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Voorwoord
De wens tot promoveren is waarschijnlijk als een droom die lange tijd sluimert.
Een externe prikkel is benodigd om de droom tot concretisering te brengen. Deze
prikkel  is   in   1997  door de Sectie Accountancy   van de Katholieke Universiteit
Brabant gegeven.
De promotoren prof. H.B. Moonen en prof. K.P.G. Wilschut ben ik hiervoor dan
ook dankbaar, evenals de sectie Accountancy voor het beschikbaar stellen van
een promotieplaats.
De promotoren hebben mij verder gedurende het hele onderzoeks- en uitwer-
kingsproces deskundig en motiverend begeleid, waardoor een efficiente en effec-
tieve uitvoering van het onderzoek mogelijk is geworden. Tevens is een woord
van dank op zijn plaats voor de coordinatoren van de overige accountancyoplei-
dingen voor hun bereidheid tot medewerking aan dit onderzoek.

De logistieke uitwerking van het onderzoek is intensief ondersteund door het se-
cretariaat van KPMG EDP Auditors in Eindhoven. De door het secretariaat ver-
zette arbeid is enorm en getuigt tevens van inzicht om uit mijn tussentijdse chaos
de juiste structuren te destilleren.
Verder hebben mijn collegae bij KPMG mij in de afgelopen jaren volop ruimte
voor dit onderzoek geboden, waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben.
Naast vakinhoudelijke ondersteuning is morele support onontbeerlijk bij de uit-
voering van een meerjarig onderzoek. Mijn familie, in het bijzonder natuurlijk
mijn echtgenote Irthe en onze kinderen Meike, Pim en Caspar, weten hoezeer ik
hun support waardeer en koester. Enerzijds hebben zij mij vele zondagen en an-
dere momenten de rust en ruimte gegeven voor het uitwerken van dit proefschrift,

anderzijds hebben zij mij tijdig en verfrissend los weten te trekken uit het onder-
zoek. Hierdoor kon met een 'frisse' blik het vervolgwerk weer worden opgepakt.
Hoewel dromen over een proefschrift iets is wat je alleen kunt doen, is voor het
realiseren van die droom - zoals blijkt uit voorgaande woorden - een
'ondersteuningsteam' benodigd.

Maarheeze,  21  juni  1999
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1 Inleiding
Het begrip 'jaarrekening ICT-auditing' is al enige jaren in gebruik. Dit begrip is
geYntroduceerd om daarmee de voor de accountant in zijn certificerende functie
relevante beoordelingsobjecten binnen de automatisering (informatie- en com-
municatietechnologie, ICT) aan te duiden. De relevantie van de geautomatiseerde
gegevensverwerking voor de certificerende accountant staat in organisaties met
hoogwaardige ICT-oplossingen veelal niet ter discussie. Toch blijkt telkens weer
dat het niet eenvoudig is om de beoordelingsobjecten concreet te benoemen en
een auditprogramma hiervoor uit te werken.

NIVRA-studierapport 34 heeft uitwerking gegeven aan het begrip algemene
computercontroles en beschrijft relevante doelstellingen en maatregelen voor de
invulling  van de 'jaarrekening ICT-auditing',   voor de gedefinieerde objecten.
Hiermee is een aanzet gegeven tot concretisering van het begrip 'jaarrekening
ICT-auditing'. Echter, een aantal beoordelingsobjecten, zoals de beoordeling van
relevante applicaties en de daarin opgenomen geprogrammeerde controles, wordt
slechts indirect behandeld.

Diversiteit in de concretisering van de betekenis van ICT als onderdeel van de
jaarrekeningcontrole is waarneembaar. Een eerste inventarisatie bij de diverse
opleidingsinstituten leert dat in de opleidingsprogramma' s voor accountants grote
verschillen bestaan (zowel in omvang als in diepgang) in de behandeling van ICT
als beoordelingsobject.
Dit noodzaakt tot een gedegen analyse van wat het 'common body of knowledge'
van een accountant binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole op het gebied
van ICT dient te zijn. Daarbij dient aansluiting te worden gezocht bij enerzijds de
motieven c.q. uitgangspunten zoals vastgelegd in diverse beroepspublicaties, wet-
en regelgeving en anderzijds bij de verwachtingen van het maatschappelijk ver-
keer.

De uitkomsten dienen kaderscheppend te zijn ten aanzien van wat de accountant
moet weten van ICT en waarover hij/zij geacht wordt te rapporteren.

Vanuit dit kader is een relatie te leggen naar het opleidingsprogramma.

Binnen de opleiding Accountancy aan de Katholieke Universiteit Brabant wordt
het vak Inleiding EDP-auditing verzorgd. Dit vak heeft tot doel aankomende re-
gisteraccountants kennis bij te brengen inzake het beheer en de audit van geau-
tomatiseerde omgevingen. Dit alles binnen de kaders van de certificerende func-
tie van de accountant. Hierbij is het begriP 'jaarrekening ICT-auditing' dus cruci-
aal. Het huidige opleidingsprogramma Inleiding EDP-auditing is hierop geba-
seerd, waarbij de KUB op zelfstandige wijze, continu rekening houdend met
ontwikkelingen binnen de beroepsorganisaties van accountants (NIVRA) en
EDP-auditors (NOREA), desgewenst het programma aanpast.

Een goede (her)ijking van het opleidingsprogramma kan op basis van het te ont-
wikkelen 'normatieve' kader plaatsvinden. In 1997 is geconstateerd dat een der-
gelijke (her)ijking na ongeveer tien jaar uitvoering op zijn plaats is.
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De uitkomsten van het promotieonderzoek dienen naast het te ontwikkelen
'common body of knowledge' op ICT-gebied voor accountants (normatief kader)
ook vernieuwingen van het opleidingsprogramma aan de KUB mogelijk te ma-
ken. De KUB kan zich hiermee naar verwachting profileren in de richting van
andere universiteiten (zowel nationaal als internationaal).

Dit proefschrift kent de volgende indeling:
. beschrijving onderzoeksdoelstellingen en onderzoeksmethode (hoofdstukken

2 en 3);
. inzicht verkrijgen in inhoud en betekenis van ICT voor accountants op basis

van literatuur en praktijkvoorbeelden (hoofdstukken 4 tot en met 6);
.    opstellen van een normatief kader op ICT-gebied voor accountants (hoofdstuk

7);

. status huidige EDP-auditopleiding voor accountancystudenten (hoofdstuk 8);

. beschrijving internationale vergelijking (hoofdstuk 9);

. ontwikkelen van een gewenst opleidingsprogramma voor EDP-auditing
(hoofdstukken 10 en  11);

.    weergave van slotbeschouwingen in hoofdstuk 12.
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2 Onderzoeksdoelstellingen
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van geformuleerde onderzoeksdoelstel-
lingen. Deze doelstellingen zijn per fase van het onderzoek beantwoord. De mo-
tivering achter de hierna volgende indeling van de onderzoeksdoelstellingen
wordt beschreven in paragraaf 3.1.

In hoofdlijnen is het onderzoek in drie delen ingedeeld, hetgeen blijkt uit de vol-
gende onderzoeksdoelstellingen:

1. Inzicht verkrijgen in de inhoud en betekenis van ICT voor accountants

1.1 Identificeren van beoordelingsobjecten behorende tot 'jaarrekening ICT-
auditing'

1.2 Inzicht verkrijgen in de auditaanpak per te onderkennen beoordelings-

object

1.3 Inzicht verkrijgen in voorschriften/richtlijnen e.d. op het gebied van ICT
ten behoeve van accountants

1.4 Inzicht verkrijgen in aanpak 'jaarrekening ICT-auditing' bij aantal orga-
nisaties

2.    Opstellen van een normatief kader op ICT-gebied voor accountants

2.1  Classificeren en toetsen geinventariseerde inhoud en betekenis  ICT voor
accountants

2.2 Ontwikkelen 'common body of knowledge' op ICT-gebied ten behoeve
van accountants

3.   Ontwikkelen van een gewenst opleidingsprogramma voor 'jaarrekening ICT-
auditing'
3.1 Inzicht verkrijgen in de betekenis van 'jaarrekening ICT-auditing' binnen

de accountancyopleidingen op Nederlandse universiteiten

3.2 Inzicht verkrijgen in de betekenis van 'jaarrekening ICT-auditing' binnen
de accountancyopleidingen in internationaal perspectief. Dit zal slechts in
beperkte mate, vergelijkenderwijs, plaatsvinden

3.3 Bepalen consequenties voor inhoud opleidingsprogramma 'jaarrekening
ICT-auditing' op basis van ontwikkelde normatieve kader
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3.4 Ontwikkelen van voorstellen tot bijstelling inleiding EDP-auditing aan de
Katholieke Universiteit Brabant

3.5 Ontwikkelen van (algemene) voorstellen tot vernieuwing ICT-auditvak
ten behoeve van accountancyopleidingen binnen Nederland

Deze onderzoeksdoelstellingen vormen de leidraad bij het in hoofdstuk 3 uitge-
werkte plan van aanpak. In de vervolgstappen zijn per fase de relevante doelstel-
lingen geevalueerd.
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3 Onderzoeksmethode
3.1 Considerans
Het promotieonderzoek is qua concrete uitwerking verricht in de periode mei
1997 tot en met januari  1999. In de daaraan voorafgaande jaren zijn door betrok-
kenheid in het postdoctorale accountancyonderwijs ideeen ontstaan, die als input
voor het feitelijke onderzoek hebben gediend.

De vraagstelling zoals ook al kort aangeduid in de voorgaande hoofdstukken
spitst zich toe op de wijze waarop een normatief opleidingsprogramma kan wor-
den  ontwikkeld  voor de 'jaarrekening ICT-auditing'. Een normatief programma
veronderstelt dat er een 'common body of knowledge' kan worden gedefinieerd.
Het 'common body of knowledge' concretiseert wat van elke accountant op ICT-
gebied mag worden verwacht binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole. In
principe dient het 'common body of knowledge' in eindtermen de kennis en kun-
de te beschrijven die een afstuderende accountant op ICT-gebied in zijn bagage
heeft.

Bij het uitwerken van de vraagstelling is snel helder geworden dat afbakening
van de materie van belang is. Het 'common body of knowledge' richt zich uit-
sluitend op de jaarrekeningcontrolefunctie van de accountant in opleiding. Dit
betekent dat een basisprogramma wordt ontwikkeld, waarbij het denkbaar is dat
individuele opleidingsinstituten accentprogramma' s ter verdere verdieping van  de
materie aanbieden. Het opleidingsprogramma voor de 'jaarrekening ICT-
auditing' zou dan bijvoorbeeld kunnen worden uitgebreid met meer diepgaande
EDP-audit modules, die zich richten op andere ICT-objecten en/of andere vraag-
stellingen dan behorend tot de jaarrekeningcontrole.
De inhoud van eventuele accentprogramma' s is geen onderwerp van onderzoek.

Bij het uitwerken en concretiseren van de hiervoor beschreven vraagstelling is de
gedachte gehanteerd dat in drie onderzoeksvragen, zoals ook al is gebleken in de
uitwerking van de onderzoeksdoelstellingen, de vraagstelling is te benaderen:
. welke inhoud en betekenis dient aan ICT te worden toegekend voor de ac-

countant binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole;
.      welk normatief kader ('common body of knowledge')  kan voor 'jaarrekening

ICT-auditing' worden opgesteld voor de accountant;
. wat moet worden verricht om een gewenst opleidingsprogramma voor

'jaarrekening ICT-auditing' te ontwikkelen.

Na een eerste verkenning van het begrip ICT inclusief de ICT-ontwikkelingen en
de behandeling daarvan in relevante accountantsliteratuur werd duidelijk dat het
onderzoek zich richt op de basis van het accountantsberoep. Slechts door aan-
sluiting te zoeken en te vinden bij de fundamenten van de financial auditingtheo-
rie kan een normatief kader worden ontwikkeld voor de benodigde kennis bij
certificerende accountants op ICT-gebied. Het proefschrift is dan ook niet de
neerslag van EDP-auditingonderzoek, maar dient volledig te worden gezien als
de resultante van accountancyonderzoek.
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De vraag wierp zich op welke bronnen dienden te worden ontsloten om het
'common body of knowledge' voldoende concreet en onderbouwd te kunnen
uitwerken. Tijdens het onderzoek zijn daarbij twee onderzoekslijnen gehanteerd.
De eerste 'lijn' kenmerkte zich door een analytische fundamentele benadering
van de auditingtheorie en relevante wet- en regelgeving. Daarbij is het volgende
onderzocht:
. evaluatie van de totstandkoming van de Wet computercriminaliteit.

Met name uit de totstandkoming van deze wet en de daarbij gevoerde discus-
sie over de rol van het huidige onderzoek op ICT-gebied binnen de accoun-
tantsberoepsgroep tijdens de totstandkoming van deze wet was lering te trek-
ken voor het huidige onderzoek. Via een historische analyse van de opvattin-
gen over de rol en taak van de accountant op ICT-gebied was materiaal te
verzamelen met een generieke betekenis, zodat nieuw empirisch onderzoek
op dit terrein niet benodigd was;
de ontwikkelingen in de auditingtheorie.
De ontwikkelingen in het afgelopen decennium zijn grotendeels samengevat
in diverse publicaties van Wilschut. Een diepgaande analyse hiervan gerela-
teerd aan publicaties van Kocks en De Lange boden mede de fundering onder
de te ontwikkelen 'common body of knowledge' op ICT-gebied. Aansluitend
hierop zijn ook de ontwikkelingen in de leer van de Administratieve organi-
satie en Controleleer geevalueerd.

De tweede 'lijn' betrof een empirische onderzoekslijn, waarbij diverse praktijk-
situaties zijn onderzocht. De wijze van invulling van jaarrekeningcontrole werk-
zaamheden bij een aantal grote Interne Accountantsdiensten (IAD's) is onder-
zocht. Tevens is een aantal concrete jaarrekeningcontroleaanpakken uit het exter-
ne accountantsberoep onder de loep genomen.

De theoretische, gefundeerde beschouwingen aangevuld met verkenningen in de
praktijk hebben geleid tot de uitwerking  van het 'common body of knowledge';
dit laat zich als volgt visualiseren:

Initiale verkenning vraagstelling

Praktijkanalyse Analyse Wet Analyses Ontwikkelingen ICT-
(IAD's/concrete computer- ontwikkeling    in de leer van de ontwikkelingen
controle- criminaliteit auditing- Administratieve
aanpakken) theorie Organisatie en

Controleleer

-//
'Common body of knowledge'

'jaarrekening ICT-auditing'
Figuur  L  Ontwikkelen 'common body of knowledge'
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Na vaststelling van het 'common body of knowledge' kon vervolgens uitwerking
worden gegeven aan een normatief opleidingsprogramma. Dit normatief pro-
gramma abstraheert vooralsnog van de feitelijke plaatsing (in doctoraal en/of
postdoctoraal) binnen concrete opleidingsprogramma's. Een beschrijving diende
te worden gegeven van het gehele basisprogramma benodigd om de 'jaarrekening
ICT-auditing' te kunnen invullen. Daarbij is bij de uitwerking een driedeling ge-
hanteerd in:
.   het verwerven van basiskennis van ICT;
.   het toepassen van ICT binnen de principes van administratieve organisatie en

interne controle; met andere woorden op welke wijze kan de ICT worden be-
heerst door een organisatie;

.   het beoordelen van ICT voorzover relevant voor de jaarrekeningcontrolefunc-
tie van de accountant.

Het uit te werken normatieve opleidingsprogramma is aangescherpt door kennis
te nemen van de status en inhoud van de huidige accountancyopleidingen in Ne-
derland; tevens is een korte internationale vergelijking uitgevoerd. De bestaande
opleidingen zijn geevalueerd aan de hand van het 'common body of knowledge'
ten  behoeve van 'jaarrekening ICT-auditing'. Deze evaluaties hebben enerzijds
geleid tot een nadere concretisering van het normatieve opleidingsprogramma,
anderzijds is hierdoor zichtbaar geworden of, en zo ja in welke mate, de huidige
opleidingen dienen te veranderen om de 'jaarrekening ICT-auditing' aan ac-
countants in opleiding verantwoord te kunnen (blijven) aanbieden.
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3.2 Aanpak
Via een gefaseerde aanpak is het onderzoek uitgevoerd, waarbij tussenproducten
per fase zijn besproken met de promotoren. De fasering is als volgt weer te ge-
ven:

Opstellen promotievoorstel en projectplan

+

Literatuuronderzoek
Inventariseren aanpak,
jaarrekening ICT-auditing
bij een aantal organisaties

+                                        (praktiiksituaties)

Globale identificatie --*
beoordelingsobjecten

+

Ontwikkelen normatief kader

+         \\- 
inventanseren en evalueren Inventariseren en evalueren

huidige stand van opleidingen huidige stand van opleidingen

in Nederland internationaal (op hoofdlijnen)

+                             +

Vaststellen gewenst opleidingsprogramma

+

Opstellen jaarreking ICT-auditingopleidings-
programma voor KUB (herijking)

+

Opstellen/ontwikkelen vernieuwings-
voorstellen generiek

+

Slotbeschouwingen

Figuur 2, Onderzoeksfasering

Per fase wordt hierna een toelichting gegeven op de activiteiten; tevens worden
de mijlpaalproducten benoemd.

Opstellen promotievoorstel en projectplan
Na verkennende gesprekken binnen de vakgroep Bestuurlijke Informatiekunde en

Accountancy aan de KUB is het promotieonderwerp uitgewerkt. De resultaten
hiervan zijn geconcretiseerd in een projectplan, dat als leidraad voor de uitvoe-

ring van het onderzoek heeft gediend. Dit projectplan is besproken met en geac-
cordeerd door de promotoren.
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Het projectplan bevat de vaststelling van de onderzoeksdoelstellingen. Deze on-
derzoeksdoelstellingen zijn per fase van het onderzoek geevalueerd, voorzover
behorende bij de betreffende fase.

De mijlpaalproducten, verwerkt in de hoofdstukken 1 tot en met 3, zijn:
promotievoorstel;

. projectplan.

Literatuurverkenning
Om inzicht te krijgen in het onderwerp en met name een eerste afbakening te be-
werkstelligen is literatuuronderzoek verricht. De betekenis en inhoud van ICT-
objecten voor de accountant in zijn jaarrekeningcontrolefunctie is geYnventari-
seerd. Per beoordeelde publicatie is onderzocht welke rol de accountant toebe-
deeld krijgt ten aanzien van ICT, welke definities c.q. uitgangspunten relevant
kunnen zijn voor het verdere onderzoek en welke ICT-objecten zijn te onderken-
nen.

Het literatuuronderzoek is gebaseerd op:
. NIVRA-geschriften;
.   artikelen uit diverse bronnen (o.a. De Accountant, De EDP-Auditor, Compact,

Account, seminars);
wetgeving;

. diverse publicaties.
Deze fase heeft gediend als richtinggevende basis voor het verdere onderzoek.

De mijlpaalproducten, verwerkt in hoofdstuk 4, zijn:
.   overzicht van ICT-beoordelingsobjecten voorzien van definities zoals blijkend

uit literatuur;
.   overzicht van verschillen in definities en grootste gemene delers van de ICT-

objecten.

Globale identificatie beoordelingsobjecten

Op basis van de uitkomsten van de literatuurverkenning is globaal, gerelateerd
aan de auditingtheorie, een eerste concretisering uitgevoerd van de ICT-objecten
en de mogelijk te volgen auditaanpak. Hierbij is deels (op hoofdlijnen) al sprake
van een normatief kader, echter veel meer heeft op basis van de literatuur-
uitkomsten en enkele praktijkvoorbeelden een verdere beeldvorming plaatsge-
vonden. Hierbij is initieel aandacht geschonken aan de betekenis die de Leer van
de Accountantscontrole en Bestuurlijke Informatieverzorging/Administratieve
Organisatie toekennen aan het beoordelen van ICT. Deze basisverkenning wordt
in hoofdstuk 7 nader uitgediept.
De mijlpaalproducten, verwerkt in hoofdstuk 5, zijn:
.    schets van ontwikkelingen in auditingtheorie;
.   schets van jaarrekeningcontroleaanpak en eerste plaatsbepaling 'jaarrekening

ICT-auditing' daarbij;
. uitwerking betekenis ICT per fase in de controleaanpak.
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Inventariseren aanpak 'jaarrekening ICT-auditing' bij aantal organisaties
(praktijksituaties)
De aanpak op het gebied van 'jaarrekening ICT-auditing' is bij een aantal grotere
Interne Accountantsdiensten  (IAD' s) geYnventariseerd. Dit voorzover deze  IAD' s
ook een rol vervullen bij het verrichten van op de jaarrekeningcontrole gerichte
werkzaamheden. Hierdoor is de beeldvorming inzake 'jaarrekening ICT-auditing'
nog nader uitgediept, zodat voldoende basis aanwezig was voor het 'theoretisch'
nadenken over het normatief kader.

De mijlpaalproducten, verwerkt in hoofdstuk 6, zijn:
. uitwerking jaarrekeningcontroleaanpak en betekenis ICT vanuit perspectief

aantal IAD's;
.  verwachtingen ten aanzien van het functioneren van accountants (al dan niet

aangevuld met EDP-auditors) op ICT-gebied.

Ontwikketen normatief kader
De kern van het promotieonderzoek is het vaststellen van een normatief kader
voor ICT-kennis voor accountants binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole.
Aan de hand van het normatief kader is afgeleid welke algemeen geldende kennis
(basiskennis ICT-objecten, toepassingskennis en auditingkennis) de accountant
op ICT-gebied dient te bezitten. Dit is aangeduid als het 'common body of
knowledge'.

Aangezien het accountantsberoep gevormd is in en door de praktijk, blijkt ook
voor dit promotieonderzoek dat niet volstrekt theoretisch, op basis van een labo-
ratoriumsituatie, een normatief model kan worden ontwikkeld. Invloeden van de
dagelijkse praktijk zijn merkbaar. Echter, getracht is via een zuivere benadering
vanuit de auditingtheorie, een normatief kader op te bouwen. Hierbij is sprake
van inductief onderzoek; via diverse bronnen (zie voorgaande activiteiten) is na-
melijk informatie verzameld waarna conclusies (normatief kader) zijn getrokken.

De mijlpaalproducten, verwerkt in hoofdstuk 7, zijn:
. uitwerking auditingtheorie (diepgaand);
. specificeren ICT-auditobjecten inclusief auditaanpak in hoofdlijnen;
. beschrijving/motivering keuzen;
. benoemen opleidingsvereisten voor accountants op ICT-gebied.

