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gebeurt die al, denk maar aan de 

revisor, de regeringscommissaris 

of de afgevaardigde van financiën. 

In 2010 heeft de rector het idee 

van een auditcomité gelanceerd. 

De adviseur van toen, Jo De Loor, 

is nu diensthoofd Interne Audit.  

In maart 2011 heeft de raad van 

bestuur tot de oprichting van een 

auditcomité beslist. Daar ben ik nu 

de voorzitter van. Ons auditcomité 

telt vijf leden: drie externe leden 

van de raad van bestuur (waar-

onder ikzelf) en twee écht externe 

leden (uit de Vlaamse en federale 

overheid).”

Kan je even uitleggen wat zo’n 

audit precies inhoudt?

“De dienst Interne Audit en het 

auditcomité bekijken en analyseren 

de beleidsprocessen van de univer-

siteit en formuleren naar de raad 

van bestuur aanbevelingen om die 

Of hij niet eerder aan het Brusselse 

Noordstation moest zijn in plaats 

van af te spreken in het Ufo van 

de Universiteit Gent? Het is vrijdag 

2 december 2011, dag van de 

grote nationale betoging tegen de 

nieuwe besparingsmaatregelen. Mil 

Kooyman (62) moet erom lachen. 

Want de man is jurist en regionaal 

verantwoordelijke voor het ABVV 

Gent-Eeklo geweest. Vandaag is 

hij op brugpensioen, maar steeds 

meer gaat hij zich met het bestuur 

van de universiteit bezighouden.  

Zo is hij lid van de raad van bestuur 

en maakt hij deel uit van het  

bestuurscollege. Sinds kort is hij nu 

ook voorzitter van het nagelnieuwe 

auditcomité. En over de rol van dat 

comité en het belang van de interne 

audit voor een universiteit wil hij 

graag een boekje opendoen. 

Een audit: we dachten dat dit 

financiële controle van bedrijven 

was. Maar van een universiteit?

“Net als andere grote organisaties 

heeft ook een universiteit nood 

aan controle. Die moet zowel ex-

tern gebeuren als intern. Extern 

“Wij zijn 
adviseurs,  

geen 
flikken”

Een universiteit is als een groot bedrijf. 

En dus heeft ook zo’n universiteit nood 

aan extern advies, doorlichting, contro-

le. Als een van de laatste universiteiten 

van Vlaanderen heeft nu ook de  

Universiteit Gent een intern auditcomité. 

Voorzitter van dat comité, Mil Kooyman, 

legt uit wat de kerntaken zijn.
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Intern auditcomité 
moet  

universitaire processen  
doorlichten
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Gent toont aan dat in zowat hon-

derd procent van de gevallen de 

adviezen van de interne auditors 

worden opgevolgd. Ik zie dus niet 

in waarom dat bij de UGent anders 

zou lopen.”

Jullie zijn nieuw. Hoe zal jullie 

werkprocedure verlopen?

“Dat is allemaal in een charter, een 

huishoudelijk reglement en een 

handboek vastgelegd. Eerst gaat 

het diensthoofd Interne Audit aan 

de slag. Hij interviewt een heleboel 

decision makers in deze universi-

teit, en stelt op basis daarvan een 

risicoanalyse op. Daar vloeit een 

lijst van topics uit voort die hij aan 

het auditcomité geeft. Wij spelen 

die door aan de raad van bestuur, 

die op zijn beurt voorstelt welke 

thema’s we uit die lijst prioritair 

moeten behandelen. De auditdienst 

gaat dan aan het werk. Als het 

nodig blijkt, kunnen we voor onze 

taak een beroep doen op externe 

deskundigen. Ons werk resulteert 

in een beknopt rapport met bevin-

dingen en aanbevelingen, en dan is 

het finaal aan de bestuurders om 

te beslissen wat ze daarmee doen.”

En daarmee is de kous af?

“Neen, nog niet. Na een half jaar 

gaan we opnieuw langs om te kij-

ken of ons werk tot verbeteringen 

heeft geleid.”

Staat iedereen binnen de 

universiteit wel te springen om 

zo’n intern controleorgaan?

“De rector en vicerector hebben dit 

initiatief genomen en kunnen van 

bij het begin rekenen op de steun 

van het universiteitsbestuur. Ze zijn 

er heilig van overtuigd dat een on-

afhankelijke doorlichting deze orga-

nisatie alleen maar vooruit kan hel-

pen. Dat is ook voor de professo-

ren een goede zaak. Neem nu het 

voorbeeld van een prof die externe 

processen te verbeteren. Die raad 

van bestuur kan dan beslissen om 

de adviezen al dan niet te volgen. 

Een voorbeeld zou het cashverkeer 

in de verschillende departementen 

kunnen zijn. Of het beleid rond het 

toekennen van accounts op de 

server van de universiteit. Of nog: 

zijn er voldoende hiërarchische 

controlemechanismen binnen een 

faculteit als het over externe on-

derzoeksfondsen gaat? Als audit-

comité bekijken we of hier verbete-

ringen mogelijk zijn. Voor een uni-

versiteit is zo’n interne auditfunctie 

echt wel zinvol, omdat de centrale 

structuur van de instelling weinig 

inzage heeft in de manier waarop 

faculteiten werken. Het was even 

schrikken toen de bedrijfsrevisor 

ons er in 2010 op wees dat de 

combinatie van een centrale struc-

tuur en een decentrale structuur 

van de universiteit fraudegevoelig 

zou kunnen zijn. Meer interne con-

trole is dus nodig.”

Ah, jullie zijn de interne politie 

van de universiteit?

“Dat zijn we dus precies niét. Wij 

zijn geen flikken! We handelen in 

absolute onafhankelijkheid, doen 

aanbevelingen maar voeren die 

niet uit. Zie ons als een interne 

waakhond. Misschien zelfs als 

mogelijke klokkenluiders. Maar de 

adviezen die wij aan de raad van 

bestuur geven, zijn niet meer dan 

adviezen: het staat de raad van 

bestuur vrij om ze wel of niet op te 

volgen. Als het goed is zullen we 

het ook zeggen.”

Dan is het niet meer dan 

een praatbarak zonder 

bevoegdheden?

“Neen, want mijn ervaring als 

bestuurder bij de Hogeschool 

financiering vindt voor een onder-

zoeksproject en een onderzoeker 

in vaste dienst wil aanwerven. Wat 

gaat er gebeuren als die externe 

bron opdroogt? Dus kan het zinvol 

zijn om procedures voor te stellen 

die bijvoorbeeld bepalen hoeveel 

geld er op de rekening moet staan 

voordat een nieuw onderzoeker 

kan worden aangeworven. Voor dit 

soort zaken is een onafhankelijke 

interne audit een zeer goede zaak.”

Het zal dit auditcomité niet 

direct geliefd maken …

“Dat kan zijn. We zijn daar wel wat 

bezorgd over. Maar precies daar-

om kunnen we niet genoeg blijven 

beklemtonen dat wij een onafhan-

kelijk orgaan zijn dat enkel aanbe-

velingen doet. De raad van bestuur 

neemt beslissingen. Bij het beleid 

zijn wij dus niet betrokken. Wij zijn 

hooguit klokkenluiders. Maar daar 

moet zeker plaats voor zijn.”  
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