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1.0
Definitief

Dit memo heeft tot doel op beknopte wijze de overeengekomen uitgangspunten voor
een fusie tussen de NOREA en ISACA NL weer te geven. Tevens dient het in het
vervolgtraject als start document.
1. Waarom een fusie
Puntsgewijs zijn de belangrijkste redenen voor een fusie:
 Voor alle leden: transparantie binnen de Nederlandse markt voor IT-auditors.
Het is in een klein land moeilijk uit te leggen waarom er 2 separate IT-audit
beroepsorganisaties zijn.
 Voor RE’s: Sterke internationale merknaam van het ISACA. Hiervan kan
gebruik worden gemaakt door aansluiting bij en ontsluiting van het ISACA
kennisbronnen.
 Voor ISACA leden niet RE’s: De link met de universiteiten. Middels de
NOREA krijgen ISACA leden toegang tot onder meer het universitaire
netwerk. Daarnaast het verhogen van de invloed binnen ISACA org.
 Voor leden die zowel RE’s als ISACA lid zijn: per saldo contributieverlaging.
2. Fusie uitgangspunten
2.1. Juridische structuur
In onderstaande figuur staat de voorgestelde juridische structuur weergegeven.
Hierbij worden de aan de RE titel verbonden aspecten ondergebracht in een
stichting NOREA.

Kenmerken van de fusieorganisatie:
 Eén vereniging financieel geïntegreerd;
 Alle RE gerelateerde activiteiten worden in stichting NOREA belegd (of een
andere rechtsvorm als blijkt dat deze de betere bescherming biedt voor de RE
titel);
 Internationale acceptatie (ISACA sterke merknaam);
 Leden worden zowel lid van ISACA.nl als ISACA.org.
2.2 Contributie
De contributie voor de huidige leden gaat niet omhoog. Dit betekent dat de
bestaande basiscontributie voor ISACA.ORG, en de bijdrage ISACA.NL geldt voor
alle leden. NOREA leden ingeschreven in het RE register betalen hiervoor een
bijdrage. Het totaalbedrag is niet hoger dan de bestaande contributie.
Bovenstaande betekent dat er budgettaire ruimte gevonden moet worden voor de
afdracht aan ISACA.org. Beide besturen zullen samenwerken om hierover de
discussie met ISACA.org te voeren.
2.3 RE en CISA titels
De CISA titel wordt beheerd door ISACA.org in de US en staat los van ISACA.nl,
daarmee is de veiligstelling geregeld. De RE titel wordt in een stichting
ondergebracht en is daarmede veiliggesteld. Er zal weinig impact zijn ten opzichte
van de huidige gang van zaken.
De mogelijkheid om RE’s ook CISA te maken via een ‘grandfather’ regeling wordt
nader onderzocht. Beide besturen zullen al het redelijke in het werk stellen dit te
realiseren.
Attentiepunt voor Stichting RE:
De doelstelling is het veiligstellen van de titel. Formeel heeft een stichting geen
leden. Daardoor bestaat het risico, dat de RE’s geen invloed hebben op de besluiten
van de Stichting NOREA. Om dit te voorkomen, stellen we voor het bestuur van de
stichting NOREA gelijk te maken aan het deel van ISACA.nl bestuur, dat RE is,
waardoor ze toch aanspreekbaar zijn.
2.4 Serviceniveau naar de leden
Het serviceniveau voor de leden moet voor de individuele leden na de fusie op
minimaal hetzelfde niveau liggen als voor de fusie.
2.5 Fusie heeft geen impact op assurance-accreditatie van RE’s door NBA
De assurance accreditatie van de RE door de NBA is een belangrijke bruidsschat
van de NOREA voor de nieuwe vereniging. Deze moet dan ook worden
veiliggesteld. Middels de eerder genoemde stichting NOREA is dit te realiseren.
2.6 Voorzitter
Het fuseren van 2 organisaties betekent dat er een nieuwe weg zal worden
ingeslagen. Om dit te faciliteren is het voorstel dat geen van de leden uit de fusie
stuurgroep in aanmerking zal komen voor een eerste termijn als voorzitter van de

nieuwe fusie organisatie. Het verdient sterke aanbeveling dat de toekomstige
voorzitter (m/v) beschikt over zowel een RE als een CISA titel.
De huidige president van het ISACA NL behoudt conform de regeling binnen de
ISACA organisatie de status van ‘past president’ voor de daarvoor geldende periode.
3. Vervolgstappen
Ambitie is de fusie per 1/1/13 te effecturen. Dit betekent dat op korte termijn een
aantal stappen moeten worden gezet om bovenstaande uitgangspunten verder uit te
werken. Onderstaand een niet limitatieve opsomming van acties:
1.
2.
3.
4.
5.

Accordering van dit memo door beide besturen; 26 april en 7 mei
Kennismaking beide besturen; 7 mei 17.30, Breukelen
Juridische toetsing van voorgestelde structuur, NTB
Mandaat vragen aan onze leden tijdens de ledenvergaderingen; juni 2012
Uitwerking van de fusie langs de lijnen van de eerder geformuleerde
werkgroepen; asap tot eind sept
5.1 discussie voeren met ISACA.org over ‘grantfather’ regeling en
contributieafdracht
6. Samenvoegen uitwerking werkgroepen en nemen beslissingen, opstellen finaal
fusievoorstel; oktober
7. Voorstel ter accordering voorstellen aan de leden, november
8. Inbrengen fusievoorstel ter stemming; dec vergadering NOREA en extra
ledenvergadering ISACA nl.
4. Tot slot
De stuurgroep heeft de afgelopen periode de nodige tijd gestoken in het aftasten van
de mogelijkheden tot een fusie. Wij zijn ervan overtuigd de in dit memo beschreven
uitgangspunten haalbaar zijn, recht doen aan de identiteit van de individuele leden
en zullen helpen met het verder positioneren van de IT auditor.
We willen de beide besturen dan ook vragen in te stemmen met dit memo.
Bvd,
Ard Niesen
Klaas Piet Meidertsma
Fred Steenwinkel
Evert Koning