Inventariseren en evalueren huidige stand van opleidingen in Nederland

De huidige (inventarisatie uitgevoerd in periode januari-maart 1998) aandacht
voor ICT binnen de accountancyopleidingen in Nederland is geYnventariseerd.
Daarbij is aandacht geschonken aan de motieven voor de opleiding, de opbouw
van het programma en de toekomstverwachtingen. Na deze inventarisatie per
opleiding heeft een evaluatie plaatsgevonden aan de hand van het eerder ontwik-
kelde normatieve kader.
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De mijlpaalproducten, verwerkt in hoofdstuk 8, zijn:
. beschrijving opleidingsprogramma (modules, inhoud, literatuur);
.    motieven voor opstellen programma (het waarom);
. analyse/onderlinge vergelijking  van de opleidingsprogramma' s inclusief con-

frontatie met normatief kader.

Inventariseren en evalueren huidige stand van opleidingen internationaal
(op hoofdlijnen)
Voor het opbouwen van referentiemateriaal zijn vanuit internationaal perspectief
(met focus op de Verenigde Staten) soortgelijke activiteiten als vermeld voor de
Nederlandse opleidingen uitgevoerd. Echter, een diepgaande internationale ver-
gelijking van opleidingsprogramma' s  is niet uitgevoerd omdat de benadering  van
de jaarrekeningcontrole en de positie van de accountant per land (nog enigszins)
verschillend zijn. Dit geldt eveneens voor de onderwijsbenadering richting ac-
countancystudenten. Dergelijke detailanalyses hebben voor het ontwikkelen van
een aanpak binnen Nederland slechts beperkte waarde.

De mijlpaalproducten, verwerkt in hoofdstuk 9, zijn:
. beschrijven internationale opleidingsrichtlijnen;
. beschrijving opleidingsprogramma Verenigde Staten op hoofdlijnen;
. analyse internationale opleidingsprogramma inclusief confrontatie met nor-

matief kader.

Vaststellen gewenst opleidingsprogramma

Op basis van het ontwikkelde normatieve kader en gebaseerd op de evaluaties
van de huidige (inter)nationale opleidingsprogramma's is een gewenst oplei-
dingsprogramma verder uitgewerkt. Daarbij zijn de relevante objecten
(modulegewijs) geYdentificeerd en is de relatieve zwaarte van het betreffende
object in het gehele programma aangeduid.

De mijlpaalproducten, verwerkt in hoofdstuk 10, zijn:
. gewenste opleidingsmodules;
.    aard/omvang van de modules en literatuur.

Opstellen 'jaarrekening ICT-auditing' opleidingsprogramma voor KUB
(herijking)
Het gewenste opleidingsprogramma is verder gedetailleerd   voor  de   KUB.   Het
opleidingsprogramma voor de 'jaarrekening ICT-auditing' heeft een concretere
inhoud gekregen en readers e.d. zijn deels al aangepast als onderdeel van het
promotieonderzoek.
De mijlpaalproducten, verwerkt in hoofdstuk 11, zijn:
. opleidingsprogramma 'jaarrekening ICT-auditing'  KUB.

Opstellen/ontwikketen vernieuwingsvoorstellen generiek
De resultaten van het promotieonderzoek en de specifieke vertaling voor de KUB
zijn vertaald in algemene aanwijzingen c.q. aandachtspunten voor de overige ac-
countancyopleidingen in Nederland.
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De mijlpaalproducten, verwerkt in hoofdstuk 11, zijn:
. programma veranderingsvoorstellen (generiek);
. richtinggevende adviezen.

Slotbeschouwingen

Afsluitend zijn de resultaten van het onderzoek geevalueerd, hetgeen heeft geleid
tot een aantal slotconclusies, opgenomen in hoofdstuk  12.
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4 Inventarisatie betekenis en inhoud beoorde-
lingsobjecten

4.1 Inleiding
Aan de hand van een literatuurstudie is gestart met het verkrijgen van inzicht in
mogelijke beoordelingsobjecten, die als onderdeel van de 'jaarrekening ICT-
auditing' zijn te onderkennen. Een verscheidenheid aan terminologieen is waar te
nemen, die nader zijn geanalyseerd om te komen tot algemene conclusies. Deze
algemene conclusies zijn gekoppeld aan de onderzoeksdoelstellingen  1.1  en  1.3,
zoals vermeld in hoofdstuk 2.

4.2 Inventarisatie beoordelingsobjecten
In bijlage 1 is het literatuuroverzicht opgenomen. Daarvan heeft een aantal publi-
caties' gediend als basis voor een eerste verkenning van de beoordelingsobjecten.
Bijlage 2 bevat een uitwerking per publicatie van:
.  de geYdentificeerde rol van de accountant met betrekking tot het onderwerp

ICT;
.   de onderkende beoordelingsobjecten;
.   de relevante definities van beoordelingsobjecten;
.    de relevantie voor het promotieonderzoek.

4.3 Definitie  jaarrekening ICT-auditing'
Studierapport NIVRA 34 ('Normatieve maatregelen voor de geautomatiseerde
gegevensverwerking  in het kader  van de jaarrekeningcontrole') introduceert  het
begrip 'jaarrekening EDP-audit'. Hiermee wordt de beoordeling  van de geauto-
matiseerde gegevensverwerking aangeduid die de accountant minimaal moet ver-
richten om tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening te kunnen
komen.

Daarmee heeft in essentie de afbakening plaatsgevonden. Het onderzoek beperkt
zich tot EDP-auditing voorzover relevant in het kader van de jaarrekeningcon-
trole.
In [Wils85/1] wordt het begrip 'accounting auditing' geYntroduceerd in plaats van
'financial auditing'.  Het gaat niet alleen  om de informatie-inhoud  van  de  te  con-
troleren gegevens, maar ook om vraagstukken samenhangend met de totstandko-
ming van werkelijkheidsgetrouwe informatie. Hierbij speelt ICT een steeds be-
langrijkere rol. Wilschut stelt dat accountantscontrole in een geautomatiseerde
omgeving geen EDP-audit is. Hij betoogt dat misverstanden over 'accounting au-
diting' en 'EDP-auditing' zijn ontstaan bij de eerste ontwikkelingen van de ICT.

'[Bwet93], [Else92], [Fijn93/1], [Jonk94], [Kooij92], [Ko1196], [KPMG86],
[KPMG94/1], [Moon91], [More90], [Munc93], [Munc95], [Neis91], [Nivr75], [Nivr89],
[Nivr91/1], [Nivr93], [Nivr95], [Nivr98/2], [Nivr98/3], [Poe193], [Rijn92], [Schi94],
[Stee77], [Slui92], [Vera93], [Wils93], [Wils97/1], [Zant94], [Zant96].
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De accountants die zich opwierpen als echte gebruikers van de ICT werden aan-
geduid als EIV-accountants en geleidelijk als EDP-auditors. Hier ontstaat nu een
probleem. De accountant zal binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole
slechts die (delen van de) ICT beoordelen, die van belang is voor de totstandko-
ming van werkelijkheidsgetrouwe financiele informatie. Dit is per definitie be-
perkter dan de volledige EDP-auditing. De term 'jaarrekening ICT-auditing'
brengt dit tot uitdrukking. Overigens lijkt de benadering van Wilschut dat de ac-
countant alleen gebruiker van ICT is te beperkt, de accountant treedt ook op als
beoordelaar van de betrouwbaarheid en continuYteit van ICT als onderdeel van de
jaarrekeningcontrole. Dit dient echter nog nader te worden onderzocht.
'Jaarrekening ICT-auditing' duidt aan dat verdergaand c.q. diepgaander onder-
zoek mogelijk is. Met andere woorden, EDP-auditing bevat veel meer te beoor-
delen objecten en te toetsen kwaliteitscriteria dan datgene behorend tot de jaarre-
keningcontrole.
De term heeft een servicegericht karakter, waarbij een oplossingsgerichte hou-
ding van de accountant binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole waarneem-
baar is. Dit past binnen de huidige status en verdere ontwikkelingen van het ac-
countantsberoep.

4.4 Waarnemingen inzake beoordelingsobjecten
Aan de hand van het literatuuronderzoek is een aantal waarnemingen gedaan, die
hierna zijn opgenomen.

Objecten en samenhang
Uit de literatuurstudie is waar te nemen dat de beoordelingsobjecten die voor de
accountants van belang zijn, op het eerste oog zeer verschillend worden gedefini-
eerd.

Daarbij is echter wel een algemene lijn te onderkennen. Duidelijk is dat een on-
derscheid te maken is in:
. general controls, zijnde algemene controlemaatregelen in en rondom de ICT-

componenten die een randvoorwaarde vormen voor het kwalitatief goed func-
tioneren van alle individuele geautomatiseerde toepassingen;

. toepassingscontroles, zijnde geprogrammeerde controles opgenomen in een
applicatie ter bevordering van de betrouwbaarheid en continuiteit van de ge-
gevensverwerking en de daaruit resulterende gegevens/informatie;

. gebruikerscontroles, zijnde 'handmatige' controles die in aanvulling op de
toepassingscontroles zekerheid verschaffen over de betrouwbaarheid en con-
tinuYteit van de gegevensverwerking en gegevens.
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Deze samenhang blijkt uit diverse literatuurbronnen en lijkt niet ter discussie te
staan. Schematisch is dit als volgt weer te geven:

Functieschei- General ICI' con-
 

randvoorwaar-
dingen trols delijk

(algemene wer-
king)

Gebruikers- Toepassings- I procesgericht
controles controles

Figuur 3, Samenhang controles

In een situatie zonder ICT liggen de maatregelen van administratieve organisatie
en interne controle verankerd in het stelsel van functiescheidingen in de organi-
satie en allerlei vormen van gebruikerscontroles.

De introductie van ICT bracht de noodzaak met zich mee diverse general controls
te introduceren in en rondom de ICT-componenten. De afbakening van deze ge-
neral controls blijkt zeer verschillend te zijn, waarover later meer. In het alge-
meen is te stellen dat de general controls een bepaalde mate van realisatie dienen
te hebben bereikt, voordat (blijvend) kan worden gesteund op de kwaliteit van
toepassingscontroles. Hiermee wordt naast het definitieprobleem een ander pro-
bleem geYntroduceerd, namelijk hoe 'deze mate van realisatie' nader te concreti-
seren is.

In theorie dient deze concretisering per ICT-platform (mainframe, midrange, PC-
netwerken) plaats te vinden, voordat de accountant kan steunen op de kwaliteit
van toepassingscontroles.

Dit probleem dient in het verdere onderzoek nader te worden uitgewerkt, aange-
zien het werkprogramma van de accountant en de daarvoor noodzakelijke kennis
hierdoor mede worden bepaald. Met andere woorden, naast helderheid over de te
beoordelen aspecten van de general controls dient inzicht te worden verkregen in
de vereiste diepgang bij het beoordelen van de aspecten als basis voor het evalue-
ren van de mate van realisatie.

De toenemende ICT-graad bij organisaties veroorzaakt een verdere verankering
van de administratieve organisatie en interne controle in de general en toepas-

singscontroles.

Dit betekent dat naast kennis van de general controls ook kennis benodigd is per
mogelijke, voor de financial audit van belang zijnde applicatie. Per applicatie
dient de mate van realisatie van relevante toepassingscontroles te worden geeva-
lueerd. Hierbij dient aansluiting te worden gezocht met de te beoordelen posten in
de balans en verlies- en winstrekening, zodat slechts die (delen van) applicaties
worden onderzocht die van belang zijn voor het certificeringsproces van de jaar-
rekening.
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De ICT kan ook een hulpmiddel zijn voor de accountant bij het uitvoeren van de
jaarrekeningcontrole. In principe wordt in het kader van dit onderzoek niet nader

ingegaan op de interne ICT (zoals elektronische dossiervorming) van de accoun-
tant in zijn/haar organisatie. Wel is het van belang om in te gaan op ICI' als
hulpmiddel bij het verrichten van waarnemingen en het verzamelen van evidence.
In de literatuur wordt dit aangeduid als Computer Assisted Audit Techniques
([DamV93]). In [Zutp84] worden de toepassingsmomenten  voor  CAAT' s  weer-
gegeven. Momenten om CAAT toe te passen zijn de beoordeling van de admini-
stratieve organisatie en de interne controle (compliance audit) alsook de verifica-
tie van het cijfermateriaal (substantive testing). Bij controle op het cijfermateriaal
kan in NIVRA-geschrift 13 'Termen' ([Nivr75]) sprake zijn van controlemidde-
len met een toetsingskarakter en controlemiddelen met een verificatiekarakter. In
bijlage  5 zijn enkele voorbeelden van toepassingsmogelijkheden  van  CAAT' s
opgenomen. In een artikel van Moonen wordt het begrip CAAT's zelfs tot vor-
men van 'interactieve auditing' uitgebreid ([Moon97/1]). De accountant verricht
dan als een specifieke gebruiker van de ICT van de te beoordelen organisatie al-
lerlei waarnemingen. Dit concept dateert al van midden jaren zeventig, maar
heeft echter nog (te) beperkt geleid tot inpassing in concrete controleprogram-
ma' s.

Kwaliteitsbegrippen
De kwaliteitsbegrippen worden verschillend gebruikt in de literatuur. Traditioneel
wordt in accountantstermen gesproken over de betrouwbaarheid en continuYteit
van ICT.
Het begrip betrouwbaarheid wordt in NIVRA-studierapport 34 verder onderver-
deeld in:
. exclusiviteit;
.   integriteit en
. controleerbaarheid.

ContinuYteit wordt gelijkgesteld aan beschikbaarheid. Voor betrouwbaarheid en
continuYteit tesamen wordt het begrip beveiliging ook gehanteerd.

Beveiliging. Efficiency

Exclusiviteit

Integriteit Effectiviteit

Beschikbaarheid

Controleerbaarheid

Figuur 4,  Kwaliteitsspectrum (curs;ef;  relevante kwaliteitsbegrippen voor certificerende accountant)
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Over de betekenis van deze kwaliteitsaspecten is geen verschil van inzicht waar-
neembaar, echter wel over de aandacht die ieder van deze aspecten dient te ver-
krijgen als onderdeel van de certificerende werkzaamheden. NIVRA-
studierapport 34 plaatst het onderwerp continuYteit buiten het terrein van de
'jaarrekening ICT-auditing', terwijl andere publicaties dit kwaliteitsaspect plaat-
sen behorend tot de certificerende activiteiten. NIVRA-studierapport 34 stelt ove-
rigens wel dat het beoordelen van de continuYteit van ICT behoort tot de natuur-
lijke adviesfunctie van de accountant.
De vraag is legitiem om na te gaan of bij organisaties met een sterke afhankelijk-
heid van ICT mogelijke discontinuYteit in de geautomatiseerde verwerking directe
effecten heeft op het functioneren van de certificerende accountant. Met andere
woorden, moet de accountant potentiele problemen ten aanzien van de continuY-
teit van de geautomatiseerde gegevensverwerking melden als onderdeel van zijn
wettelijk bepaalde certificerende taak. Een vraagstuk dat in het kader van het Jaar
2000-probleem zeer actueel is. In het verdere onderzoek zal hierop nader worden
ingegaan.

Status quo

Opvallend is de constatering dat bij het doornemen van de literatuur vanaf begin
jaren tachtig wellicht wel nieuwe elementen zijn te onderkennen in de discussies
over de betekenis van ICT voor de certificerende accountant, maar dat geen een-
duidige antwoorden zijn gegeven op kernvragen inzake:
.  de vereiste diepgang bij het beoordelen van de general controls. NIVRA-

studierapport 34 beschrijft wel een uitgebreid model van doelstellingen op ba-
sis waarvan antwoorden kunnen worden geformuleerd, maar het beoordelen
van de 'mate van realisatie' en de consequenties hiervan wordt overgelaten
aan het professioneel oordeel van de individuele accountant;

.   de vereiste diepgang bij het beoordelen van de toepassingscontroles. In de li-
teratuur wordt in het algemeen zeer weinig aandacht besteed aan veranderin-
gen in de soorten toepassingscontroles en de effecten daarvan op het stelsel
van administratieve organisatie en interne controle;

.   de benodigde kennis bij accountants gelet op de ontwikkelingen in ICT en de
te onderkennen beoordelingsobjecten.

Deze vragen dienen in het onderzoek bij de uitwerking van de vervolgstappen
nadrukkelijk wel de aandacht te krijgen.

4.5 Analyse relevante onderzoeksdoelstellingen
Met als kapstok de relevante onderzoeksdoelstelling worden hierna de resultaten
van deze eerste fase van onderzoek samengevat.

1.1 Identificeren van beoordelingsobjecten behorende tot 'jaarrekening ICT-
auditing'.

De te beoordelen objecten worden volgens de Richtlijn voor de Accountants-
controle ([NIVRA 98/2]), 401 ondergebracht binnen de term GIS-omgeving
(Controle in een omgeving met een geautomatiseerd informatiesysteem).
Daarbij is onderscheid te maken in:
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1. Algemene GIS-omgeving (ook aan te duiden als de general con-
trols).

De general controls bestaan uit:

indeling volgens NI- indeling volgens me-
VRA-studierapport 34 morandum DNB inzake

ICT

• toegangsbeveiliging . informatiebeveili-
change management gingsbeleid

• testen . systeemontwikke-
• fysieke beveiliging ling

(eventueel: back- . change manage-
up/recovery/uitwijk) ment

. continuYteit

. beheerprocedures
Diverse andere verdelingen zijn waarneembaar, waarbij wel enig onderscheid
in scope en diepgang is te onderkennen.
Voor het uitwerken van een gewenst normatief kader lijkt het relevant om bij
het definieren van de algemene GIS-omgeving met name te redeneren vanuit
de management control-cyclus rondom ICT (zie figuur 5). In dat geval zijn
als beoordelingsobjecten te onderkennen:
.    beleid en management;
.      aanschaf en onderhoud besturingsprogrammatuur;
. ontwikkeling, aanschaf en onderhoud toepassingsprogramma's;
• toegangscontroles;
. verwerking gegevens door computer (operationeel beheer en continuY-

teitsbeheer).

IICT-beleid

Ontwikkeling/
Meting/ aanschaf ICT-
monitoring componenten

Uitvoenng

Figuur 5, Management control-cyclus ICI
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Hierbij dient zich wel de vraag aan of bovenstaande objecten allemaal nood-
zakelijkerwijs beoordeeld dienen te worden voor de oordeelsvorming omtrent
de getrouwheid van de jaarrekening. Het beoordelen van het ICT-beleid lijkt
zich meer dan vroeger te richten op de (natuurlijke) adviesfunctie van de ac-
countant dan strikt behorend tot de attestfunctie. Dit verdient nadere uitwer-
king.
2. Specifieke toepassingen.

Per toepassing kan een oordeel worden gevormd over de kwaliteit van de ge-
programmeerde controles. Slechts die (delen van) toepassingen worden be-
oordeeld, die een wezenlijke bijdrage leveren aan het beoordelen van de ad-
ministratieve organisatie en interne controle van kritische processen gekop-
peld aan de te beoordelen posten in de balans en verlies- en winstrekening.

1.3 Inzicht verkrijgen in voorschriften/richtlijnen e.d. op het gebied van ICT ten
behoeve van accountants.

De wettelijke basis voor activiteiten van de certificerende accountant ten aan-
zien van ICT is beschreven in BW, boek 2 artikel 393 lid 4.

Hierin is vastgelegd dat de accountant ten minste melding maakt van zijn be-
vindingen met betrekking tot betrouwbaarheid en continuYteit van de geauto-
matiseerde gegevensverwerking in het verslag aan het bestuur en de Raad
van Commissarissen. Daarbij is expliciet gesteld dat deze verplichting alleen
van toepassing is voorzover de accountant aandacht schenkt (behoeft te
schenken) aan ICT als onderdeel van zijn aanpak.

De totstandkoming van de Wet computercriminaliteit en de daarbij te ver-
vullen rol van de accountant op ICT-gebied is een belangrijke bron voor na-
der onderzoek. De inzichten bij het ontwerpen van de wet zijn regelmatig
veranderd, feitelijk was sprake van een afzwakking van de door de accoun-
tant te vervullen rol. Bij de uitwerking van het normatief kader in hoofdstuk 7
wordt gestart met een detailanalyse van deze wet aangezien daaruit naar ver-
wachting conclusies van algemene aard te trekken zijn.

Waarneembaar is in veel situaties dat de accountant terughoudend is ten aan-
zien van de verplichting zoals voortvloeiend uit de Wet computercriminali-
teit, waardoor zeer regelmatig wordt vermeld dat 'de accountant als onder-
deel van zijn werkzaamheden zich geen oordeel heeft gevormd over de be-
trouwbaarheid en continurteit' van de automatisering.

Naast BW2, artikel 393 lid 4 is geen andere wettelijke basis aanwezig voor
het beoordelen van ICT. Bij financiele instellingen is deze taakstelling nader

geformaliseerd door het memorandum inzake betrouwbaarheid en continuY-
teit van geautomatiseerde gegevensverwerking van De Nederlandsche Bank.

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat, hoewel de taakstelling inzake het be-
oordelen van ICT slechts beperkt wettelijk verankerd is, de algemene tendens
is dat de accountant veelal ICT als integraal onderdeel van zijn/haar accoun-
tantsaanpak dient te beoordelen.

23



In de publicatie 'Informatiebeveiliging: de rol van de accountant' ([K01196])
stellen Van Kollenburg en Suerink dat de kern van de accountantsfunctie is
het voorzien in de behoefte aan zekerheid omtrent (financiele) informatie ten
behoeve van besluitvorming, beheersing en verantwoording, inclusief infor-
matiebeveiliging. Hiermee krijgt de accountant een expliciete taakstelling op
het gebied van het beoordelen van de betrouwbaarheid en continuYteit van
ICT. De meest vergaande concretisering is momenteel beschreven in NI-
VRA-studierapport 34, dat voor accountants als leidraad kan dienen bij het
uitvoeren van hun op ICT gerichte controleactiviteiten.
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5    Beoordelingsobjecten en controleaanpak

5.1 Inleiding
Als startpunt om te komen tot een eerste concretisering van de controleaanpak
per te beoordelen ICT-object is gekozen voor een schets van de ontwikkelingen
in de auditing- en management control-theorie.
Op basis hiervan ontstaat een beeld van de betekenis en rol van de jaarrekening-
controle nu en in de toekomst. Een mogelijk te volgen jaarrekeningcontroleaan-
pak wordt geschetst, waarna aansluitend de te beoordelen ICT-objecten binnen de
kaders van de jaarrekeningcontroleaanpak worden gepositioneerd.

Dit alles is in dit hoofdstuk nog een verkenning, normatieve conclusies worden
hieraan nog niet gekoppeld. Naast de literatuurverkenning geven deze veelal op
de praktijk gebaseerde beschrijvingen mede de benodigde input om in hoofdstuk
7 tot een normatief kader te komen. In hoofdstuk 7 worden de ontwikkelingen in
de auditingtheorie dan ook diepgaand behandeld.

Aanvullend wordt een aantal voorbeelden behandeld, die de beschreven aanpak
concretiseren.
Afgesloten wordt met een samenvatting gerelateerd aan de betreffende onder-
zoeksdoelstellingen.

