. 

Bezoek ons: www.assuranceproviders.eu 

Om meer te weten over onze diensten, contacteer een van onze consultants via: 

Drs GC Pocorni RE CISM CEH 
Chief Executive Partner 
06 2835 7987 
guno@assuranceproviders.eu 

ENSIA Audit 
Gemeentes zijn per definitie high risk. Om de kwaliteit 

ter verhogen is een opdracht gerichte 
kwaliteitsbeoordeling (OKB) daarom steeds 

noodzakelijk. 

  

DigiD Audit 
Overwegingen nieuwe Digid normen 2.0. 

De focus ligt op: normen met betrekking tot logging en 
monitoring; veilig programmeren normen; en normen 

met betrekking tot incident detectie en opvolging.

SUWI Audit 
Overwegingen nieuwe SUWI normen 2.0. Drie partijen: 

Bronhouder, Beheerder en Afnemers. Voor de 
afnemers van SUWI is het vernieuwde normenkader 

SUWI afnemers 2017 opgesteld.  

 

VIPP Audit 
Subsidie mits realisatie van bepaalde doelstellingen en 
aantoonbaar middels extern uitgevoerde toets door IT-

auditor.  
Mogelijke VIPP-assessments (A1, A2, A3, B1, en B2). 

Specialist in IT-audit reviews - Quality Control 
Onze IT Auditors hebben een brede kennis van IT beheerprocessen, IT-systemen en diverse IT-
raamwerken, en zijn aangesloten bij de Nederlandse Organisatie voor Register EDP-Auditors 
(NOREA). Wij adviseren onder andere over de beheersing van IT-systemen (waaronder de General 
IT Controls), de inrichting van uw IT-organisatie, de beheersing van IT-projecten, 
informatiebeveiliging en privacy. 

Aandachtspunten voor nieuwe type audits
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