5.2    Ontwikkelingen in de auditing, theorie en praktijk
Auditing is een begrip dat terug te voeren is op de oudheid. Het begrip is ont-
leend  aan het Latijnse woord 'audire' en betekent letterlijk 'horen'. Dit 'horen'
was gericht op het vergaren van gegevens (evidence) om te komen tot een oor-
deel. Op deze wijze vond in vroeger tijden oordeelsvorming plaats op het Forum,
welke veelal juridisch van aard was.

Deze basis ligt in essentie nog steeds ten grondslag aan de jaarrekeningcontrole.
De accountant 'hoort' de te beoordelen organisatie en beziet de daarin ontstane
omstandigheden (resulterend in een jaarrekening).

5.2.1  Beschouwingen ontleend aan publicaties van Wilschut
Wilschut heeft in een aantal publicaties ([Wils85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 93, 97/1,
97/2,98/1,98/2,98/3]) nadere beschouwingen opgenomen over de ontwikkelin-
gen in de auditingtheorie. Hierna zijn enkele kernelementen uit de publicaties van
Wilschut opgenomen, de concrete uitdieping en analyse is verwerkt in hoofdstuk
7.

Auditing wordt omschreven als een kritische toetsing met betrekking tot een be-
paald domein door onafhankelijke en onpartijdige terzake deskundigen.
Auditing is gebaseerd op de volgende voorwaarden:
.   Er is sprake van een maatschappelijk relevant domein, dat wil zeggen er be-

staat inzake dat domein behoefte aan objectieve en onafhankelijke oordeels-
vorming.

.    De auditor beschikt over specialistische kennis met betrekking tot dit domein.
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.  De auditor beschikt over op dit domein toegespitste theoretische kennis en
vaardigheden met betrekking tot auditing.

.    De auditor is onderworpen aan een beroepsreglementering en aan tuchtrecht.

Domeindeskundigheid

Een elementair vraagstuk dat beantwoord dient te worden blijkens de publicaties
van Wilschut is de vraagstelling inzake de domeindeskundigheid. Daarbij is het
voor de accountant bij de uitvoering van de jaarrekeningcontrole van belang on-
derscheid te maken in:
.   kennis van de te beoordelen objecten. Het proces van de totstandkoming van

de jaarrekening is daarbij het te beoordelen object resulterend in diverse te
beoordelen bedrijfsprocessen inclusief zoals later zal blijken daarbij gebruikte
ICT-hulpmiddelen;

.  kennis van het vergaren en evalueren van evidence om een oordeel over de
getrouwheid van de jaarrekening te vormen.

Bovenstaand onderscheid is van belang bij de verdere uitwerking van het onder-
zoek en is momenteel deels al te onderkennen in diverse op de accountancy ge-
richte opleidingen.
Daarbij is bijvoorbeeld het volgende onderscheid waarneembaar:
.   Kennis van bedrijfsprocessen en ICT (zijnde kennis van de te beoordelen ob-

jecten) wordt gedoceerd in vakken als organisatiekunde, bestuurlijke infor-
matieverzorging (basisvakken) en informatiekunde.

.   Het toepassen van kennis inzake bedrijfsprocessen en ICT wordt binnen het
vak administratieve organisatie uitgewerkt. Ten behoeve van de jaarrekening-
controle richt de accountant zich daarbij voornamelijk op het administratieve
proces binnen het geheel van administratieve organisatie en op die kwaliteits-
begrippen die in het kader van het oordeel over de getrouwheid van belang
zijn.

.    Het auditen van de kwaliteit van het administratieve proces inclusief de daar-
bij toegepaste ICT valt binnen de vakgebieden Leer van de Accountantscon-
trole en EDP-auditing.

Uit het onderzoek van de diverse opleidingen zal blijken of en zo ja, in welke
mate bovenstaande indeling wordt gehanteerd. Het lijkt echter wel verstandig om
een indeling zoals hiervoor geschetst te hanteren om helderheid te verkrijgen in
de structuur en invulling van de accountancyopleidingen. Dit geldt dan met name
voor de wijze waarop de ICT (kennis over object, toepassing, auditkwaliteit) in
de opleidingen is verdisconteerd.

Uitbreiding domein
De jaarrekening heeft als belangrijk doel dat de leiding van een organisatie ver-
antwoording aflegt over het gevoerde beleid. Waarneembaar is dat de verant-
woordingen in de jaarrekening toenemen en niet alleen meer betrekking hebben
op het financiele reilen en zeilen van een organisatie.
Zo worden momenteel al verantwoordingen afgelegd over het milieubeleid en is
ook de health care (sociaal beleid) als verantwoordingsgebied te onderkennen.

26



Daarnaast is het denkbaar dat in de toekomst ook over ICT expliciet verantwoor-
ding wordt afgelegd binnen de structuur van de jaarrekening. Onderwerpen die
daarbij een rol kunnen spelen zijn onder andere:
.   het gevoerde ICT-beleid;
. belangrijke investeringen in ICT en de gevolgen daarvan;
.   het gevoerde ICT-kwaliteitssysteem (als parallel met het milieukwaliteitssys-

teem).

De vraag dient zich aan op welke wijze de accountant deze ontwikkelingen moet
volgen. De accountant draagt voor het afgeven van een oordeel over de getrouw-
heid van een jaarrekening (eventueel bestaande uit een uitgebreid scala van ver-
antwoordingen) een ongedeelde verantwoordelijkheid. In de Gedrags- en Be-
roepsregels (GBR) van de beroepsorganisatie van registeraccountants staat deze
verantwoordelijkheid als zodanig ook omschreven. Dit betekent dat de accoun-
tant moet kunnen aangeven welke onderdelen van de te beoordelen objecten
(bijvoorbeeld financieel proces, milieu, ICT) aan een onderzoek moeten worden
onderworpen en welke kwaliteitscriteria, controledoelstellingen en normen daar-
bij moeten worden gehanteerd.

Tevens zal de accountant zowel de opzet en uitvoering van dergelijke audits als
het naar aanleiding daarvan uitgebrachte rapport op zijn merites moeten beoor-
delen. In principe is de accountant verantwoordelijk, hij/zij kan de verantwoor-
dingen zelf controleren. Dit vereist dan wel dat de accountant beschikt over vaar-
digheden (kennis van het te beoordelen object, toepassen daarvan en audit van de
kwaliteit) op al deze gebieden. Voor de 'jaarrekening ICT-auditing' is in hoofd-
stuk 7 uitgewerkt of de accountant de werkzaamheden zelf kan uitvoeren en tot
welke mate de accountancyopleidingen de hiervoor benodigde vaardigheden die-
nen aan te leren.

Interessant is het daarbij te constateren dat de meningen over deze ontwikkelin-
gen bij beroepsgenoten uiteenlopen. Zo wordt enerzijds gesteld dat uitbreiding
van de verantwoordingen zal leiden tot joint audits, waarbij meerdere auditors
gezamenlijk de jaarrekening kunnen ondertekenen. De accountant blijft dan wel
verantwoordelijk voor het samenstellen van een volkomen controle. Anderzijds
wordt ook gesteld dat de accountant volledig zelfstandig de 'jaarrekening ICI'-
auditing' dient in te vullen, waarbij de EDP-auditor zich volledig richt op com-
plexe EDP-auditvraagstukken op verzoek van het management van organisaties.
De waarheid c.q. praktische realisatie zal zeer waarschijnlijk in het midden lig-
gen. Bij bepaalde organisaties is de accountant zelfstandig in staat bijvoorbeeld
de relevante ICT-aspecten voor de jaarrekeningcontrole te beoordelen, echter bij
vergaande ICT in complexe omgevingen lijkt de inschakeling van een specialist
(de EDP-auditor) onmisbaar. De accountant vervult dan de rol van opdrachtge-
ver.
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5.2.2 Beschouwingen ontleend aan Schilder, Gortemaker en Van
Manen

In [Schi95] refereren de auteurs aan de publicatie van Hoogendoorn, 'Het belang
van de jaarrekening (1993)' waarin de complexiteit van het verschijnsel accoun-
tantscontrole zichtbaar wordt.

r- - 'I l- - - - - - - - - - - - .                  r-
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Figuur  6,  Actoren met  betrekking  tot  het  accountantscontroleproces  ( [Schi951)
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De diverse actoren en van belang zijnde afwegingen worden in figuur 6 in sa-
menhang getoond. De accountant is geplaatst in een omgeving waarbij hij/zij re-
kening dient te houden met vele verschaffers van (financiele) informatie, diverse
gebruikers/afnemers en tal van normen.

Hiermee wordt de vraagstelling inzake domeindeskundigheid inzichtelijk ge-
maakt, waarbij de complexe afwegingen voor de accountant worden aangetoond.
De jaarrekeningcontrole draait in essentie om het afgeven van een verklaring in-
zake de getrouwheid van een jaarrekening. Het begrip getrouwheid is niet een
kwantitatief vast te leggen begrip. Het vergt een professionele beoordeling van
een situatie.

De verantwoording van een getrouw beeld in de jaarrekening vereist dat:
a. alle relevante wetgeving wordt nageleefd;
b. algemeen aanvaarde richtlijnen voor de jaarverslaggeving consequent van jaar

tot jaar worden toegepast;
c.  zo goed mogelijk rekening is gehouden met de informatiebelangen van zowel

de opstellers als de gebruikers van een jaarrekening.
De accountant moet om tot een oordeel te komen of de jaarrekening een getrouw
beeld geeft, zich ervan vergewissen dat ([Schi95]):
a.   Betreffende de presentatie van de jaarrekening:

alle informatie die materieel het beeld beYnvloedt dat gegeven wordt door
de jaarrekening, correct toegelicht wordt en niet voor tweetrlei uitleg vat-
baar is;
een juist evenwicht bereikt wordt tussen een volledige toelichting en de
mate van samenvatting die noodzakelijk is, wil de jaarrekening duidelijk
en begrijpelijk zijn;
de informatie in de jaarrekening dusdanig is, dat de conclusies die een le-
zer daaruit zou kunnen trekken, gerechtvaardigd zijn en in overeenstem-
ming met de omstandigheden van de huishouding;
de jaarrekening getrouw het economische effect weergeeft van de onder-
liggende transacties en saldi en niet alleen hun wettelijke vorm;
de jaarrekening niet beYnvloed is door de wens van de bedrijfsleiding om
feiten in een al te gunstig of ongunstig licht te presenteren.

b.  Betreffende de activa:
zij bestaan en eigendom zijn van de huishouding;
zij niet bezwaard of verpand zijn, of indien dat wel het geval is, dit correct
toegelicht wordt in de jaarrekening;
zij gewaardeerd worden in overeenstemming met de waarderingsgrondsla-
gen die vereist zijn krachtens Titel 9 (of andere relevante wetgeving) en
relevante verslaggevingsrichtlijnen, die consistent zijn toegepast.

c.   Betreffende de passiva en eventuele voorwaardelijke passiva:
alle materiale passiva van het bedrijf op balansdatum opgenomen zijn in
de jaarrekening;
adequate voorzieningen zijn getroffen voor bekende of verwachte verlie-
zen;
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alle materiele voorwaardelijke passiva in de toelichting in de jaarrekening
genoemd zijn, tenzij df de kans op verliezen gering is 6f adequate voorzie-
ningen zijn getroffen waar verliezen mogelijk geacht worden;
zij gewaardeerd worden in overeenstemming met de waarderingsgrondsla-
gen die vereist zijn krachtens Titel 9 (of andere relevante wetgeving) en
volgens relevante verslaggevingsrichtlijnen, en die consistent zijn toege-
past.

d. Betreffende de resultaten zoals weergegeven door de winst- en verliesreke-
ning:

zij winsten of verliezen weergeven die aan de betreffende periode kunnen
worden toegeschreven;
zij opgenomen worden in overeenstemming met de waarderingsgrondsla-
gen die vereist zijn krachtens Titel 9 (of andere relevante wetgeving) en
volgens relevante verslaggevingsrichtlijnen, en die consistent zijn toege-
past.

Uit bovenstaande vragen/aandachtsgebieden wordt de invloed van ICT nog niet
zichtbaar. Echter, bij vergaande ICT in een organisatie zal het verkrijgen van ze-
kerheid op deze gebieden noodzaken tot oordeelsvorming inzake de kwaliteit van
ICT.

De auteurs refereren aan de wettelijke plicht voor de accountant om conform ar-
tikel 393 lid 4 van Titel 9 (BW2) in zijn accountantsverslag melding te maken
van bevindingen inzake betrouwbaarheid en continuYteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking, zoals al behandeld in hoofdstuk 4. Tevens wordt de ICT als
'springplank' gezien om toegevoegde waarde (adviesdiensten) te verstrekken aan
een gecontroleerde organisatie. Met name het onderwerp computerbeveiliging
wordt als zodanig gepositioneerd.
Ook deze auteurs schetsen ontwikkelingen in de richting van het verbreden van
de auditingfunctie, waarbij een goed antwoord op de kernfunctie van de jaarreke-
ningcontrole wordt geschetst door middel van een behandeling van het jaarreke-
ningcontroleproces. De status en betekenis van ICT daarbij wordt slechts beperkt
behandeld.

5.2.3  Elliott committee (Special committee on Assurance Services)

De Elliott-commissie heeft een onderzoek ingesteld naar de behoefte aan assu-
ranee in het maatschappelijk verkeer. Daarbij is onderkend dat via het definieren
van nieuwe klanten niet zijnde het management van organisaties (klanten, leve-
ranciers, werknemers), het definieren van nieuwe technologieen en het vaststellen
van nieuwe services het werkgebied van de accountant aanzienlijk is te vergroten.
De 'financial statement audit' is daarbij als vertrekpunt onderkend. Deze audit
wordt aangeduid als een audit voor algemene doeleinden, terwijl de nieuwe assu-
rance services zich meer en meer zullen richten op de individuele consument.

Het begrip assurance services wordt als volgt gedefinieerd: 'Assurance services
are independent professional services that improve the quality of information, or
its context, for decisionmakers'.
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Het gebruik van 'quality' geeft aan dat de focus breder is dan alleen assurance.
Tevens duidt het begrip assurance op een bredere invalshoek dan de audit als on-
derdeel van de 'attestation function'. Voor de jaarrekeningcontrole en de als on-
derdeel daarvan onderkende 'jaarrekening ICT-auditing', zijnde de focus van het
promotieonderzoek, hebben deze ontwikkelingen indirecte consequenties.
Indien het accountantsberoep zich meer gaat richten op nieuwe vormen van
'assurance services' is het van belang dat de basisservice, zijnde de jaarrekening-
controle, helder blijft afgebakend. Voor de uitwerking van de betekenis van ICT
binnen de jaarrekeningcontrole bestaat het risico dat deze vraagstelling impliciet
of expliciet wordt geplaatst binnen het scala van nieuwe 'assurance services'. Het
risico bestaat dat de kernvraag inzake 'jaarrekening ICT-auditing' dan niet een-
duidig behoeft te worden beantwoord, omdat de afnemers bereid zijn te betalen
voor een in hun ogen nieuwe vorm van dienstverlening die additionele assurance
verschaft.

Relatief veel van de huidige EDP-auditactiviteiten zowel bij intern als extern op-
tredende accountants en EDP-auditors zijn ook te plaatsen binnen het door de El-
liott-commissie aangeduide nieuwe speelveld van assurance services. Zo worden
bijvoorbeeld systeemaudits verricht onder de vlag van de jaarrekeningcontrole,
terwijl deze audits feitelijk qua uitwerking gericht zijn op het invullen van de
(natuurlijke) adviesfunctie van de accountant. Het oogmerk daarbij is veelal het
dichten van de 'expectation gap' van de klant.

Dit leidt, en kan gelet op de insteek van de Elliott-commissie in toenemende mate
leiden, tot een verwarrende situatie. De Elliott-commissie spreekt bijvoorbeeld
over 'systems reliability assurance' als onderdeel van de 'Risk Assessment assu-
ranee'. Daarbij  is  ICT een van de aandachtsgebieden. 'Risk Assessment assuran-
ce' wordt gedefinieerd als: 'improve the quality of risk information through inde-
pendent assessments of the likelyhood of significant adverse events and quantify
the possible magnitudes of the effects'.
'Systems reliability assurance' wordt aangeduid als: 'provide assurance that sys-
tems (a.o. ICT) are designed and operate in a manner that provides reliable in-
formation or operate according to accepted criteria'.

Daarbij onderkent de Elliott-commissie de volgende ontwikkeling:

Report on Systems
Real-time

internal control reliability assurance assurance on
on-line database

Today Tomorrow Ultinmtely

Figuur 7, Ontwikkelingen in assurance

De 'jaarrekening ICT-auditing' behoort tot de huidige reports on internal control
en heeft volgens de Elliott-commissie dan een op detectie en correctie gerichte
focus (conform de doelstelling van de financial statement audit).

De noodzaak om de 'jaarrekening ICT-auditing' scherp af te bakenen, zodat ook
de additionele op assurance gerichte dienstverlening op ICT-gebied goed kan
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worden geYdentificeerd, is niet alleen om vaktechnische maar ook om commerci-
ele redenen van belang voor het accountantsberoep.

5.2.4   Reporting on the Credibility of information
Het IFAC (International Federation of Accountants) heeft in 1997 ([IFAC 97])
een standaard uitgebracht met betrekking tot de 'reporting on the credibility of
information', dat accountants positioneert  als de primaire verschaffers  van  assu-
rance services ten aanzien van de credibility of information. Dit is sterk vergelijk-
baar met het rapport van de hiervoor behandelde Elliott-commissie.

De accountantsfunctie is volgens de IFAC-standaard traditioneel gericht op het          
beoordelen van historische financiele gegevens (jaarrekening) met als doelstel-
ling het verschaffen van een oordeel aangaande de getrouwheid van die financiele
verantwoording. Het IFAC stelt dat gebaseerd op bestaande vaardigheden van
accountants de assurancefunctie aanzienlijk kan worden uitgebreid. Voor inzicht
in deze samenhang is de volgende tabel ontleend aan de IFAC-publicatie:

IFAC
Code of Ethics

iAPC

1

1

i nework for Reporting by Related Services
Pmfessional Accountants on the
C dibility of

information                                                                                                                                                                     I
International Standard on Reporting
Service Engagements Financial Inforimtion

1 1      1    1    1      1

Subject liistorical Financial Systems
ISA  120

Information Behaviour
Matter linancial Infomnation and

Statemmts Processes

Agrxd
Compilationupon

ISA 120 Procedures

| T>™sof | 1

Lg L  Lg If -1-1 j 1         S nices | Auat Review Examination

ISA 920 ISA 930

Standards|        I      - -
ISAS ISA 810ISA 910

200-70C

I  El I  I  ID El El I  El
1= 1
l --1
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Examples of future standards that may be developed
1. Corporate Governance 6. Environmental Management System
2. Statistical 7. Corporate Governance
3. Environment 8.  Compliance
4. Internal Control 9. Human Resources Practices
5. Corporate Governance

Figuur 8, Reportingstructuur (1 IFAC971)

De verdere concretisering van de betekenis van ICT in de reguliere jaarrekening-
controle lijkt hiermee ook buiten beeld te geraken. De neiging bestaat om de aan-
dacht te richten op de nieuwe vormen van assurance verschaffen.

In dit kader is bijvoorbeeld de ontwikkeling op het gebied van WebTrust interes-
sant ([CPAW98]). WebTrust is ontwikkeld door de Amerikaanse en Canadese
accountantsinstituten en heeft tot doel onzekerheden bij gebruikers van electronic
commerce-diensten via Internet weg te nemen. Dit bereikt WebTrust door een
certificering van de website op drie aspecten:
. business practice disclosure;
. transaction integrity controls;
. information protection controls.

De 'business practice disclosure' is gericht op het inzicht dat de website geeft in
de werkwijze van de organisatie met betrekking tot de afwikkeling van electronic
commerce-transacties en de waarborgen dat de organisatie handelt overeenkom-
stig deze publicatie. De 'transaction integrity controls' hebben betrekking op
maatregelen die zijn getroffen om te waarborgen dat transacties correct worden
afgewikkeld. De 'information protection controls' vormen de waarborg dat de
door de klant verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt
dan die waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld. Vooralsnog beperkt WebTrust
zich  tot de 'business to consumer' -transacties.

Op basis van het accountantsrapport, waaruit blijkt dat aan alle criteria wordt
voldaan, wordt via het accountantsinstituut het elektronische WebTrust-zegel
verstrekt. Momenteel loopt dit nog via het AICPA of het CICA. Binnenkort zal
dit echter naar verwachting voor Nederland via het Koninklijk NIVRA gaan 10-
pen.

Assurance service is gericht op het verstrekken van een bepaalde mate van zeker-
heid over vooraf gedefinieerde 'kwaliteit'-aspecten. De dienstverlening is niet
gekoppeld aan een verantwoording of een bepaald object van onderzoek en ook
niet aan strak gedefinieerde kwaliteitsaspecten, dit alles in tegenstelling tot de
wettelijke assurance van de controle van de jaarrekening. Hierbij is een parallel te
trekken tussen de brede EDP-auditing en de 'jaarrekening ICT-auditing'. Overi-
gens kan het voor de te ontwikkelen 'common body of knowledge' op ICT-
gebied wel relevant zijn om met ontwikkelingen in assurance service rekening te
houden. De wettelijke assurance en de daarvoor benodigde kennis en expertise
kan een opstap zijn voor uitbreiding op andere terreinen.
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5.3 Ontwikkelingen inzake management control
Naast ontwikkelingen in de auditingtheorie is het tevens van belang stil te staan

bij de ontwikkelingen in het interne beheersingssysteem van organisaties. De
term administratieve organisatie leek zich in het verleden te beperken tot het or-           4
ganiseren van het administratieve proces, waarbij de nadruk lag op de betrouw-
baarheid van de financiele cijfers inclusief de verantwoording daarover. Het blijkt
dat dit begrip wordt opgerekt qua betekenis en in veel organisaties wordt vervan-
gen door een begrip als management control. Hierbij is het blikveld van het ma-
nagement breed gericht en de vraag is actueel hoe de accountant inspeelt op deze
verbreding en welke elementen daarvan een invloed hebben op de jaarrekening-
controle.

In een publicatie van Renes ([Rene97]) is gesteld dat het publiek van accountants
verwacht dat zij kwaliteitsgebreken van de organisatie tijdig signaleren en dat de
verklaring die de accountant afgeeft bij de jaarrekening impliciet een oordeel
geeft over de kwaliteit van het management control-systeem inclusief de geauto-
matiseerde informatievoorziening.
Verder stelt Renes dat ook recente ontwikkelingen op het terrein van corporate
governance de belangstelling van het accountancyberoep voor management con-
trol hebben doen toenemen. Corporate governance omvat het besturen en beheer-
sen van een organisatie. De laatste jaren zijn op het terrein van corporate gover-
nance enkele toonaangevende rapporten verschenen. Goede management control-
systemen dragen ertoe bij dat de bedrijfsprocessen adequaat verlopen, waardoor
de waarde van de organisatie wordt vergroot en de continuYteit wordt gewaar-
borgd. In de studierapporten op het terrein van corporate governance staat het be-

grippenkader van het COSO-rapport Internal Control - Integrated Framework
(1992) centraal ([Coso92]).

Management control wordt gezien als een proces bestaande uit een serie van acti-
viteiten gericht op de besturing en interne beheersing van de organisatie. Mana-
gement control maakt daarmee deel uit van de elementaire managementproces-
sen: planning, uitvoering en evaluatie. Er is sprake van een effectief management
control-systeem indien dit systeem redelijke zekerheid biedt dat de bedrijfsdoel-
stellingen van de organisatie bereikt worden. De bedrijfsdoelstellingen van orga-
nisaties worden veelal onderverdeeld in drie categorietn:
1.  de effectiviteit en de efficientie van bedrijfsprocessen;
2.  de betrouwbaarheid van de financiele informatieverzorging;
3.  het naleven van relevante wet- en regelgeving.
Een management control-systeem bestaat in navolging van het COSO-rapport uit
vijf onderling samenhangende elementen: de bouwstenen van management con-
trol. Het management control-systeem kan daarom ook wel worden gezien als
een huis dat is opgetrokken uit deze vijf bouwstenen (zie figuur 8):
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.   Het beheersingskader bepaalt de sociale structuur en vormt daarmee het fun-
dament. Het beheersingskader is van doorslaggevend belang voor de levens-

kunnen, beginnend als haarscheurtjes, leiden tot verzakking en uiteindelijk
duur van het huis. Eventuele constructiefouten in het fundament van een huis

zelfs de ineenstorting van het gehele huis tot gevolg hebben. Voorbeelden van

invloeden die bijvoorbeeld de integriteit en de normen en waarden of de filo-
elementen uit het beheersingskader zijn de interne en externe omgevings-

sofie en stijl van leidinggeven van het management bepalen.
2 . Gezamenlijk vormen de elementen risicobeoordeling, specifieke beheer-

singsmaatregelen en informatie en communicatie de kamers van het huis, die
door de bewoners dagelijks worden gebruikt. Voor de bewoners - de mede-
werkers van de betrokken organisatie - zijn deze bouwstenen dagelijks waar-
neembaar.

.   Bewaking is het dak op het huis en zorgt ervoor dat de bewoners beschermd

zijn tegen aantasting van buiten en dat het huis bij elkaar gehouden wordt. Het
dak van een huis is meestal het eerste dat wij herkennen als wij het huis nade-
ren. Onder bewaking vallen onder meer de aparte evaluatieonderzoeken en

onafhankelijke beoordelingen van de kwaliteit van het management control-
huis.

Bewaking

Informatie

Risicobeoordeling Beheersingsmaatregelen

Communicatie

Beheersingskader

Figuur  9.  Management  control-systeem;  ontleend aan  het  COSO-rapport  C [Rene971)
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De Koning c.s. ([Koni97]) spreken over de begrippen interne controle en infor-
matiecontrole. Gepleit wordt voor het interpreteren van het begrip interne con-
trole als een vorm van management control, hoewel qua historie beide begrippen
een verschillende invalshoek hebben. Aansluitend is de informatiecontrole ge-
richt op de betrouwbaarheid van door het informatiesysteem geproduceerde in-
formatie. Belangrijke pijlers voor de informatiecontrole zijn:
. functiescheiding. In geautomatiseerde omgevingen wordt functiescheiding

gerealiseerd door applicatieprogramma's aan gebruikers te koppelen
(eventueel via het datamodel);

.   procedures. In toenemende mate dwingt een applicatie het navolgen van pro-
cedures (bijvoorbeeld controle op overschrijden kredietlimiet) af;

.  de waardenkringloop. Het systeemtheoretische verband in de waardenkring-
loop kan geautomatiseerd worden getoetst.

Met bovenstaande ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden. Het ma-
nagement heeft primair een andere focus dan de accountant in het kader van zijn
jaarrekeningcontrole. De management control-benadering versterkt dit. De afba-
kening en de invulling van 'jaarrekening ICT-auditing' dienen scherp plaats te
vinden.

5.4 Jaarrekeningcontroleaanpak
Diverse aanpakken voor het uitvoeren van jaarrekeningcontroles zijn in de afge-
lopen decennia de revue gepasseerd. Als trend was daarbij de toenemende aan-
dacht voor het interne-controlestelsel van de gecontroleerde organisatie te ont-
dekken, met andere woorden een systeemgerichte controleaanpak, naast of juist
ter vervanging van een gegevensgerichte aanpak, heeft meer en meer zijn intrede
gedaan. In 1984 signaleert Wilschut ([Wils 84]) dat er nog steeds sprake is van
twee denkrichtingen. Hij stelt dat de breuklijn de vraag betreft of de deugdelijke
grondslag wordt gelegd door middel van controlewerkzaamheden in hoofdzaak
rechtstreeks gericht op het cijfermatcriaal, dan wel in hoofdzaak door middel van
beoordeling van de opzet en toetsing van de werking van de organisatie van de
gecontroleerde huishouding.
Dit 'verschil' in denken bemoeilijkt ook het plaatsgeven van de ICT in de con-
troleaanpak. Het beoordelen van ICT heeft vooral betekenis in de systeemge-
richte aanpak. Volgens [Joe184] neemt de interne controle een centrale plaats in
in het geheel. Het object van onderzoek is het stelsel van interne controle, welk
stelsel gedefinieerd is als het geheel van maatregelen die intern moeten worden
getroffen ter waarborging van de betrouwbaarheid van de op te leveren informa-
tie omtrent de gang van zaken, alsmede ter bewaking van de aan de huishouding
toevertrouwde vermogensbestanddelen en de daarmee verkregen kapitaalgoede-
ren.
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Medio jaren tachtig is het begrip risicoanalyse toegevoegd. De huidige controle-
aanpakken zijn min of meer allemaal gebaseerd op een dergelijke benadering,
zodat ten algemeen kader als basis kan worden genomen. Tevens blijkt veelal dat
aandacht voor strategie van de client op ICT- en procesgebied een meer centrale

plaats inneemt in het controleprogramma. Een strategische analyse van de te be-
oordelen organisatie krijgt uitvoerig aandacht in moderne controleaanpakken
([Be1197]).

De commissie 'Voortgezette Educatie Registeraccountants' (VERA) introduceer-
de in 1990 de cursus 'COBRA' (Controle beheerst door risicoanalyse). Daarin
wordt een min of meer gestandaardiseerd overzicht gegeven van het op risico-
analyse gebaseerde proces van accountantscontrole (zie figuur 10).
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Figuur  10,  Controleaanpak  gebaseerd op  COBRA
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Fasen van het controleproces
Conform figuur 10 worden de volgende fasen  in het controleproces onderschei-
den:

1. Voortraject
Acceptatie van de opdracht, vaststellen van de voorwaarden, opstellen van de op-
drachtbevestiging.

2. Controlevoorbereiding
Kennis van de huishouding, initiele cijferbeoordeling, evaluatie controleomge-
ving, vaststellen controletolerantie, identificatie kritische controledoelstellingen,
opstellen planningmemorandum.

3.  Bepaling  controleaanpak
Inzicht in de aard en de omvang van de gegevensverwerkende processen, in-
schatting inherent risico, inititle keuze controleaanpak, interne-controlerisico en
cijferanalyserisico, opstellen controleplan en werkprogramma.

4. Uitvoering interne-controletests en gegevensgerichte controle
Lijncontroles en proceduretests, cijferbeoordelingen, verbandscontroles en de-
tailwaarnemingen.

5.  Evaluatie
Evaluatie controle-uitkomsten, afsluitende cijferbeoordeling.

6. Rapportering
Beoordeling gebeurtenissen na balansdatum, beoordeling van de jaarrekening,
opstellen accountantsrapport met verklaring, management letter.

In een publicatie van Wilschut ([Wils 97/1]) wordt stelling genomen tegen de au-

ditaanpak zoals hierboven aangeduid, gebaseerd op 'auditing by risk assessment'.
Wilschut stelt dat de theorievorming door de eenzijdige focus op begrippen als
accountantsrisico, inherente risico' s, interne-controlerisico' s  en  de  min  of  meer
'wiskundige benadering' daarvan geen verduidelijking geeft aan de afnemers van

het accountantsproduct. Met name het vaststellen van de inherente en interne
controlerisico's is volgens Wilschut moeilijk objectief te realiseren. De certifice-
rende accountant behoort  bij het bepalen  van deze risico' s vanuit  de  'ogen'  van
het management van de gecontroleerde organisatie tot inschattingen te komen.
Echter, het verplaatsen  in  de  rol van management  en het inschatten van risico' s
leiden al tot subjectieve invloeden. Dit betekent niet dat daardoor het model on-
bruikbaar is, echter wel dat met de nodige voorzichtigheid conclusies aan de re-
sulterende risico' s dienen te worden verbonden.

Het maatschappelijk verkeer heeft behoefte aan duidelijkheid over de doelstellin-

gen c.q. vragen waarop de jaarrekeningcontrole antwoord geeft. Zeker gelet op de
verbreding van de assurancefunctie, zoals behandeld in paragraaf 5.3, is de nood-
zaak hiervan te onderkennen.
Wilschut introduceert  in dit kader 'auditing by objectives'. Dit behoeft  niet  te
betekenen dat het stappenplan voor een jaarrekeningcontrole wezenlijk wordt bij-
gesteld, echter wel dat de doelstellingen die worden beantwoord tijdens de jaar-
rekeningcontrole explicieter worden vastgesteld.

39



Ook de recente bijstellingen in controleaanpakken bij de grote internationale ac-
countantskantoren plaatsten het rigide toepassen van de risicoanalyseaanpak meer
op de achtergrond.

Overigens bestaat de indruk dat het niet het een ('auditing by risk assessment') of
het ander ('auditing by objectives') is, maar dat veelal sprake zal zijn van een
combinatie van beide. Het hiervoor geschetste stappenplan voor een controleaan-
pak wordt dan ook als kapstok bij de verdere uitwerking gebruikt.

5.5    Ontwikkelingen in ICT
De ICT-ontwikkelingen zijn voor de accountant niet zozeer relevant vanuit tech-
nologisch perspectief, maar veeleer is relevant te onderkennen welk effect een
nieuwe ICT-vorm heeft op het voor de accountant van belang zijnde stelsel van
interne controles. In 1986 heeft De Vries ([Vrie 86]) vanuit deze optiek de ver-
schillende verwerkingstypologieen beschreven met daarbij de consequenties voor
de betrouwbaarheidsmaatregelen. De Vries sprak daarbij al over de migratie van
controlemaatregelen richting de hogere (systeem)softwarelagen. Daarbij werd
gedoeld op een verschuiving van gebruikerscontroles naar geprogrammeerde
controles en vanuit de applicaties naar systeemsoftware.
De Vries introduceerde een aantal typologieen, die hierna kort worden behandeld.
Hoewel bepaalde typologieen niet of nauwelijks meer voor zullen komen, is het
met name de denktrend van De Vries, die van belang blijft voor de accountant,
66k voor het analyseren van de consequenties van toekomstige ICT-
ontwikkelingen.
Batchverwerking in combinatie met niet-intelligente vastleggingsapparatuur
(offline)

1

Best and

OUD»» 1 4 *Verwerking NIEUW

1

Brondocument Ell I

Verwerkingsverslag I»«--1 IM--1 L-4
Controliverslag     I

L-4

Figuur 1 L Batchverwerking offline ([Vrie 861)

Bij deze vorm van gegevensverwerking vindt de gegevensvastlegging, ofwel het
omzetten in machineleesbare vorm, plaats met behulp van ponsmachines of appa-
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ratuur die cassettebanden of diskettes beschrijft. De batchgewijze verwerking
vindt vervolgens plaats op een centrale computer. Door het ontbreken van enige
vorm van intelligentie in de vastleggingsapparatuur is het niet mogelijk om con-
troles door deze apparatuur te laten uitvoeren. Alleen 'controleponsen: waarmee
een deel van het aspect juistheid wordt afgedekt, is mogelijk.
Voor het overige dient volgens De Vries de juistheid ondersteund te worden door
screening van de te verwerken gegevens en confrontatie met in hoofdbestanden
aanwezige gegevens, hetgeen beide plaatsvindt bij verdere verwerking op de
centrale computer. Onder screening worden in dit verband verstaan controles op
bestaanbaarheid (bijvoorbeeld check-digit-controle), redelijkheidscontroles, con-
troles op verbanden binnen posten e.d.
Voorts dient de juistheid van invoer en verwerking te worden vastgesteld door
een afdoende controle van output.
De controle op de volledigheid van zowel invoer als verwerking wordt in het al-
gemeen bewerkstelligd door middel van batchtotalen en doornummering van
aangeleverde batches.
Goede correctieprocedures, met name ter waarborging van de volledigheid van de
te corrigeren posten/batches, zijn noodzakelijk.
Met behulp van opgebouwde totalen kan eveneens worden vastgesteld of de mu-
taties zijn aangebracht op het juiste en volledige bestand.
De autorisatiecontrole is procedureel geregeld, meestal door middel van gebruik
van parafenlijsten (bevoegde functionarissen) e.d., waardoor het computercen-
trum kan vaststellen of de batches door bevoegde functionarissen worden aange-
leverd.
Tijdigheid wordt bereikt door een goede planning van de uit te voeren verwer-
kingen alsmede door een gedegen afloopcontrole op de geweigerde batches.
De beveiliging beperkt zich geheel tot fysieke maatregelen gericht op de wering
van onbevoegden op de computerzaal alsmede ten behoeve van de continuiteit
van de gegevensverwerking.

Batch-verwerking in combinatie met intelligente vastleggingsapparatuur (offline)
De wijzigingen ten opzichte van de in de voorgaande paragraaf behandelde situa-
tie betreffen uiteraard alleen het invoer/vastleggingstraject.
Doordat de vastleggingsapparatuur nu beschikt over enige intelligentie (gedacht
kan worden aan beperkt programmeerbare kasregisters e.d.) is het mogelijk de
screening (controle op juistheid) te doen plaatsvinden door de vastleggingsappa-
ratuur. Tevens kan controle op volledigheid plaatsvinden met voortellingen
(batchtotalen).

Batchverwerking met online gegevensvastlegging - niet interactief
Ten opzichte van offline gegevensvastlegging is er ten aanzien van de wijze
waarop interne-controlemaatregelen moeten worden gerealiseerd bij een online-
situatie onmiddellijk een aantal veranderingen te constateren.
Voor het aspect tijdigheid kan worden gesteld dat deze in het algemeen verbetert,
hoewel de tijdigheid van de verwerking nog immer met behulp van planning ge-
waarborgd dient te worden.
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Een duidelijker verandering treedt op ten aanzien van het aspect beveiliging, en
wet in verband met het voortdurend beschikbaar zijn van datacommunicatie,
waarbij veelal sprake zal zijn van een relatief groot aantal aangesloten gebruikers.

Bestand
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- Im, 6.6 -IM H -NIEUW

Ver..king.·     1

verslag

L-4
Figuur  12,  Batchverwerking  online  -  niet  interactief (IVrie  86])

Deze variant lijkt sterk op de reeds besproken situatie van batchverwerking met
offline gegevensvastlegging met behulp van intelligente apparatuur, waarbij de
gegevens door middel van datacommunicatie worden getransporteerd naar de
centrale computer. Het verschil bestaat hierin dat bij deze typologie de verbin-
ding met de computer voortdurend open is.
Dit betekent dat niet in alle gevallen kan worden volstaan met de aldaar bespro-
ken procedurele beveiligingsmaatregelen.
Een eerste maatregel hierbij is het gebruik maken van geprogrammeerde toe-
gangsbeveiligingsmaatregelen in specifieke datacommunicatieprogrammatuur
(teleprocessing-monitoren).
Voorts kan gebruik worden gemaakt van security.
Uiteraard is het verder mogelijk de terminals zelf fysiek te beschermen door ze te
plaatsen in een afgesloten ruimte, ofwel door middel van een slot op de terminal
zelf.
Tevens speelt de afweging of gebruikgemaakt zal worden van vaste (huur)lijnen
of van kieslijnen (dial-up-verbinding).
Als extra beveiliging tegen het ongeoorloofd kennisnemen kan tijdens het trans-

port van zeer waardevolle of privacygevoelige gegevens gebruik worden gemaakt
van versluieringstechnieken (encryptie).
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Batchverwerking met online gegevensvastlegging - interactief
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Figuur 13. Batchverking online - ink ractief ( [Vrie86 1)

Deze typologie onderscheidt zich van de voorgaande doordat nu het te bewerken
bestand online beschikbaar is voor het raadplegen van de daarin opgenomen ge-
gevens. Het muteren geschiedt niet bij de invoer maar tijdens een latere batch-
verwerking.
Voor de controle op de juistheid betekent dit een belangrijke verbetering, doordat
nu reeds bij de invoer van gegevens confrontatie kan plaatsvinden met in het be-
stand aanwezige gegevens.
Het online beschikbaar stellen van bestanden betekent echter dat maatregelen
moeten worden getroffen om dit bestand te beveiligen tegen ongeoorloofde inza-
ge in de gegevens en tegen het mogelijkerwijs wijzigen of verminken van deze
gegevens.

De eerder beschreven datacommunicatiesoftware (teleprocessingmonitor) biedt in
de regel te weinig mogelijkheden voor een effectieve beveiliging van bestanden.
Dit wordt veroorzaakt doordat deze programmatuur slechts de bevoegdheden tot
het gebruiken van programma' s regelt.
Afhankelijk van de noodzaak tot beveiliging kan in deze situatie gebruik worden
gemaakt van specifieke toegangsbeveiligingspakketten, de zogenoemde access
control software (ACS).
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Data-entry met niet-sequentiile batchverwerking
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Figuur  1 4,  Data-entry  met  niet-sequentitte  batchverwerking  ( 1 Vrie  861 )

De tot nu toe beschreven verwerkingstypologieen betreffen alle een vorm van
batchverwerking waarbij de bestandsbijwerking sequentieel plaatsvindt, dat wil
zeggen dat zowel het opgebouwde mutatiebestand als het bij te werken hoofdbe-
stand integraal, record voor record, wordt gelezen en zo nodig verwerkt. Deze
verwerkingstechniek maakt het op eenvoudige wijze mogelijk tellingen van de
bijgewerkte hoofdbestanden op te bouwen, immers bij elke verwerkingsgang
wordt toch elk in het bestand aanwezige record ingelezen.
Een in de praktijk echter veelvuldig toegepaste werkwijze - door het gebruik van
direct benaderbare bestandsorganisatievormen - is het vanuit het opgebouwde
mutatiebestand 'postgewijs' muteren van de hoofdbestanden.

De opbouw van tellingen waardoor kan worden vastgesteld of met het juiste en
volledige bestand wordt gewerkt, is hierdoor niet langer zonder meer mogelijk.
Real time verwerking
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Figuur  15,  Real  time  verwerking  ( [Vrie  861)
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Bij real time verwerking worden de ingebrachte mutaties onmiddellijk verwerkt
in de online aanwezige bestanden.
Deze typologie waarborgt derhalve een optimale tijdigheid van de gegevensver-

werking.
Om te voorkomen dat kleine storingen in de verwerking leiden tot het opnieuw
moeten inbrengen van mutaties door gebruikers, waardoor de actualiteit eveneens
ernstig wordt geschaad, dienen extra maatregelen te worden getroffen in de vorm
van recovery- en restartprocedures.

De logging ten behoeve van de recovery en restart wordt doorgaans door de sys-
teemsoftware geregeld, de logging ten behoeve van mutatieverslagen en tellingen
dient in de applicaties zelf te worden geregeld en wordt weI aangeduid met de
term  'journaling'.

Gemeenschappelijk gegevensgebruik (data-sharing)
Voor alle in het voorgaande besproken typologieen geldt dat applicaties de be-
schikking hebben over hun eigen bestanden. Echter, bij data-sharing maken
meerdere applicaties gelijktijdig gebruik van hetzelfde bestand. Hierdoor ontstaat
de behoefte aan een meer verfijnde wijze van bevoegdheidscontrole.
Hoewel het in principe mogelijk is dit met transactiebeveiliging - al dan niet in
combinatie met menu-security - te bewerkstelligen, is het uit het oogpunt van be-
heersbaarheid beter om in deze situatie gebruik te maken van een applicatieonaf-
hankelijke methode.
Het softwareproduct waarin deze toegangscontrole geregeld wordt, is het databa-

semanagementsysteem (DBMS).
Bij deze verwerkingsvorm doet zich de meest duidelijke vorm van migratie voor
omdat hier meerdere maatregelen tegelijk verschuiven naar het DBMS, namelijk:
.  de autorisatiecontrole (vanuit applicaties, andere systeemsoftware en organi-

satie);
.   de concurrencycontrol (vanuit de organisatie);
.   restart- en recoveryprocedures (vanuit applicaties en organisatie);
. juistheidscontroles (vanuit applicaties).

Het is van belang om in een te beoordelen organisatie vast te stellen welke ICT-
verwerkingstypologie of -typologieen van toepassing zijn.
De accountant dient de ICT-ontwikkelingen tijdig te onderkennen, zeker in relatie
tot mogelijke aanpassingen in de voor de accounting auditing relevante beheer-

singsmaatregelen.

Noordam en Van der Vlist schetsen de belangrijkste ontwikkelingen in de ICT
([Noor98]) mede gebaseerd op onderzoeken onder ondernemers en bij leveran-
ciers.

Belangrijke trends zijn:
.  de werkplekontwikkeling met ontwikkelingen als e-mail, workflow manage-

ment, multimedia;
. de toenemende individualisering met ontwikkelingen als smartcards, call

centers e.d.;
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architectuurveranderingen richting client/server, gedistribueerde databases en
datawarehouses;

.    de verdere ontwikkeling van InterneUintranet, mobiele communicatie e.d.;

.   de verbetering van tools in systeemontwikkeling;

.    het gebruik van geYntegreerde softwarepakketten.
ICT grijpt daarmee steeds meer in op traditioneel vormgegeven bedrijfsprocessen
en organisaties. Het begrip virtueel doet op alle niveaus zijn intrede en heeft ook
direct effect op administratief-organisatorische principes. Dit beinvloedt het  be-
oordelingsproces van de accountant.
Noordam en Van der Vlist schetsen dat de ICT-trends de motor zijn of worden           1
achter organisatieveranderingen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in
ICT-trends die hun impact hebben op het product of de dienst en die welke juist
hun impact hebben op de organisatie.
In een tabel weergegeven zijn de trends als volgt te rubriceren (ontleend aan
[Noor98]):

ICT-trends die meer bijdragen aan het product of . multimedia
de dienst van een organisatie . smartcards

. virtual reality
ICT-trends die het bedrijfsproces ondersteunen in . workflow manage-
termen van efficiencyverbetering, doorlooptijd- ment/DIS/imaging
versnelling of verhoging van de betrouwbaarheid .   call center

. e-mail

. EDI

. Internet/intranet
groupware

. datawarehouses

. client/server

De ICT-ontwikkelingen hebben steeds meer directe impact op de primaire be-
drijfsprocessen van de organisatie. Electronic commerce is daarvan het sprekende
voorbeeld. Het via Internet beschikbaar hebben van bijvoorbeeld 'virtual book
stores' geeft al aan dat de fysieke wereld deels wordt vervangen door de virtuele
wereld.
De 'optimistische' verwachtingen, blijkend uit onderzoeken uitgevoerd in 1998,
duiden aan dat in het jaar 2003 ongeveer 60% van alle business-to-business
transacties via Internet zal verlopen. Hiermee zijn samenwerkingsverbanden tus-
sen organisaties anders geworden en komen traditionele principes van admini-
stratieve organisatie op de helling.
In een onderzoeksrapport van KPMG over Electronic Commerce ([KPMG 98])
blijkt dat de hiervoor vermelde 'optimistische' schattingen zijn getemperd. Ech-
ter, de impact van de verandering wordt door alle onderzochte organisaties
(vijfhonderd in Europa) onderkend.
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Belangrijke bevindingen, met relevantie voor de accountant, zijn:
.   Als belangrijkste voordelen van E-commerce worden de versnelde benadering

van nieuwe clirinten en de snelheid van de handel genoemd.
. E-commerce verandert de supply chain.
.    Beveiligingsfaciliteiten voor Internet zijn (deels) voorhanden.
. E-commerce dient te worden geintegreerd in alle bedrijfsprocessen en vereist

managementaandacht.

De accountant ervaart deze veranderingen versneld wanneer de ICT-verandering
ook de totstandkoming van de financiale cijfers beYnvloedt; bij e-commerce is
hiervan bijna altijd sprake.
Kortom, evenals het management behoefte heeft aan een ICT-antenne lijkt de ac-
countant deze ook nodig te hebben.

Neisingh onderstreept in [Neis 98] de geschetste ICT-ontwikkelingen als volgt:

Het gebruik van ICT in organisaties neemt grote vormen aan. Onder invloed van
deze ontwikkelingen kiezen organisaties ervoor tot een hoge graad van automati-
sering in zowel de primaire als de secundaire processen te komen en in dat ver-
band computersystemen en netwerken met elkaar te verbinden, waarbij ook
grensoverschrijdend ten opzichte van andere organisaties wordt gehandeld. Toe-
passing van electronic commerce (electronic data-interchange), waarbij compu-
ters van handelspartners met elkaar zijn verbonden, zorgt voor (nagenoeg) pa-
pierloze organisaties. Volledig geautomatiseerde afrekeningen tussen ziekenhuis
en zorgverzekeraars zijn al meer regel dan uitzondering en zorgen er bij alle par-
tijen voor dat ook hier het gebruik van externe documenten wordt geminimali-
seerd. Zonder bijzondere maatregelen (het opbouwen van een audit trail) vervalt
echter een groot deel van de registratie en het spoor van transacties en de verwer-
king ervan. De beheersing van de organisatie kan daardoor ernstig worden ver-
stoord.

5.6 Jaarrekeningcontrole en geautomatiseerde gegevens-

verwerking
NIVRA-studierapport 34 beschrijft in de inleiding van het studierapport dat de
voortschrijdende ontwikkelingen in de ICT in de afgelopen decennia de jaarreke-
ningcontrole onmiskenbaar hebben beYnvloed.

Het belang van vaktechnische ondersteuning op dit terrein aan betrokken be-
roepsgenoten   is   door het NIVRA tijdig onderkend. Reeds   in 1970 verschenen
deel  1  en  deel  2  van de NIVRA-geschriftenreeks  'ICT en controle'.  In  1975  wer-
den zij opgevolgd door een derde deel. Tezamen vormen zij een samenhangende
studie naar 'de invloed van ICT van de administratie op de accountantscontrole'.
Geconcludeerd werd onder andere dat de accountantsfunctie niet door ICT wordt
aangetast, maar dat de accountantsarbeid onder invloed van ICT sterk van karak-
ter zal veranderen als gevolg van wijzigingen van organisatorische aard binnen de
onderneming. Deze conclusie trekt Wilschut  ook in diverse publicaties  uit   1984
en 1985 ([Wils84], [Wils85/1], [Wils85/2], [Wils85/3] en [Wils85/4]).
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De hiervoor vermelde NIVRA-geschriften werden gevolgd door andere publica-
ties uit de reeks 'Automatisering en controle'. Zij geven echter geen afdoende
antwoord op de vraag naar de invloed van ICT van informatieverzorgende pro-
cessen op de accountantscontrole.

De aan de jaarrekening (waarin de uitkomsten van de bedrijfsvoering in financi-
ele zin worden weergegeven) ten grondslag liggende gegevens worden in toene-
mende mate op geautomatiseerde wijze bewerkt en vastgelegd. De accountant
dient zich rekenschap te geven van de consequenties die ICT in de gecontroleerde
organisatie heeft voor zijn controle. Het doel van deze beoordeling is het de ac-
countant mogelijk te maken op efficilfnte wijze tot een oordeel over de getrouw-
heid van de jaarrekening te komen. Soms betekent dit dat de accountant kiest
voor een controleaanpak waarbij hij (geheel of gedeeltelijk) gebruikmaakt van de
in de ICT-organisatie en geautomatiseerde processen (tezamen: de geautomati-
seerde gegevensverwerking) opgenomen maatregelen van interne controle. In be-
paalde gevallen heeft de accountant geen keuze. De geautomatiseerde gegevens-
verwerking is dan van dien aard dat een 'traditionele controleaanpak' buiten de
ICT-organisatie om niet mogelijk is.

Tegenwoordig is bij de controle van de jaarrekening, zoals al eerder uiteengezet,
het streven van de accountant erop gericht zich een beeld te vormen van de be-
drij fsrisico' s  die de onderneming loopt  en de interne controles waarmee  de  on-
dememingsleiding deze risico' s tracht te beheersen; de interne controles in brede-
re zin of management control genoemd. Dit speelt ook een rol bij een auditbena-
dering gebaseerd op objectives. ICT speelt bij het besturen van ondernemingen
en bij het beheersen van bedrij fsrisico' s een belangrijke rol en moet om die reden
zelf ook in voldoende mate worden beheerst. De wijze waarop inhoud wordt ge-
geven aan de beheersing van ICT binnen ondernemingen loopt sterk uiteen en
wordt onder meer beYnvloed door de omvang van de ICT-organisatie, de techno-
logie waarmee wordt gewerkt en de vraag of er met standaard- of zelfontwikkel-
de software wordt gewerkt.
Het is derhalve van groot belang dat binnen het controleteam voldoende ICT-
kennis beschikbaar is, niet alleen voor de realisatie van de meest effectieve en
efficiente controleaanpak, maar ook om als kritisch klankbord van de onderne-
mingsleiding te kunnen fungeren (veelal in het kader van adviesdiensten).

Zoals hiervoor al gesteld heeft het maatschappelijk verkeer behoefte aan duide-
lijkheid over de doelstellingen c.q. vragen waarop de jaarrekeningcontrole ant-
woord geeft.
Voor het onderwerp ICT is hier in de controlebenadering van het studierapport 34
(voor een deel) al bij aangesloten. Als referentiekader is een doelstellingenmodel
ingevoegd, waarop de 'jaarrekening ICT-auditing' antwoord zou moeten c.q.
kunnen geven. Kortom, dit lijkt al  te zijn gebaseerd op 'auditing by objectives'.
Wilschut heeft in dit kader ook een denkmodel geYntroduceerd ten behoeve van
de EDP-audit en de accountantscontrole, dat verder kan worden uitgewerkt. Voor
het vakgebied EDP-audit  is het model feitelijk een variant  van  het  in   1985  geYn-
troduceerde instrumentarium voor het uitvoeren van de accountantscontrole
([Wils85/2]).
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Theorie van de EDP-audit/Normatieve theorie van de accountantscontrole

0    +        4    +Opdracht

-+ Auditobject c.a. -ti Verkennen .--

G>III»
(IATM--„ Inspecteren TMG

Opdrachtgever
A +

Verifieren/evalueren

Bevindingen 1- Rapporteren ---

ATM  = algemene toetsingsmiddelen
STM  = specifieke toetsingsmiddelen
TMG  = technieken, methoden en gereedschappen

Figuur 16, Structuur en samenhang auditproces ( [Wils 85/2 j, [Wils 941)

5.7 Plaatsbepaling tiaarrekening ICT-auditing' als onderdeel
van de jaarrekeningcontroleaanpak

5.7.1 Algemeen
In voorgaande paragrafen is gesproken over een generieke controleaanpak en is al
kort het belang van ICT aangeduid voor de te controleren organisaties. De kop-
peling tussen de te beoordelen aspecten en objecten van ICT en de jaarrekening-
controle wordt nu verder uitgewerkt. In hoofdstuk 4 is daarbij al een basisinde-
ling ontstaan in algemene en specifieke computercontroles. Deze indeling zal na-
der per fase van de controleaanpak worden uitgewerkt, zodat een raamwerk ont-
staat van het begrip 'jaarrekening ICT-auditing'.
De accountant richt zich in zijn certificerende functie op de financiele gegevens
en in meerdere of mindere mate op het proces van verwerking van deze gege-
vens. Het primaire doel van de accountantscontrole is het vaststellen of de infor-
matie in een jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, of deze
informatie voor de gebruikers van de jaarrekening toereikend is en of zij is opge-
steld conform wettelijke voorschriften. De accountant kan bij het inrichten van
zijn controlewerkzaamheden in hoofdlijnen een tweetal verschillende benaderin-
gen kiezen, namelijk gegevens- of systeemgericht.
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Bij een gegevensgerichte controle richt de accountant zich rechtstreeks op het
object van onderzoek, zijnde de financiele gegevens, dat moet worden gecertifi-
ceerd. De systeemgerichte benadering richt zich daarentegen op het proces van
verwerking van het object van onderzoek. Daarbij staat de vraag centraal in wel-
ke mate de accountant bij het controleren van de betrouwbaarheid van de posten
in de jaarrekening gebruik kan maken van de beheersingsstructuren in een orga-
nisatie en welke invloed dit heeft op de door hem te verrichten werkzaamheden.

Het bij de systeemgerichte controlebenadering te beoordelen proces van verwer-
king verandert door de introductie van ICT. Gegevensverwerkende processen zijn
in overwegende mate geautomatiseerd. Specifieke geprogrammeerde controles
worden in gegevensverwerkende processen opgenomen ter waarborging van de
betrouwbaarheid van de uitkomsten. De goede werking van deze controles dient
te worden onderzocht. Daarnaast wordt als het ware een metaproces ter beheer-
sing van het proces van de application controls geYntroduceerd, de algemene
computercontroles. In [Neis98] en [Kort98] worden deze samenhang en de rele-
vantie daarvan voor de jaarrekeningcontrole nader uiteengezet.

Door de introductie van ICT verandert de controlefunctie van de accountant niet.
Geen enkele methodiek van gegevensverwerking kan op zichzelf de zekerheid
verschaffen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Derhalve zal de ac-
countant die gebruikmaakt van de management control-procedures zelfstandig
controle dienen uit te voeren. Aangezien de integratie van ICT in de bedrijfspro-
cessen en het daarbij behorende informatieproces echter voortschrijdt, verandert
wel de wijze van uitvoering van de accountantsfunctie.

De betrouwbaarheid van de verantwoordingsinformatie kan dus worden gewaar-
borgd door een combinatie van geprogrammeerde en handmatige controles en
algemene computercontroles. Het begrip betrouwbaarheid behoeft hierbij wel-
licht nog enige toelichting. Betrouwbaarheid in relatie tot gegevens heeft betrek-
king op aspecten als juistheid en volledigheid. Betrouwbaarheid in relatie tot ge-
programmeerde controles betreft de vraag of de toepassingsprogrammatuur, in-
clusief de hierin opgenomen geprogrammeerde controles, en de handmatige ge-
gevensverwerkende activiteiten naar behoren functioneren. Dit laatste wil zeggen
in overeenstemming met de specificatie, volgens de voorgeschreven procedures,
etc. Hierbij moeten de specificaties en procedures aan daaraan te stellen eisen
voldoen (zoals te ontlenen aan de leer van de administratieve organisatie). In re-
latie tot de algemene computercontroles ho,idt betrouwbaarheid eveneens in het
functioneren volgens voorgeschreven specificaties, die dienen te voldoen aan be-
paalde eisen.

De vraag kan worden gesteld welke evidence een onderzoek naar de betrouw-
baarheid van een proces oplevert ten aanzien van de betrouwbaarheid van het
product ervan. Voor de procescontroles (zijnde geprogrammeerde controles) is
hierover enige consensus bereikt. Ten aanzien van de metaprocescontroles (de
algemene computercontroles) is de discussie nog gaande. Dat de metaprocescon-
troles echter evidence kunnen opleveren ten aanzien van de betrouwbaarheid van
het product lijkt aannemelijk.
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Door het realiseren van bepaalde algemene beveiligingsmaatregelen worden de
processen in een geconditioneerde omgeving uitgevoerd. Hierdoor is niet alleen
een voorwaarde geschapen om de procescontroles te kunnen uitvoeren, maar
kunnen ook zekerheden over het product worden verkregen. Door het installeren
van toegangsbeveiligingssoftware bijvoorbeeld kunnen toegangsbeveiligings-
maatregelen voor alle applicaties worden gerealiseerd. Als onderdeel van het
controleprogramma dient het juist functioneren van deze algemene software con-
tinu te worden vastgesteld. Zodoende kan extra zekerheid worden verkregen over
de betrouwbaarheid van de geYmplementeerde autorisatietabellen voor de diverse
processen en in het verlengde hien'an over de handhaving van de functieschei-
dingen in de geautomatiseerde omgeving. Let wel, gesproken wordt over extra
zekerheid, hetgeen impliceert dat nog altijd een mix van controlemaatregelen
dient te worden ingezet. Het alleen beoordelen van de algemene computercon-
troles zal niet afdoende blijken te zijn om tot aanvaardbare uitspraken over het
object van onderzoek te komen.

Uit NIVRA-studierapport 34 is af te leiden dat het onderscheid in een gegevens-
gerichte versus een systeemgerichte aanpak eigenlijk op voorhand voor het be-
palen van de werkzaamheden minder relevant is, het is veel meer een typering
van de aard van de werkzaamheden dan dat daaruit concreet een controlepro-
gramma is af te leiden.

NIVRA-studierapport 34 baseert zich op een risicoanalytische benadering zoals
behandeld in paragraaf 5.4 en ontleend aan COBRA. Tijdens de uitvoering van
het controleprogramma kan de typering van de werkzaamheden wel veranderen
(van systeem- naar gegevensgericht) indien blijkt dat niet of te beperkt op de in
de geautomatiseerde gegevensverwerking opgenomen controles kan worden ge-
steund. De risicoanalytische benadering, zoals hierna uitgewerkt, maakt in prin-
cipe geen onderscheid naar typologie en omvang van de te controleren organisa-
tie.

5.7.2  Uitwerking - algemeen
In figuur 17 is aangegeven op welke momenten gedurende de controlecyclus ide-
aliter de op de ICT-gerichte werkzaamheden worden uitgevoerd.

Controlecyclus

  Planning        
Strategie en planning  

Interim      Balanscontrole  

audit

 

Planning EDP-audit          

Accountantsverklaring

EDP-audit               |

1

Onderzoek en rapportage
Actualiseren in-

inzake computercontroles
zicht In computer-
con roles

Figuur 17, Controlecyclus ([KPMG941)
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Uit het schema blijkt dat de op de ICT gerichte werkzaamheden vroeg in het
controleproces worden uitgevoerd. Bij het opmaken van het controleprogramma
moet het auditserviceteam voldoende inzicht kunnen worden geboden in de mate
waarin gebruik kan worden gemaakt van de computercontroles. Een en ander
heeft als consequentie dat tegen het einde van het boekjaar van de client nog een

actualisering van het inzicht nodig is. Dan moet worden vastgesteld of de eerder

waargenomen en beoordeelde maatregelen van interne controle nog steeds effec-
tief zijn, of dat daarin verandering is opgetreden doordat bijvoorbeeld een nieuw

geautomatiseerd systeem is ingevoerd.

5.7.3  Uitwerking - per controlestap
De hierna volgende uitwerking is grotendeels ontleend aan NIVRA-studierapport
34, daarbij is op onderdelen materiaal toegevoegd uit andere publicaties (zoals
'Handboek informatietechnologie en accountantscontrole' van KPMG).
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Fase controlepro- ICT-gerelateerde activiteiten Werkzaamheden
ces

1. Voortraject
1.1   Acceptatie van . eerste indruk opdoen over toereikendheid van . interviews met ICT-manager en leiding-

de opdracht de administratieve organisatie en het stelsel gevenden
van maatregelen van interne controle, ter be- .   kennisname (op hoofdlijnen) van en beschrij-
oordeling van wezenlijke bezwaren voor aan- ving van ICT (belangrijkste applicaties)
vaarding van de opdracht

. eerste indruk van de aard van de geautomati-
seerde gegevensverwerking

1.2 Vaststellen van .   niet meer diepgang dan noodzakelijk voor
de voorwaarden jaarrekeningcontrole, relatie met Wet compu-

tercriminaliteit leggen
3             1.3 Opstellen van de . benoemen reikwijdte van de op de geautomati-

opdrachtbeves- seerde gegevensverwerking betrekking heb-
tiging bende werkzaamheden

2. Controlevoor-
bereiding

2.1 Kennis van de . inzicht verkrijgen in aard en omvang ICT interviews

huishouding .   kennisnemen van beschrijvingen ICT-
componenten

. inzicht verkrijgen in:
informatiesystemen
gebruikte technologie
profiel van de ICT-organisatie



Fase controlepro- ICT-gerelateerde activiteiten Werkzaamheden
ces

.   gebruikersbetrokkenheid bij ICT-
ontwikkelingen

2.2 Initiele cijferbe- n.v.t. n.v.t.

oordeling
2.3  Evaluatie van de . beoordelen opzet van de in de geautomatiseer- . toepassen van vragenlijsten of benchmarking

controleomge- de gegevensverwerking opgenomen controle- producten (bijvoorbeeld ICT controls bench-
ving maatregelen marking; gebaseerd op algemene computer-

.   focus op algemene computercontroles controles conform ICT control-cyclus)
(NIVRA-studierapport 34 richt zich op logi- . evaluatiemodel invullen inzake opzet algeme-
sche toegangsbeveiliging, testen, change ma- ne maatregelen/computercontroles
nagement; overige gebieden behoren tot ad-

r viesfunctie)
.   oordeelsvorming over mate van gebruik van

controlemaatregelen in ICT (diepgang; sys-
teem- of gegevensgericht)

2.4 Vaststellen con- n.v.t. n.v.t.

troletolerantie
2.5 Identificatie kri . vaststellen kritische posten en processen en . identificeren kritische functies binnen applica-

tische controle- getrouwheidsaspecten gerelateerd aan ICT             tie
doelstellingen . formuleren beoordelingsdoelstellingen voor

(delen van) applicaties



Fase controlepro- ICT-gerelateerde activiteiten Werkzaamheden
ces

2.6 Opstellen .   benoemen te beoordelen functies binnen ap- .   resumt 2.1 tot en met 2.5
planningmemo- plicaties
randum . evaluatie opzet algemene computercontroles

3.   Bepaling con
troleaanpak

3.1  Inzicht in de ge . beoordelen opzet geprogrammeerde en ge- . uitvoeren systeemaudit (beoordeling systeem-
gevensverwer- bruikerscontroles voor kritische (delen van) beschrijvingen, interviews met gebruikers en
kende processen applicaties beheerders)

3.2  Inschatting inhe- . vaststellen historie ICT inclusief kwaliteit .   interviews met beheerders en gebruikers
6 rent risico technologie

3.3 Per routinematig . oordeelsvorming over steunen op geautomati- . evaluatie van bevindingen opgedaan bij 3.1
proces initiele seerde processen
keuze; Interne-
controlegericht
(systeemgericht)
of gegevens-
gericht

3.4   Inschatting in . evaluatie voorgaande activiteiten ter bepaling n.v.t.

terne-controle- omvang systeemtests, cijferanalyses en detail-
risico waarnemingen



Fase controlepro- ICT-gerelateerde activiteiten Werkzaamheden
ces

3.5 Inschatting cijfe- n.v.t. n.v.t.

ranalyserisico
3.6/3.7 Opstellen . vaststellen welke en hoeveel in de geautomati- n.v.t.

controleplan seerde gegevensverwerking opgenomen interne
en werkpro- controles op bestaan en werking te toetsen
gramma (vaststellen systeemtests)

4.   Uitvoering in-
terne controle-
test en gege-
vensgerichte

5                 controle
4.1 Systeemtests . toetsen bestaan en werking algemene computer- . geprogrammeerde controles testen via sys-

(lijncontroles en controles en geprogrammeerde controles teemverificaties, beoordeling output, lijn-
proceduretests) controles e.d.

. algemene computercontroles testen

4.2 Cijferbeoor- n.v.t. n.v.t.

delingen

4.3 Verbands- n.v.t. n.v.t.

controles



Fase controlepro- ICT-gerelateerde activiteiten Werkzaamheden
ces

4.4 Detailwaar- n.v.t. n.v.t.

nemingen

5.   Evaluatie uit- evaluatie bevindingen uit 2.3, 3.1 en 4.1 n.v.t.

komsten

5.1   Evaluatie con-
troleuitkomsten

5.2 Afsluitende cij- n.v.t. n.v.t.

ferbeoordeling

6. Rapportering
3 6.1 Gebeurtenissen n.v.t. volgens NIVRA-studierapport 34 n.v.t.

na balansdatum
6.2 Beoordeling van n.v.t. n.v.t.

de jaar-
rekeningen

6.3 Accountants- . melding gerelateerd aan artikel 393 lid 4 . evaluatie bevindingen opstellen
rapport met
verklaring

6.4 Management . melding ICT-bevindingen (ook gerelateerd aan . evaluatie bevindingen
letter gehele ICT control-cyclus)



5.7.4 Uitwerking gericht op algemene computercontroles, enige speci-
fieke beschouwingen

Het beoordelen van de algemene computercontroles blijft nog een lastige zaak,
niet omdat de materie te ingewikkeld is, maar op het punt van het bepalen welke
aandacht benodigd is in het kader van de jaarrekeningcontrole. Tevens is het
veelal nog moeilijk om concrete audit evidence te ontlenen aan het beoordelen
van de algemene computercontroles.
De centraal te beantwoorden vraag is of de algemene computercontroles voor de
te onderzoeken organisatie acceptabel zijn, rekening houdend met de grootte en
complexiteit van en de risico's in een organisatie. Hieruit blijkt direct dat er niet
66n stelsel van normen en maatregelen is op het gebied van de algemene compu-
tercontroles, dat voor elke organisatie op dezelfde wijze dient te worden gereali-
seerd. Ook in een relatief kleine organisatie (met bijvoorbeeld twee ICT-
medewerkers) moet het mogelijk zijn in het kader van de jaarrekeningcontrole te
steunen op de kwaliteit van de algemene computercontroles. In het artikel van De
Munck ([Munc93]) is al eerder gesignaleerd dat de controlerend accountant wel-
licht te snel besluit om van deze waarborgen geen gebruik te maken. Algemene
computercontroles hebben betrekking op de systeemontwikkelings-, onderhouds-
en verwerkingsomgeving. De algemene computercontroles hebben tot doel te
waarborgen dat informatiesystemen effectief worden ontwikkeld en geYmple-
menteerd  en dat gegevens en programma' s adequaat worden beschermd.  Alge-
mene procedure- en beleidsuitspraken ter beheersing van de ICT en functieschei-
dingen in de gebruikersorganisatie en tussen de ICT-afdeling en de gebruikers
dienen voorhanden te zijn.
Zonder de intentie te hebben hierna een volledig controleprogramma voor het be-
oordelen van de algemene computercontroles te beschrijven zal een aantal rele-
vante aandachtspunten worden toegeticht. Daarbij is in tegenstelling tot het NI-
VRA-studierapport 34 de brede ICT control-cyclus als basis genomen.

Beteid en management

Een beeld dient te worden gekregen van de planning van ICT, de management-
verantwoordelijkheden ten aanzien van ICT, de verantwoordelijkheden van de
ICT-afdeling, de beveiligingsprocedures en de invulling van de securityfunctie.
Audit evidence is onder andere te ontlenen aan het opvragen van het informatie-
en ICT-beleid, het ICT-plan, de budgetten (over meerdere jaren ten behoeve van
trendanalyses), de verslagen van relevante managementbijeenkomsten, het bevei-
ligingsbeleid, de organisatiestructuur en taakstellingen en de securityverslagen.
De noodzakelijke audit evidence kan varieren met de grootte van de organisatie.
In een kleinschalige omgeving kan ondanks het ontbreken van formele procedure
toch worden geconcludeerd dat het management de ICT voldoende beheerst.
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Functiescheidingen
De functiescheidingen hebben betrekking op het vaststellen van de traditionele
functiescheidingen tussen de gebruikers en de ICT-afdeling en de verdere func-
tiescheidingen binnen de ICT-afdeling.  Aan de hand van de organisatieschema' s,
de taakbeschrijvingen, het beveiligingsbeleid en de operationele verantwoordin-
gen kan hiervan een beeld worden gevormd. Indien geconstateerd wordt dat de
functiescheiding tussen de gebruikers en de ICT-afdeling niet aanwezig is
(bijvoorbeeld het PC-netwerk en de applicatie worden beheerd door de control-
ler), behoeft dit nog geen problemen op te leveren. Het is denkbaar dat in die or-
ganisatie alleen een standaardpakket wordt gebruikt, dat niet zelfstandig door de
controller kan worden aangepast. De risico' s  van het ontbreken  van de functie-
scheiding nemen dan duidelijk af.

Ontwikketing, aanschaf en onderhoud van applicaties
Met betrekking tot het ontwikkelen en onderhouden van applicaties spelen een
rol:
.   het specificeren van de eisen en wensen;
.   het bepalen van prioriteiten voor het aanpassen en/of ontwikkelen van appli-

caties;
.   de ontwikkelmethode;
.   de test-, acceptatie- en overdrachtsprocedures;
.   de gebruikerstraining en het opstellen van de documentatie;
.   de wijze van implementatie;
.    de behandeling van noodprocedures (ad hoc-aanpassingen in de applicaties).

Bij het aanschaffen van standaardpakketten dienen bovenstaande aandachtsge-
bieden anders te worden geevalueerd dan bij het ontwikkelen van applicaties in
eigen huis. Mogelijke controlehandelingen zijn onder meer het beoordelen van de
testverslagen, het kennisnemen van de inhoud van de productie-omgeving en het
beoordelen van de library software. De certificerende accountant zal zich overi-
gens primair richten op de test-, acceptatie- en overdrachtsprocedures. Het is van
belang te onderkennen dat bij het adequaat uitvoeren van de test-, acceptatie- en
overdrachtsprocedures de geprogrammeerde controles worden getest. Indien aan-
sluitend de applicaties op een juiste wijze worden geYmplementeerd en beveiligd
in de operationele omgeving functioneren de geprogrammeerde controles in prin-
cipe naar behoren. Lijncontroles op de change management-procedures dienen
dan wel in het controleprogramma te worden gedefinieerd.

Toegangscontroles
De relevante onderwerpen ten aanzien van het inrichten van de logische toe-
gangsbeveiliging betreffen het identificeren van risicovolle gegevens en applica-
ties, het scheiden van de ontwikkel/test- en de productieomgevingen, het gebruik
van useridentificaties en password, en het al dan niet benutten van menubeveili-
ging. Mogelijke controlemaatregelen zijn het beoordelen van de logginginforma-
tie, van de parameterinstelling van de toegangsbeveiligingssoftware, de interfaces
tussen de systeemsoftware en de applicaties, de actuele autorisatietabellen, de
autorisatieprocedures, het personeelsbestand in relatie tot de autorisatietabel en
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de securityverslagen. Vele variaties op de te treffen maatregelen afhankelijk van
de grootte van de organisatie maar ook van de stand van de techniek zijn denk-
baar. De auditrisico's dienen per situatie te worden afgewogen, waarbij onder an-
dere rekening dient te worden gehouden met de complexiteit van de ICT-       1
omgeving en het belang van de gegevensstromen die kunnen worden bernvloed.

Verwerking gegevens door computers (operationeel beheer en continuneitsbe-
heer)

Als aandachtspunten zijn te noemen de capaciteitsplanning en het beheer daar-
van, de planning van de verwerking, de documentatie van de verwerkingsproce-
dures (met name ook de behandeling van uitzonderingen en storingen) en het
netwerkbeheer. In het controleprogramma kan aandacht worden gevraagd voor
onder andere de beoordelingen van de implernentatieprocedures van hardware- en
netwerksoftwarecomponenten, de actualiteit van de registratie van het netwerk,
de inhoud van de onderhoudscontracten, de service levels, de vastlegging van de
performance en storingen, en de operatinginstructies. Het verkrijgen van inzicht
in de operationele gegevensverwerking staat daarbij centraal, waarbij de mate van
complexiteit sterk varieert per soort ICT-omgeving. Ook hier geldt wederom dat
de accountant aansluiting zoekt bij de interne procedures ter beheersing van het
rekencentrum.

Aanschaf en onderhoud van besturingsprogrammatuur
De betekenis van besturingsprogrammatuur voor het creeren van een betrouwbare
verwerkingsomgeving neemt duidelijk toe. De verschillende componenten van de
besturingsprogrammatuur dienen te worden geYdentificeerd en met name dient te
worden bepaald welke betrouwbaarheidsmaatregelen door deze componenten
kunnen worden afgedekt en zijn geYmplementeerd. Zo kunnen diverse toegangs-
beveiligingsmaatregelen en integriteitsmaatregelen (ter ondersteuning van de ap-
plication controls) in een databasemanagement-systeem zijn gerealiseerd. De
change management-procedures ten aanzien van belangrijke componenten van de
besturingsprogrammatuur, gericht op het onderkennen van de securityconsequen-
ties, dienen te worden beoordeeld. De contracten met de leveranciers en de oplos-

singen van geconstateerde operationele problemen ('temporary fixes') dienen
eveneens te worden beoordeeld.

5.7.5 Uitwerking gericht op specifieke computercontroles, enige be-
schouwingen

In aanvulling op het beoordelen van de algemene computercontroles zullen, gelet
op de toenemende graad van ICT van de bedrijfsprocessen en het ontstaan van
koppelingen tussen logistieke en financiele systemen, de specifieke computer-
controles dienen te worden beoordeeld. De accountant zal inzicht wensen te ver-

krijgen in de geautomatiseerde administratieve procedures en maatregelen van
interne controle.

Een functionele en procesgerichte aanpak is daarbij gewenst. In aanvulling op de
specifieke computercontroles worden ook relevante gebruikerscontroles vastge-
steld.
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Hierna wordt op hoofdlijnen een aanpak geschetst, die is gebaseerd op de binnen
KPMG International gehanteerde System Review Services-methodiekt ; de be-
schrijvingen   zijn   voor   een deel ontleend aan [Koed96].    De    SRS-    en    BPA-
methodiek behoren tot het 'Business Measurement Process' dat centraal staat in
de controleaanpak. Dit wordt weergegeven in de aan [Be1197] ontleende figuur
18.

Continuous Improvement 4-
Gaps and Opportunities

A A
Driver Systems Results

Strategic Business Process Business
Analysis Analysis Measurement

External Forces Strategic Performance

Markets  Malifgemgnt .   A
Financial

Core Business
Alliances - - -PIocessea . .

Market
Recourse

Products Process
Management

Customers Processes Resource

7 7 ...

--I# Risk Assessment
Business Risks and Controls

Figuur 18, Business Measurement Process ([Be1197 1)

Binnen SRS worden de volgende fasen onderscheiden:
1.  opdrachtformulering;
2.    'understanding the business';
3. risk assessment;
4.    'understanding the target system';
5. vaststellen eisen van interne controle op basis van de te beheersen risico's;
6.  inventarisatie en evaluatie van beheersingsmaatregelen;
7. rapportage.
De SRS-methodiek zal per fase worden toegelicht.

' De SRS-methodiek is binnen KPMG in 1998 vervangen door Business Process Analy-
sis (BPA). De essentie van het op SRS gebaseerde stappenplan is echter onveranderd
gebleven.
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Opdrachtformulering

Aspecten die bij de opdrachtformulering aandacht verdienen zijn:
.    een duidelijke typering van de te beoordelen systeemfuncties of systemen. Het

is niet noodzakelijk dat een geheel systeem object van onderzoek is. Zeker in
het geval van specifieke problemen bij een client of in het kader van de con-
trole van de jaarrekening kan het onderzoek zich beperken tot de systeem-
functies die een bijdrage leveren aan de beheersing van de daarvoor relevante
risico's;

. helderheid omtrent de mate waarin interfaces naar of van andere systemen wel
of niet in het onderzoek worden betrokken. Hierbij moet de uiteindelijke doel-
stelling van het onderzoek bepalend zijn voor de keuze of een interface wel of
niet binnen het object van onderzoek valt.

'Understanding the business'

In de fase 'understanding the business' zal de systeembeoordelaar informatie
vergaren om inzicht te krijgen in het bedrijf en de markt waarin het opereert. De-
ze algemene kennis van het bedrijf is noodzakelijk om een beter begrip te krijgen
voor het waarom en het belang van het onderzoek en biedt tevens de basis voor
het uitvoeren van de risk assessment in de volgende fase. Er moet aandacht wor-
den geschonken aan branchespecifieke kenmerken, de beheersingsstructuur
(management control) van het bedrijf, de bedrijfscultuur, de kritische succesfac-
toren en de bedrijfsdoelstellingen.

Overige aandachtspunten in deze fase zijn:
.    inzicht in de belangrijkste primaire bedrijfsprocessen;
.    inzicht in de belangrijkste informatieverwerkende processen;
.    inzicht in de doelstellingen van de te beoordelen processen;
.    inzicht in de ICT-omgeving;
. inschatting van de mate waarin processen en de beheersing daarvan

(management control) afhankelijk zijn van geautomatiseerde systemen ten be-
hoeve van:

de beschikbaarheid van informatie;
de betrouwbaarheid van informatie;
de effectiviteit van informatie;
het bewaken van naleving van wet- en regelgeving.

In het kader van de controle van de jaarrekening zal de accountant deze informa-
tie reeds hebben vergaard en kan van deze kennis gebruik worden gemaakt ten
behoeve van de systeembeoordeling.

Risk assessment

Uitgaande van de gedefinieerde bedrijfsdoelstellingen in de vorige fase wordt in
de  fase 'risk assessment' geanalyseerd welke oorzaken (risico' s) kunnen bestaan
die de realisatie van de doelstellingen bedreigen. Het gaat hierbij uitsluitend om
de oorzaken die ertoe leiden dat de informatievoorziening niet betrouwbaar, niet
tijdig beschikbaar en/of niet effectief is en die daarmee het systeem van manage-
ment control en dus de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen bedreigen.
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Zowel interne als externe factoren kunnen ertoe leiden dat er fouten optreden in
de  informatievoorziening. De risico' s worden in kaart gebracht  en er wordt  een
inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet en van
de mogelijke impact die het risico heeft op de kwaliteit van de informatievoor-
ziening.

'Understanding the target system'
'Understanding the target system' leidt primair tot een helder functioneel inzicht
in wat het systeem doet en hoe het systeem dat doet. Het doel van deze fase is dus
om een zodanig inzicht te verwerven in het 'target system' dat met behulp van dit
inzicht, bij onderkende systeemfuncties en voor de vastgestelde risico's, eisen
van interne controle kunnen worden gedefinieerd.
Het proces met behulp waarvan 'understanding the target system' inhoud wordt
gegeven, bestaat uit de volgende stappen:
1. procesgewijs onderkennen en analyseren van de gegevensstromen;
2.  definieren van systeemfuncties;
3.  verwerking van informatie in een schema met verificatie;
4. verificatie.

Procesflows worden opgesteld, waarbij de accountant zich richt op de kritische
systeemfuncties die een wezenlijke bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid van
de te certificeren gegevens. Met andere woorden, een aansluiting dient te worden
opgesteld tussen de posten in de jaarrekening, de te certificeren beweringen en de
geautomatiseerde processen die deze beweringen mede tot stand brengen.

De procesflows kunnen met behulp van flowchart ondersteunende pakketten
worden weergegeven. Tevens is het mogelijk de waardeketen nadrukkelijk te
volgen, zodat inzicht kan ontstaan in relevante geautomatiseerde functies in dit
geheel.

Van Beek en Teeuwissen geven hiervan in het artikel inzake Business Process
Controlling ([Beek95]) enkele voorbeelden.
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Vaststellen eisen van interne controle op basis van de te beheersen risico's

In fase 3 worden de risico's geinventariseerd die de doelstellingen van de te on-
derzoeken processen bedreigen en in fase 4 wordt een functioneel inzicht verkre-

gen in de werking van het systeem. Op grond van de opgebouwde kennis over het
systeem is het vervolgens noodzakelijk alle gedefinieerde risico's te relateren aan
onderkende systeemfuncties, waarna de eisen van interne controle worden gede-
finieerd.

Systeemfunctie Eis van inteme controle

Bijwerken vaste kortingspercentages per Hoge mate van zekerheid over de

klant/per artikel (online/batch). juistheid en autorisatie van de in-
gevoerde vaste kortingen.

Bijwerken ordercondities bij orderinvoer Hoge mate van zekerheid over de
(online/batch) juistheid en autorisatie van de in-

gevoerde vaste kortingen.

Het is dus van belang de eis op een zodanig niveau te definieren dat de effectivi-
teit van de feitelijk bij de opdrachtgever geYmplementeerde maatregel daaraan

getoetst kan worden.

Inventarisatie en evaluatie van beheersingsmaatregelen
Alvorens de beheersingsmaatregelen aan de hand van het in de vorige fase gede-
finieerde normenkader te kunnen beoordelen op toereikendheid, zullen deze
maatregelen eerst per eis van interne controle in kaart moeten worden gebracht.
Deze inventarisatie zal voornamelijk geschieden aan de hand van interviews met
diverse medewerkers van de client en door directe waarnemingen. Daarnaast kan
eventueel gebruik worden gemaakt van documentatie. Van belang is dat naast de
interviews aandacht wordt geschonken aan (schriftelijk) bewijsmateriaal en, zoals
reeds eerder gesteld bij 'understanding the system', aan afstemming (verificatie)
met de client om misinterpretaties te voorkomen.

Bij de beoordeling van de effectiviteit van een beheersingsmaatregel moet reke-
ning worden gehouden met de aard van de maatregel, de eis die aan de maatregel
wordt gesteld en de verwerkingstypologie (zoals batch of real time).

Een mogelijke weergave van de resultaten van een uitgevoerde inventarisatie en
evaluatie is hierna opgenomen.
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Proces- Gegevens- Risico's Beheersingsmaat- Aanwezig
stappen groepen regelen (Norm) in beoor-

deelde

organisatie
Ontvangst/ Risico ac- Zwarte lijst            ja
registratie/ cepteren on- Voortgangs-            ja
toetsing danks ver- bewaking
zwarte lijst melding op

zwarte lijst
Acceptatie/ Leeftijd/ Dekkings- Autorisatie/            ja
Herverze- NAW- risico acceptatiekaders ja (deels)
kering gegevens Betalings- Herverz.contracten nee

aanvrager risico in systeem
Schadeverle- Herverze- Signaleringslijsten nee
den (B/M) keringsrisico
Verzekerd
risico
Eigen risico,
eigen behoud
(herv.)

Invoeren/ Polisnummer Misbruik Autorisatie             ja
Verwerken Relatienum- tarieven/ Mutatieoverzicht ja
mutatie mer en rela- kortingen Audittrail               ja

tiegegevens Overschrij- Fiattering door nee

Polisgegevens ven tabel- tweede persoon
(dekkingen, functies Plausibiliteits-        ja

BM-trede, Eenmalige controles
etc.) boekingen

Agentnum- Accurates- Voortgangs- ja, a.d.h.v.
rner sefouten bewaking wachtbe-

Code premie- Signaleringslijsten stand
vrij Standenregister nee

Code herver- nee

zekering
Terrnijncode
Incassocode

Vervaardi- Polisgegevens Onjuiste Verwerkings- nee

genl Polisnummer program- verslag
versturen Relatienum- matuur/ Geleidelijst t.b.v.     ja
polis, mer en bestanden verzending

groene relatiegege-

kaart,  nota' s      vens
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Voorbeelden van geprogrammeerde controles zijn niet limitatief op te sommen.
Gesteld is dat in toenemende mate voorheen handmatig uitgevoerde controles

opgenomen worden in geautomatiseerde routines. Voorkomende indelingen van
geprogrammeerde controles zijn:

invoercontroles;
. verwerkingscontroles (inclusief verbandscontroles);

uitvoercontroles.

Daarbij geldt per categorie dat niet alleen syntax-, maar ook semantische contro-
les realiseerbaar zijn.

Rapportage

De bevindingen en conclusies van het onderzoek worden samengevat in een eind-
rapport, waarbij in bijlagen de resultaten van de voorgaande fasen worden opge-
nomen.

5.8   Voorbeelden van jaarrekeningcontroles in hoogwaardig ge-
automatiseerde omgevingen

Om een indruk te verkrijgen van de praktijk inzake de uitvoering van jaarreke-

ningcontroles in situaties waarin sprake is van hoogwaardig geautomatiseerde
omgevingen zijn hierna enkele casusposities uitgewerkt. De casusbeschrijvingen
zijn   ontleend aan onderdelen uit bestaande jaarrekeningcontroleprogramma' s;
slechts in generieke zin wordt op de materie ingegaan aangezien klantspecifieke
situaties niet kunnen worden behandeld.

5.8.1  Beoordeling geconsolideerde gegevensverwerking

Sprake is van een organisatie met een landenstructuur, waarbij de bedrijfsonder-
delen per land periodiek hun financiale gegevens insturen naar de holdingorgani-
satie. De in te sturen gegevens worden lokaal gecertificeerd door de controleren-
de accountant.

In figuur 21 is het proces op hoofdlijnen uitgewerkt.
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Figuur 21,  Consolidatieproces cliEnt inclusief controleaanpak

In het recente verleden ontving de accountant op holdingniveau een
'elektronische' kopie van alle van landen ontvangen financiele gegevens. Ver-
volgens werd op basis van deze gegevens het consolidatieproces van de client
door de accountant nagebootst. Met behulp van zelfontwikkelde software werd
het consolidatieproces op holdingniveau nagebootst, zodat gegevensgericht de
resultaten uit beide processen konden worden vergeleken.

Veel werk in deze aanpak lag voor de accountant bij het ontwikkelen van de ei-
gen software en het continu up-to-date blijven met de software van de client
(zoals bijvoorbeeld tabel met inzenders, diverse accountingregels, etc.).

Op enig moment ontstond de discussie of de accountant niet beter het consolida-
tieproces van de client zou kunnen volgen via een mix van beoordeling van de
algemene en specifieke computercontroles. Hiervoor is een gedetailleerd contro-
leprogramma opgesteld met als gevolg dat het separate verwerkingsproces door
de controlerend accountant is verlaten. De accountant is nu een specifieke ge-
bruiker van het consolidatiepakket van de client geworden.
De interne controles zijn qua opzet beschreven. Toetsing van de werking van de
algemene en specifieke computercontroles vindt plaats aan de hand van het voor-
geschreven controleprogramma.
Als voorbeeld worden enkele gebieden uitgewerkt (teksten zijn ontleend aan het
controleprogramma).
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1.     Er dient een effectieve logische en fysieke toegangsbeveiliging aanwezig
te ziin.

1.1. Programmatuur dient op adequate wijze bescherind te zijn tegen niet.
geautoriseerde veranderingen.

Opzet systeem XYZ:
Alle systeem XYZ-programmatuur is opgenomen in aparte programmabi-
bliotheken. Er zijn aparte bibliotheken voor de Natural-programma's, de
Cobol-programma's (en de queryprogramma's). Voor de systeem XYZ-
programmatuur is er een aparte productieomgeving, ontwikkelomgeving en
testomgeving gecreEerd.  Voor  de  queryprogramma' s  is  er  slechts  een  pro-
ductieomgeving. Alle bibliotheken zijn beveiligd met b€hulp van RACF.

Voor   systeem   XYZ-programmatitur   (Natural-   en   Cobol-programma's)   is
alleen de database administrator bevoegd om wijzigingen in de productie-
bibliotheek aan te brengen. Het aanbrengen van wijzigingen in de query-
productiebibliotheek wordt uitgevoerd door het hoofd van de ontwikkel-
groep Wijzigingen (en toevoegingen) mogen pas worden geYmplementeerd

door genoemde functionarissen na formele goedkeuring door een verant-

woordelijke gebruiker van Corporate Accounting.

Toetsing werking:
Accountant moet nagaan of controle door Administratie heeft plaatsgevon-
den. Eenmaal per jaar gaat EDP-auditor  na of slechts geautoriseerde
functionarissen toegang hebben tot de productiebibliotheken. Hiervoor
wordt gebruikgemaakt van de RACF-auditorfunctie. Controle vindt plaats
na overleg.

1.2. Alleen geautoriseerd personeel, dat geen conflicterende taken vervult,
mag toegang tot de programmatuur hebben.

Opzet:
De logische toegangsbeveiliging tot systeem XYZ wordt gereatiseerd door
middel van een aantal beveiligingsniveaus.

beveiliging tot resources door middel van RACF:

beveiliging tot CICS-systeem;
beveiliging tot ADABAS / Natural door middel van Natural-security;

beveiliging  tot menu' s  en transacties door middel van framework;
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beveiliging  tot de  gegevens van de usergroep. Er bestaat nog  geen for-
mele autorisatieprocedure. Gebruikers moeten over een eigen 'RA CF
user-id' beschikken. Een RACF user-id moet formeel worden aange-
vraagd bij het rekencentrum. In opdracht van Data Management im-
plementeert de Group Security Administrator de gebruiker voor de ap-
plicatie systeem XYZ door middel van RACF. Gebruikers moeten daar-

na door de DBA worden geautoriseerd voor CICS en ADABAS / Natu-
rat. De gebruikers moeten bevoegdheden voor menu's en transacties
van systeem XYZ aanvragen bij Data Management door gebruik te ma-
ken van een autorisatieformulier. Het autorisatieformulier wordt door
Data Management beoordeeld en na goedkeuring aan de DBA verstrekt
die voor de invoering zorgt.

Toetsing werking:
De EDP-auditor gaat na of controle door Data Management heeft plaats-
gevonden. Eenmaal per jaar gaat de EDP-auditor na, eventueel in samen-
werking met de Interne Accountantsdienst, of slechts geautoriseerde functi-
onarissen toegang hebben  tot  de  productiebibliotheken  (zie  voorgaande
doelstelling). Wijzigingen ten opzichte van een voortgaande controle wor-
den vastgelegd en afgestemd met Data Management.
De accountant vraagt elk kwartaal een actuele autorisatietabel op bij Data
Management. Door de controlegroep wordt gecontroleerd welke wijzigin-
gen in de autorisatietabel zijn ingevoerd. Wijzigingen worden afgestemd
met bij Data Management geautoriseerde en vastgelegde 'autorisatie-
wijzigingsverzoeken: Controleresultaten worden door de controlegroep
vastgelegd en afgestemd met Data Management en de consolidatiegroep.

Beheer van de masterfile

De masterfile kan worden beschouwd als stuunviel en bewaker van het
systeem. De consolidatie  kan alleen goed functioneren indien de maste,jile
de juiste informatie bevat. De controle die de accountant uitvoert op de
goede werking van de master:file valt uiteen in een aantal gebieden; te we-
ten:

beveiliging van de toegang;
wijzigingen van de informatie:
bestandsbeheer.

Bij de beschrijving van de controtemaatregelen is onderscheid gemaakt in
voor de accountant kritische, minder kritische en onbelangrijke informatie,
welke is opgenomen in tabellen van de master:file (zie ook beschrijving
masterfile).
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1.3 Het kunnen ontvangen van berichten/gegevens moet zijn beperkt tot
daartoe  bevoegde functionarissen.

Opzet:
Autorisaties voor het systeem (tot het uitvoeren van transacties binnen het
systeem en tot de opgeslagen data in de database) worden beheerd door
Data Management. Er is nog geen autorisatieprocedure beschreven. Wel
zijn er autorisatieformulieren waarop autorisaties moeten worden aange-
vraagd

Werking:
De consolidatiegroep dient interne controle uit te voeren. Van de autorisa-
tietabel verschijnen geen 'was-wordt'-lijsten. De accountant stelt vast hoe
de cliint de interne controle uitvoert en of er een controleerbare vastleg-
ging is. Indien het laatste het geval is gaat de accountant de juistheid na
voor twee vastleggingen. Daarnaast controleert de accountant elk kwartaal
de 'was-wordt'-lijst op toegekende user-id's en neemt bij mutaties contact
op met de consolidatiegroep met betrekking tot reden wijziging, etc.

De timing van de uitvoering van de werkzaamheden is essentieel. Gebleken is dat
bij deze sterk systeemgerichte aanpak problemen in de correcte werking van de
interne controles tijdig dienen te worden gesignaleerd, aangezien strikt genomen
de accountant op jaareinde bij grote problemen in de interne controles niet zonder
meer via een gegevensgerichte weg de gegevens kan certificeren. Met andere

woorden, indien het stelsel van interne controles niet of niet voldoende functio-
neert zou een goedkeurende verklaring als uiterste consequentie van de sterk
systeemgerichte aanpak niet af te geven zijn. Aanvullende controles als cijfer-
analyses e.d. lossen in een dergelijke situatie het dilemma van de accountant niet
op, de cijfers komen tot stand in een hoogwaardig geautomatiseerde omgeving
met een sterke afhankelijkheid voor de accountant van dit proces.

5.8.2  Beoordeling ICT bij leasebedrijf
Bij een lease-organisatie wordt de accountant geconfronteerd met een volledig
geautomatiseerde ondersteuning van alle primaire processen, waaronder con-
tractbeheer, registratie onderhoud en facturering.

Schematisch kan het netwerk van interne controles worden weergegeven als ge-
schetst in figuur 22.
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Organisatorische
procedures

Gebruikers-

(ISO 9002) controles

4

- Verwerking   -

Operationecl leasesysteem Financieel systeem

1.
invoer EDP-controles Uitvoer

EDP-controles
1,

Gebruikers Gebruikers
controks * Gegevensverwerking AS/400 controlcs

Basiscontroles automatisering
(toegangsbeveiliging, test/acceptatie/ overdrach[
back-up/recovery. gegevensverwerking)

Figuur 22, Netwerk van interne controles; samenhang

De controlerend accountant heeft in deze situatie ook zijn controleprogramma
meer systeemgericht ingevuld. Met name voor het beoordelen van de algemene
computercontroles is een uitgebreid werkprogramma opgesteld. Daarbij is onder-
scheid gemaakt naar:
.   identificatie van relevante controledoelstellingen voor een beheersingsgebied.

De beheersingsgebieden zijn gebaseerd op de indeling van ITIL, zijnde een
benadering waarmee het beheer van ICT in onderdelen kan worden uitgewerkt
(o.a. configuration management, security management, operations manage-
ment, etc.);

.     het belang van de doelstelling voor de jaarrekeningcontrole;
•   een beschrijving van de uit te voeren activiteiten voor het vaststellen van de

werking van de maatregelen.
Voorbeelden van het controleprogramma zijn:

Configuration management

Configuration management is het beschrijven en onderhouden van de inrichting
van de technische infrastructuur met als doel het optimaal uitvoeren van de sys-
teembeheerwerkzaamheden. Hieronder wordt onder andere verstaan de indeling
van gebruikersgroepen, de inrichting van de omgevingen op de AS/400 en de in-
richting van jobdescriptions.
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Gebruikers dienen uniek ge'identificeerd te worden als ze het systeem in wer-
king zetten.

Controle: Uit te voeren activiteiten Datum Paraaf

5.1 Nagaan dat alle medewerkers van XYZ in

de juiste gebruikersgroep zijn ingedeeld.
Hierbij gebruikmaken van de personeels-
lijsten en de gebruikersstructuur zoals be-
schreven  in handboek ICT 2.2.1.

Bij deze inventarisatie dient rekening te
worden gehouden met de externen en dient
gesignaleerd te worden welke medewerkers
via meerdere gebruikersgroepen toegang
kunnen krijgen tot het systeem.

5.2 Vaststellen dat de autorisatie van de ge-

bruikersgroepen is ingesteld conform over-
zicht 35.2.1  (autorisatiematrix voor de 850)
en het overzicht 36.3 (autorisatiematrix
voor  de  F 10).

Er dienen bibliotheken te worden gebruikt voor het opslaan van operationele
programmatuur.
Controle: Uit te voeren activiteiten Datum Paraai

5.3 Vaststellen dat de omgevingen zijn ingericht

conform overzicht 2.2.2 applicatieomgevin-
gen door middel van het opvragen van lijst
uit de E70 en B50 waarop de diverse omge-
vingen staan vermeld.

5.4 Nagaan of de juiste objecten in de juiste bi-

bliotheken (statische objecten, dynamische
objecten en source objecten) zijn geplaatst
door het opvragen van object-lijsten met
korte omschrijvingen.

5.5 Kunnen eenmalige SQL-queries direct op

de E70 ontwikkeld, getest en uitgevoerd
worden?
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5.8.3  Systeemgerichte controleaanpak pensioensysteem
Een pensioenfonds kenmerkt zich veelal door de vergaande mate van ICT. Ver-
zekerden worden conform de van toepassing zijnde pensioenregelingen geregi-
streerd, rechten worden opgebouwd en vastgelegd, voor de uitkeringen geldt het-
zelfde. Uiteindelijk vindt tevens in de actuariele omgeving de berekening van de
reserves vergaand geautomatiseerd plaats.

In deze situatie is het accountantscontroleprogramma gerelateerd aan het interne
werkprogramma van deze client op het gebied van administratieve organisatie en
interne controle. De controlewerkzaamheden vinden systeemgericht plaats geba-
seerd op de dossiervorming van de interne toetsingen van de AO/IC.

De werkgroep AO/IC overlegt periodiek over onderwerpen op het gebied van
administratieve organisatie en interne controle in en rondom het geautomatiseer-
de systeem die de aandacht verdienen.

Binnen de werkgroep wordt gestart met het opstellen van de procedure: hoe
werkt het systeem, welke koppelingen zijn binnen het systeem aanwezig, welke
risico' s kunnen onderkend worden. Op basis  van deze risico-evaluatie vindt  op-
stelling van de controlematrix plaats per proces. Binnen deze controlematrix dient
aangegeven te zijn wie, wat, wanneer en met welke frequentie uitvoert en de wij-
ze waarop gerapporteerd wordt naar de verantwoordelijken. Een voorbeeld van
de controlematrix is:

Proces (Geautoma- Maat- Controle Controle Opmer-
tiseerde regelen kwaliteits- Perfor- kingen
maat- manager meting mance

regelen in Control
het proces)

Juistheid Voor iedere In den be- Steekproefs- Maandelijks
afwikke- case wordt ginne steek- gewijze con- steek-
ling door verificatie proefs- trole van proefresulta-
ver- door het gewijze vijftien stuks ten kwali-
zekerde systeem af- controle op per team per teitsmeting

geaccor- gedwongen de kwaliteit. maand op de analyseren
deerde (inclusief Toezien op afgewikkelde en rapporte-
offertes functie- funtie- effectueer- ren.

binnen scheiding). scheiding cases

proces opzet/verifi- (steekproef
waarde- catie (user- trekken uit
over- gebruik). de geverifi-

dracht. eerde offer-

tes).
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De controlematrix vormt de basis voor het opstellen van het controleprogramma
zoals dit door de afdelingen Kwaliteitsmeting c.q. Performance Controle uitge-
voerd dient te worden. Dit controleprogramma bevat alle kritische elementen die
gecontroleerd dienen te worden alsmede welke controlerichtingen benaderd wor-
den door middel van de controlewerkzaamheden. Binnen de pensioensector is
gekozen voor het vastleggen van de controlewerkzaamheden op checklists waar-
bij de kritische elementen en de te controleren basis zijn opgenomen. Deze
checklists vormen de verantwoordingsbasis van Kwaliteitsmeting richting de In-
terne Accountantsdienst. Een voorbeeld hiervan is:

Doelstelling van de controle:
Door middel van deze controle wordt getracht een uitspraak te kunnen doen over
de kwaliteit van de afgedane cases binnen waardeoverdrachten bij de sector Ver-
zekerden. De volgende controlerichtingen worden geraakt bij deze controlewerk-
zaamheden:
. volledigheid;
. juistheid;
. tijdigheid.
Periodiciteit van de werkzaamheden:

Werkzaamheden worden ingepast binnen de reguliere werkzaamheden van Kwa-
liteitsmeting. Rapportage omtrent de voortgang alsmede resultaten rondom waar-
deoverdrachten zullen worden opgenomen in het maandverslag van Kwaliteits-
meting.

Steekproefbepaling:

De steekproef van kwaliteitsmeting wordt door middel van twee systemen be-
paald
. Afgedane cases (geverifieerde offertes) kunnen door middel van de manage-

mentinformatie binnen het systeem worden opgeroepen. Medewerker Kwali-
teitsmeting haalt steekproef bij diverse teams op. Steekproefgrootte is bepaald
op vijftien stuks per team per maand.

.   Daarnaast zal door Kwaliteitsmeting een lijncontrole verricht worden omtrent
de volledigheid, tijdigheid en juistheid van afhandeling van binnengekomen
verzoeken tot waardeoverdrachten. Hiertoe worden per maand tien steekproe-
ven per team opgevraagd bij Algemene Zaken.

. Daarnaast dient afstemming plaats te vinden tussen batch en verslag.

Resultaten van de steekproeven worden door Kwaliteitsmeting vastgelegd op een
checklist.

De aanvraagsets dienen correct en volledig te worden afgewikkeld binnen sys-
teem X. Nagegaan dient te worden dat alle gegevens die nodig zijn voor het op-
stellen van een waardeoverdracht in systeem X zijn verwerkt. Deze controle dient
te geschieden voor zowel GBA- als niet-GBA-verzekerden (NAW-gegevens, so-
fi-nummer, vorige verzekeraarsinstantie, wiskundige reserve, berekeningsgrond-
slag, pensioengeldige jaren).
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Naar aanleiding van de controlewerkzaamheden rapporteert Kwaliteitsmeting aan
de operationele afdelingen alsmede de direct verantwoordelijke controller c.q.
directeur. Behalve gegevens omtrent de massa en bevindingen uit de getrokken
steekproef worden tevens periodiek aanbevelingen gerapporteerd. Deze aanbeve-

lingen vormen mogelijk input voor het werkoverleg binnen de diverse service-
teams.

Op basis van de controlebevindingen van Kwaliteitsmeting en Performance Con-
trol rapporteert Performance Control periodiek over de voortgang inzake Admini-
stratieve Organisatie en Interne Beheersing aan de directie en de Interne Ac-
countantsdienst.

De externe accountant voert een dossierreview uit en is alert op de afwikkeling
van gesignaleerde problemen e.d. Bovenstaand voorbeeld is mede in belangrijke
mate gebaseerd op een continue toetsing van de geprogrammeerde controles.

5.8.4  Voorbeeld masterplan ICT-auditing inclusief voorbeeld uitwerking
geprogrammeerde controles

De ICT-gerichte activiteiten dienen idealiter verankerd te worden in de controle-

aanpak van de accountant. Hierna volgt een voorbeeld uit de praktijk zoals opge-
nomen in een master auditplan.

'In de bedrijfsvoering van XYZ spelen de geautomatiseerde informatiesystemen
een belangrijke roL Zowel de primaire als de secundaire (ondersteunende) pro-
cessen maken in belangrijke mate gebruik van deze geautomatiseerde systemen.
Hierdoor moet ook de accountant in het kader van zijn jaarrekeningcontrole
steeds meer gaan steunen op de goede werking van de informatietechnologie. Op
welke manier de kwaliteit van de informatietechnologie in het kader van de jaar-
rekeningcontrole wordt beoordeeld, wordt in dit masterplan EDP-audit nader
uitgewerkt.
In dit masterplan geven wij een overzicht van onze werkzaamheden die wij in het
kader van de ondersteuning van de jaarrekeningcontrole over 1998 zulten gaan
uitvoeren.

Het EDP-auditplan vormt de basis voor een verdere detaillering van onze werk-
zaamheden in de vorm van controleprogram,na's voor de afzondertijke onderde-
len van dit plan.
De controleaanpak van de accountant richt zich vooral op de beheersingsmaat-
regelen die door XYZ in de processen en systemen zijn getroffen om de betrouw-
baarheid van de gegevensverwerking te waarborgen. Deze beheersingsmaatre-
gelen dienen namelijk fouten in de gegevensverwerking te voorkomen of te ont-
dekken en te corrigeren. Aan de constatering dat voldoende maatregelen zijn ge-
troffen die vervolgens adequaat hebben gewerkt, kunnen de betrokken accoun-

tants zekerheid ontlenen dat zich in het proces van gegevensverwerking geen
fouten hebben voorgedaan die zouden kunnen leiden tot een materiele fout in de
jaarrekening.
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De te beoordelen beheersingsmaatregelen in de geautomatiseerde gegevensver-
werking zijn te onderscheiden in:

beheersingsmaatregelen in de automatiseringsorganisatie (algemene compu-
tercontroles);

.    beheersingsmaatregelen in de programma's (geprogrammeerde controles).

Deze maatregelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. De beheersings-
maatregelen in de automatiseringsorganisatie leggen in wezen het fundament
voor de betrouwbaarheid en continuiteit van de geautomatiseerde gegevensver-
werking. De permanente goede werking van de geprogrammeerde controles
wordt betnvloed door de algemene computercontroles. De beheersingsmaatre-
gelen in de programma' s waarborgen de juistheid en de volledigheid van de in-
voer, verwerking en uitvoer door het programma. Voor de accountant zijn deze
maatregelen van groot belang. Deze beheersingsmaatregelen richten zich name-
lijk rechtstreeks op de transactiestromen waarvan de accountant ;vii vaststellen
dat zij op een betrouwbare wijze in de jaarrekening tot uitdrukking zijn gebracht.
Zoals hiervoor gesteld wordt de kwaliteit van de geprogrammeerde controles
beinvloed door de algemene computercontroles. Onze EDP-auditwerkzaamheden
hebben dan ook mede tot doel zekerheid te verschaffen over de opzet. het bestaan
en de werking van de algemene computercontroles.

De efficiantie van de controle is ermee gediend indien algemene computercon-
troles en geprogrammeerde controles van voldoende niveau zijn. In dat verband
wordt opgemerkt dat het controleprogramma van de accountants is opgesteld
vanuit de visie dat de algemene computercontroles bij XYZ voldoen aan de daar-
aan te stellen eisen.

Voor de accountant zijn met name de geprogrammeerde controles van groot be-
lang. Onder een geprogrammeerde controle verstaan we een in het toepassings-
programma opgenomen controle, gericht op het vergelijken van een gegeven met
een norm, bij afwijking gevolgd door een signalering aan de gebruiker. Deze ge-
programmeerde controles kunnen in de volgende groepen warden verdeeld.
• bestaanbaarheidscontroles:
. redelijkheidscontroles:
• verbandscontroles:
•        totaalcontroles:
. volledigheidscontroles.

Deze geprogrammeerde controles zijn erop gericht een zo schoon mogelijke in-
voer te realiseren. De beheersingsmaatrege[en in de automatiseringsorganisatie
zijn erop gericht deze 'schone' invoer ook schoon te houden.

Het is de taak van de accountant na te gaan welke geprogrammeerde controles in
de belangrijkste toepassingsprogramma's zijn opgenomen. Hierbij is het van
groot belang op te merken dat geen volledige systeemaudit uitgevoerd zal wor-

den. De aandacht zal zich met name richten op de geprogrammeerde controles
die een in het kader van de jaarrekeningcontrole relevant risico afdekken.
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Kenmerkend voor de beheersingsmaatregelen in de automatiseringsorganisatie is
dat deze werken voor alle toepassingen. In het kader van de jaarrekeningcontrole
wordt door ons gebruikgemaakt van de Code voor Informatiebeveiliging.

In de Code voor Informatiebeveiliging is voor elke categorie een overzicht opge-
nomen van de noodzakelijke beveitigingsmaatregelen. Voor de beoordeling van
de opzet en de werking van de beveiligingsmaatregelen in de automatiseringsor-
ganisaties zat dan ook gebruik worden gemaakt van deze code.

Een bijzonder aspect betreft echter het change management (onderdeel van de
categorie Organisatie van de beveiliging). Het proces van change management is
gericht op het evalueren, plannen en co8rdineren van de implementatie en van
wijzigingen in de informatiesystemen en de automatiseringsorganisatie. Door
specifiek aandacht te besteden aan het change management is het voor de ac-
countant mogelijk op efficiente wijze inzicht te verkrijgen in de wijzigingen die
zijn opgetre(len in de eerder beoordeelde geprogrammeerde controles. Dit bete-
kent derhalve dat de EDP-auditor voor de belangrijkste wijzigingen na zal gaan
welke invloed deze wijzigingen zullen hebben op de controlewerkzaamheden van
de accountant.

Door deze aanpak wordt voorkomen dat periodiek een gehele of gedeeltelijke
systeemaudit uitgevoerd moet worden. Een systeemaudit wordt eenmalig uitge-
voerd. Hieruit resulteert een overzicht van de in het kader van de jaarrekening
relevante geprogrammeerde controles. Vervolgens wordt via een bewaking van
het change management inzicht verkregen in de wijzigingen die in deze gepro-

grammeerde controles optreden.
Met betrekking tot de beheersingsmaatregelen in de beheersingsorganisatie zal
de rapportage van de EDP-auditor bestaan uit twee onderdelen:
.  een oordeel over de voortdurend goede werking van de beheersingsmaatre-

gelen in de automatiseringsorganisatie;
.  een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de geprogrammeerde con-

troles.'

Hierna is nog een voorbeeld opgenomen van een rapportage inzake de gepro-
grammeerde controles.
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Proces: Tnkonen - nrocesanalvse
Client = Leverancier
A = (interne) opdrachtgever
B = Inkoop
C = Financiale administratie / bedrijfsbureau

Afdeling/Functionaris
Processtappen Client A B C Ingaande informatie Uitgaande informatie SAP onder-

steuning
1. Opstellen technische specifica- Productinformatie Technische specifi-     -

tie                                                                                                                                   catie
2. Invullen Aanvraag tot Bestel-                  •                     ATB (met omschrij- Ingevulde ATB          -

ling (ATB) ving goed of dienst,
gewenste leverancier,

7
geschat inkoopbedrag,
wel/geen kwaliteits-
controle en project-
nummer)

3.  Controle ATB • ATB Gecontroleerde ATB   -

4.  Aanvraag en ontvangst offerte • Offerteaanvraag Offerteontvangst MM-module
5.  Onderhandeling                        • • Algemene voorwaar- Prijs, kwaliteit en le-    -

den veringsvoorwaarden
6. Afschrijven leveranciers • Afzegging Afzegging                -
7. Eventueel contracteren • Afspraken Contractcondities MM-module
8. Eventueel aanleggen vaste ge- • Gegevens artikel/ Gegevens artikel/ MM-module

gevens artikel of leverancier leveranciers leveranciers



Proces: Inkonen - nrocesanalvie

Client = Leverancier
A = (interne) opdrachtgever
B = Inkoop
C = Financiele administratie / bedrijfsbureau

Afdelin g/Functionaris
Processtappen Client A B C Ingaande informatie Uitgaande informatie SAP onder-

steuning
9. Plaatsen bestelorder                                          • ATB; offerte; eventueel Bestelorder MM-module

nader ingewonnen in-
formatie; goederenont-
vangst; factuuront-
vangst; kwaliteitscon-

5                                                                                    trole
10. Versturen bestelorder •       Print van bestelorder Getekende bestelor-     -

der

11. Archiveren en communiceren • Kopie bestelorder Dossier                         -



Beheersingsmaatregelen proces: Inkopen XYZ, 30 oktober 1998
IC-doelstelling
Juiste, volledige en tijdige verwerking van inkopen in definanciEle administratie
Processtappen Auditrisico Verwachte gepro- Aangetroffen geprogram- RR' Verwachte          4

grammeerde con- meerde controles gebruikerscon-
trole (norm) trole (norm)

1.  Opstellen tech-    -
nische specifi-
catie

2.  Invullen Aan-
vraag tot Be-
stelling (ATB)

(DO 3.  Controle ATB      -

4.  Aanvraag en       -                             -                           -
ontvangst of-
ferte

5.     Onderhandeling       -                                                                    -

' Restrisico voor accountant



Beheersingsmaatregelen proces: Inkopen XYZ, 30 oktober 1998

IC-doelstelling
Juiste, volledige en tijdige verwerking van inkopen in de,financiEle administratie
Processtappen Auditrisico Verwachte gepro- Aangetroffen geprogram- RR Verwachte   4

grammeerde con- meerde controles gebruikers-
trole (norm) controle (norm)

6. Afschrijven le-     -                                                         -                                      -      -
veranciers

7.   Eventueel con-       -
tracteren

8.  Eventueel aan- a.  Onjuistheid in a.  Zie stamgege-      -                                      -      -
leggen vaste stamgegevens vens Crediteuren

gegevens artikel en Artikelen
of leverancier



Beheersingsmaatregelen proces: Inkopen XYZ, 30 oktober 1998

IC-doelstelling
Juiste, volledige en tijdige verwerking van inkopen in de financiale administratie
Processtappen Auditrisico Verwachte gepro- Aangetroffen geprogram- R Verwachte   4

grammeerde con- meerde controles R gebruikers-
trole (norm) controle (norm)

9. Plaatsen bestelorder a. Onjuiste verwer- a. Bestaanscontrol a. (+) Bestaanscontroles    M  a. Geen aanvul-
king van bestelor- es op kosten- aangetroffen lende gebrui-
der plaats, artike- (-) Automatische be- kerscontroles

len, prijzen, stellijst wordt niet ge- noodzakelijk
crediteur. Ver- bruikt

plichte invul- (-) Geen voortgangs-
ling van velden controle op bestelor-

5 (MVA, voor- ders

raad, kosten,
directe proj.kn).
Plausibiliteits-
controle hoe-
veelheid, be-

drag bestelling
b. Ongeautoriseerde b. Autorisaties b.       (-) Te ruim gedefini- H   b.  Controle van

bestelling eerd factuur aan de

bestelling door
persoon die
geen bestelbe-
voegdheid
heeft



Beheersingsmaatregelen proces: Inkopen XYZ, 30 oktober 1998

IC-doelstelling
Juiste, volledige en tijdige verwerking van inkopen in de financiEle administratie
Processtappen Auditrisico Verwachte gepro- Aangetroffen geprogram- R Verwachte   4

grammeerde con- meerde controles R gebruikers-
trole (norm)

1
controle (norm)

10.Versturen bestelor-    -                                 -                                                                            -     -
der

11. Archiveren en              -                                             -                                                                                                      -      -
communiceren

r



Toelichting op de in opzet aangetroffen gebruikerscontroles:

Wanneer een factuur wordt ontvangen waarvoor Keen bestelling is gemaakt,
wordt een briefje naar de betreffende medewerker gestuurd en wordt achteraf een
ATB ingevuld en ingevoerd in SAP. Dit geldt echter alleen wanneer het een be-
drag boven de f 250,- betreft.

De risicoanalyse en -beoordeling richt zich op het in kaart brengen van de vanuit
de optiek van de jaarrekeningcontrole relevante geprogrammeerde controles. Ge-
evalueerd wordt of nog restrisico's te onderkennen zijn die noodzaken tot aan-
vullende inspectie en verificatie van gebruikerscontroles.

5.8.5  Enige constateringen
Bovenstaande praktijkvoorbeelden leiden tot de volgende constateringen:
.     De  controleprogramma' s zijn allemaal vrij concreet  in het uitwerken  van  de

algemene computercontroles. Het testen van de werking van de specifieke
computercontroles wordt beperkt of alleen indirect behandeld.

.   De relatie tussen de te controleren beweringen in de jaarrekening, de daarbij
behorende processen in een organisatie en de daaruit af te leiden beoorde-
lingsobjecten (inclusief ICT) voor de controlerend accountant wordt niet een-
duidig beschreven. Hierdoor ontstaat het beeld dat het controleprogramma
voor de geautomatiseerde objecten toch nog als een vrij zelfstandig onderdeel
wordt gezien binnen de gehele jaarrekeningcontrole.

. Diverse controles en tests van de werking daarvan gaan uit van de brede ICT
control-cyclus. NIVRA-studierapport 34 heeft de onderwerpen behorend tot
de 'jaarrekening ICT-auditing' sterker afgebakend. De controleprogramma's
in de voorbeelden zijn op onderdelen wellicht meer advies- dan auditgericht.

.  De consequenties van eventuele omissies in het stelsel van de geautomati-
seerde controles worden niet beschreven. De vraag is overigens ook of dit
eenduidig kan; veelal zal de specifieke situatie om een professionele oor-
deelsvorming vragen.   Wel   is het denkbaar  dat de controleprogramma' s   de
kritische controledoelstellingen zouden aanduiden, een negatief oordeel hier-
over zou direct effect moeten hebben op de verdere aanpak van de controle-
rend accountant. Wellicht dat een betere aansluiting op de te controleren be-
weringen in de jaarrekening voor deze concretisering een houvast kan bieden.

5.9 Analyse relevante onderzoeksdoelstellingen
Als sluitstuk van dit hoofdstuk over beoordelingsobjecten en controleaanpak
worden de behandelde onderzoeksdoelstellingen samengevat.

1.2  Inzicht verkrijgen in de auditaanpak per te onderkennen beoordelingsobject

Na een beschouwing over auditing in het algemeen is een generieke jaarreke-
ningcontroleaanpak geYntroduceerd.
De betekenis van ICT in deze controleaanpak is beschreven, waarbij aan-
sluitend voor de algemene computercontroles (gebaseerd op de brede ICT
control-cyclus) en de specifieke computercontroles een eerste aanzet tot een
controleaanpak is uitgewerkt.
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Op onderdelen zijn op basis van praktijkvoorbeelden in paragraaf 5.8 moge-
lijke controleaanpakken geconcretiseerd. Met nadruk wordt voor de constate-
ringen inzake de praktijkvoorbeelden verwezen naar paragraaf 5.8.5.
Belangrijk is de constatering dat de aandacht van de traditionele jaarreke-
ningcontrole verschuift naar andere vormen van assurance services zowel
binnen de beroepsorganisaties van accountants als ingegeven door het mana-
gement als opdrachtgever. Het management van een organisatie is meer ge-
richt op management control en corporate governance-principes. Zoals al
eerder gesteld lijkt hierdoor de aandacht voor de 'getrouwheidsvraagstukken'
te verminderen; dat aspect wordt bekend terrein verondersteld. De invloed
van ICT op de administratieve organisatie en interne controle is in dit kader
ook al regelmatig aan de orde gesteld, echter het beoordelen van ICT als on-
derdeel van de jaarrekeningcontrole lijkt hoe vreemd ook qua methodische
aanpak, samenhang e.d. nog in de kinderschoenen te staan. Het zal echter
lastig zijn om in het licht van de verbreding van de scope van het accoun-
tantsberoep de aandacht voor een dergelijk 'basic' onderwerp te krijgen. De
opdrachtgevers van accountants veronderstellen echter wel dat de ICT op
adequate wijze wordt behandeld door de controlerend accountant, hierdoor
moet geen nieuwe of een vergrote expectation gap ontstaan. De accountant
zal al dan niet in samenwerking met een EDP-auditor het ICT-terrein, voor-
zover van belang, moeten incorporeren in zijn aanpak.

1.3 Inzicht verkrijgen in aanpak 'jaarrekening ICT-auditing' bij aantal organi-
saties

In paragraaf 5.8 zijn enkele voorbeelden ingevoegd van jaarrekeningcontro-
leaanpakken bij organisaties. Deze voorbeelden zijn beschreven vanuit het
perspectief van de externe accountant.
In een vervolghoofdstuk wordt nog inhoud gegeven aan de aanpak voor jaar-
rekening ICT-auditing zoals die wordt ingevuld door een aantal interne ac-
countantsdiensten   (IAD' s). Daarbij vervullen   deze   IAD's   een   taak  in   het
voorbereiden van de evidencevorming voor de externe accountant.
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6 Praktijkvoorbeelden aanpak EDP-audit en
financial audit

6.1 Inleiding
Voor het verkrijgen van inzicht in de praktijk van 'jaarrekening ICT-auditing' is
in de periode maart-mei 1998 met een aantal Interne Accountantsdiensten (IAD)
gesproken. Deze geselecteerde  IAD' s vervullen allemaal nog taakstellingen  op
het gebied van de financial audit, zodat hun opmerkingen ook relevantie hebben
voor het uitlijnen van de 'jaarrekening ICT-auditing' binnen de kaders van de
jaarrekeningcontrole. Per geYnterviewde IAD wordt hierna ingegaan op de ge-
volgde interne aanpak en gemaakte opmerkingen c.q. aandachtspunten gerela-
teerd aan het promotieonderzoek.

6.2 Financilile instelling - eerste praktijkvoorbeeld
Positionering

De Accountantsdienst bij deze financiele instelling is ingedeeld in sectoren gere-
lateerd aan de indeling van de organisatie. De sector IT-audit is separaat opge-
steld en omvat qua bemanning ongeveer 10% van de totale IAD. De IAD is pri-
mair verantwoordelijk voor het beoordelen van de 'control' van de bedrijfspro-
cessen (mede gebaseerd op corporate governance-gedachten). Deze operational
audits bestaan uit procesaudits, ICT-audits en systeemaudits. De financial audit
baseert zich mede op uitkomsten van operational audit-rapporten. De sector IT-
audit heeft een zelfstandige taakopdracht en functioneert niet als afgeleide van de
algemene controle. ICT is van cruciaal belang voor deze organisatie, de afnanke-
lijkheid  is zeer groot. Dit manifesteert zich doordat steeds meer jonge  RA' s  zich
specialiseren tot RE gezien de omvang van en toename in geautomatiseerde om-
gevingen.
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Aanpak

De generieke aanpak voor de IAD is weergegeven in figuur 23.
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Figuur 23,  Auditaanpak (ontleend aan auditplan financiele  instelling)

Hierbij wordt een activiteitenplan uitgewerkt, dat een totale dekking garandeert.
Daarbij worden cycli afgesproken voor het uitvoeren van de beoordelingen.
De sector IT-audit richt zich op:
.   kwaliteit van de verwerkingsomgevingen (centraal/decentraal);
.   kwaliteit van de ontwikkelomgevingen (centraal/decentraal);
.    kwaliteit van de technische infrastructuur (o.a. systeemprogrammatuur);
.    kwaliteit van de applicaties. Deze laatste beoordeling is primair ondergebracht

bij de overige sectoren. Met andere woorden, de 'materie'-auditors zijn zelf
verantwoordelijk voor het beoordelen van de applicaties (systeemaudits). De
sector IT-audit is hierbij grotendeels ondersteunend.

Bij ICT-audits wordt gebruikgemaakt van normenstelsels die 'breed' zijn opgezet
en als zodanig het gehele controlspectrum afdekken. De nadruk ligt overigens
nadrukkelijk op de aspecten betrouwbaarheid en continuYteit van de gegevens-
verwerking. Een specifieke normenset voor de aan de financial audit gerelateerde
kwaliteitsaspecten is niet uitgewerkt. Overigens wordt door de sector ICT-audit
ook getwijfeld of een dergelijk normenstelsel kan worden ontwikkeld.
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Hoewel NIVRA-studierapport 34 hiervoor een aanzet geeft worden de bijlagen
door de sector IT-audit toch voornamelijk gezien als mogelijk te treffen maatre-
gelen per te beoordelen aspect in plaats van duidelijke normen.

De oordeelsvorming van de ICT-audits is het vertrekpunt voor de financial audit.
Het streven is dat de beheersing van de ICT dusdanig goed is, hetgeen moet blij-
ken uit de ICT-audits, dat de financial auditor een minimumprogramma kan vol-
gen.

Voor systeemaudits, die mede worden uitgevoerd in het kader van de financial
audit-functie, is een eigen aanpak ontwikkeld die mede is gebaseerd op de al eer-
der vermelde SRS-methodiek. Deze System Review Services-aanpak is enigszins
aangepast aan de specifieke omstandigheden van de financiele instelling.

Het vertrekpunt voor deze systeemaudits vormt een analyse van kritische balans-
posten met daaraan gekoppeld de relevante geautomatiseerde systemen. Dit geeft
een beeld van de vitale systemen en in welke cyclus de systemen dienen te wor-
den beoordeeld.

Voor routinematige transacties worden opzet, bestaan en werking van al dan niet
geautomatiseerde controles geverifieerd. Daarnaast blijft een aanvullende gege-
vensgerichte controle benodigd, omdat bij het opstellen van de jaarrekening nog
diverse bijzondere (niet-routinematige) transacties worden doorgevoerd.

Opmerkingen/kritische beschouwingen

De interpretatie van de betekenis van de ICT-audits voor de financial audit is een
lastig aspect. Indien bijvoorbeeld gebreken in het stelsel van change management
worden geconstateerd, is het de vraag welke consequenties dit heeft voor de fi-
nancial audit. De IAD lost dit dilemma voor een deel op door in een gezamenlijk
overleg tussen ICT-auditors en RA's ('materie'-auditors) dergelijke rapportages
te bespreken. De 'materie'-auditor is uiteindelijk verantwoordelijk voor het for-
muleren van conclusies rekening houdend met de gehele mix van controlemid-
delen.

De IAD hecht daarbij sterk aan de inschatting van de houding van de organisatie.
Met andere woorden, is het herstellend vermogen voldoende om geconstateerde
omissies op te lossen; de beoordeling hiervan dient zwaar te wegen bij het trek-
ken van overall conclusies. Dit betekent dan ook dat de IAD niet gelooft in te
mechanische aanpakken, die worden gedomineerd door sterk gekwantificeerde
risicomodellen.

Evident voor de IAD is het wel dat ICT niet meer weg te denken is in de omge-
ving van de financiele instelling; dit heeft per definitie ook consequenties op het
stelsel van 'controls'.  Dit kan ertoe leiden dat bepaalde gebreken  in de general
ICT controls niet meer repareerbaar zijn door gegevensgerichte acties.

Opvallend is de constatering dat ondanks dat de groei van de financiele instelling
groot is, de omvang van de IAD/afdelingen interne controle e.d. constant is ge-
bleven.

89



Tevens is de graad van ICT sterk gestegen, hetgeen echter niet direct zichtbaar
wordt in evenredig meer mancapaciteit toegewezen aan het beoordelen van de
kwaliteit van de ICT-systemen. Het lijkt dat veelal uitgegaan wordt van zelfcon-
trolerende systemen.

Bij het uitvoeren van de systeemaudits wordt watervrees  bij de 'materie' -auditors
geconstateerd. In de totale controleaanpak sneeuwen de systeemaudits te vaak
nog onder. De opleiding van RA's op dit gebied dient te worden versterkt, vooral
de procesgerichte aanpakken (o.a. SRS) dienen in de opleiding voor RA' s verder
te worden uitgewerkt. Tevens beschouwt de IAD basiskennis op ICT-gebied voor
RA' s als onmisbaar. GeYntegreerde beoordeling (through the computer)   is   c.q.
wordt dagelijkse praktijk. De RA moet daarom onder meer op de hoogte zijn van
de ICT-objecten (betekenis), samenhang tussen objecten, beheer van ICT en het
beoordelen van ICT-objecten (vanuit auditperspectief).

Voor de opleiding van RA's leidt dit tot de volgende aandachtspunten:
.  De complexiteit van ICT dient helder te worden gedoceerd (conceptueel en

via voorbeelden).
.   Aanpakken en methoden dienen te worden toegelicht; een op SRS gebaseerde

aanpak is daarbij relevant. Overigens dient de aandacht voor ICT wel te wor-
den geYntegreerd met de vakken Administratieve organisatie en Leer van de
Accountantscontrole.

.  De overfocus op technische aspecten van de ICT-audits dient te worden be-
perkt. Vooral de aandacht voor de general ICT controls dient een duidelijke
inkadering te krijgen.

6.3 Pensioenbeheer/vermogensbeheer/uitkeringsorganisatie
Positionering
De IAD in deze organisatie bestaat uit diverse sectoren ingedeeld naar de mate-
riegebieden in de organisatie (zo is bijvoorbeeld onderscheid aangebracht tussen
Pensioenen, Beleggingen en Sociale zekerheid). Daarnaast is een omvangrijke
sector EDP-audit binnen de IAD beschikbaar. De IAD heeft als taakstelling de
financial audit-werkzaamheden, hetgeen intern is vertaald in werkzaamheden ten
behoeve van de betrouwbaarheid van de informatieverzorging. De EDP-
auditsector werkt in gerntegreerde teams samen met de materiedeskundigen bin-
nen de IAD. De organisatie is te kenmerken als een 'administratiefabriek' voor-
zien van vele geautomatiseerde systemen. De kwaliteit van ICT is cruciaal om de
betrouwbaarheid van de informatieverzorging te realiseren.

Aanpak
De door het NIVRA opgestelde COBRA-aanpak wordt gevolgd voor het indelen
van de auditwerkzaamheden. De focus komt hierbij steeds meer te liggen bij het
inschatten en bepalen van de beheersing van de bedrijfsrisico's. Gezien de aard
van de activiteiten, de massaliteit van gegevens en de hoogwaardige ICT-
toepassingen wordt gestreefd naar overwegend systeemgerichte controleaanpak-
ken.
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Voor de sector Pensioenen is de systeemgerichte benadering al vergaand gereali-
seerd, 'jaarrekening ICT-auditing' voert daarbij de boventoon in het controlepro-
gramma. De sector EDP-audit is gelijkwaardig ten opzichte van de materiedes-
kundigen en volledige integratie heeft in opzet plaatsgevonden. Bij de sector Be-
leggingen vindt de inschakeling van eerstelijns EDP-auditactiviteiten nog veel
meer onderwerpsgewijs plaats, uitgangspunt is wel een systeemgerichte controle-
benadering. De materiedeskundigen binnen deze sector van de IAD geven ge-
richte opdrachten voor het beoordelen van ICT. De uitkeringsorganisatie op het
gebied van sociale zekerheid wordt voornamelijk nog gegevensgericht beoor-
deeld, waarbij op de jaarrekening gerichte ICT-auditactiviteiten nog slechts be-
perkt worden uitgevoerd.
De intern uitgevoerde jaarrekening ICT-auditactiviteiten worden gebaseerd op
een intern opgesteld normenkader deels ontleend aan NIVRA-studierapport 34.
De onderkende auditobjecten zijn:
. logische toegangsbeveiliging;
.   change en problem management;
• testen;
. geprogrammeerde controles;
. fysieke beveiliging;
. back-up, recovery en uitwijk;
.    exploitatie en beheer.

Cruciaal (onvervangbaar) worden hierbij door de IAD de maatregelen ten aanzien
van de logische toegangsbeveiliging en het change/problem management geacht.
De geprogrammeerde controles in de applicaties krijgen aansluitend veel aan-
dacht omdat gestreefd wordt naar zelfcontrolerende systemen, die de juiste ver-
antwoordingsinformatie aan gebruikers kunnen opleveren. De IAD beschouwt het
intern opgestelde normenkader als een minimumpositie, dit in tegenstelling tot
NIVRA-studierapport 34 dat veel meer normen c.q. aandachtspunten heeft uitge-
werkt.

Opmerkingen/kritische beschouwingen
Het intern opgestelde normenkader wordt toegepast op elke voorkomende geau-
tomatiseerde gegevensverwerking binnen de organisatie. De normen worden be-
schouwd als minimumpositie in het kader van de jaarrekeningcontrole. Echter, te
constateren is dat negatieve uitkomsten van jaarrekening ICT-auditonderzoeken
niet direct tot problemen behoeven te leiden voor het afronden van de jaarreke-
ningcontrolewerkzaamheden. Dit lijkt een vreemde constatering in het licht van
de veronderstelde minimumpositie van het normenkader. Echter, hierbij dient be-
dacht te worden dat het interne normenkader geen normen bevat inzake compen-
serende maatregelen binnen de administratieve organisatie en/of eigen actie van
de materiedeskundigen binnen de IAD.

De IAD-sector EDP-audit merkt in het licht van bovenstaande op dat de jaarreke-
ning ICT-audit bij de feitelijke uitvoering nog onvoldoende integreert met de fi-
nancial audit. Te constateren is dat de materiedeskundigen op onderdelen de ad-
ministratieve organisatie onvoldoende in beeld hebben (procesmatig), waardoor
de te beoordelen ICT-objecten hierin moeilijk zijn te plaatsen.
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Gesteld wordt dat in principe de benadering niet anders behoeft te zijn dan in een
handmatige administratieve organisatie, de accountant onderzoekt of de financi-
ele gegevens opgebouwd worden op consistente wijze (gevalideerd materiaal).
Op onderdelen is daarbij nu sprake van ICT, deze ICT-objecten dient de accoun-
tant dan Ook te beoordelen om tot zekerheid/validatie van het te controleren mate-
riaal te komen.

Door de 'gersoleerde' benadering van 'jaarrekening ICT-auditing' zijn de oorde-
len van de sector EDP-audit moeilijk te vertalen naar de financial audit. De IAD
beoogt nu in haar EDP-auditrapportages de sterke punten te benoemen en de
zwakke punten te identificeren, waarbij gezocht wordt naar compenserende maat-
regelen. Deze compenserende maatregelen kunnen bijvoorbeeld binnen de hand-
matige administratieve organisatie liggen. Hierdoor kan de financial auditor een
overall afweging maken voor het afgeven van zijn verklaring, rekening houdend
met de mix van de diverse AO/IC-maatregelen, het managementperspectief en de
overige controlemaatregelen.

De complexiteit van de ICT-objecten neemt toe, hetgeen bij een integrale beoor-
deling van de objecten problemen kan veroorzaken; vooral de interpretatie rich-
ting de financial audit behoeft daarbij continu aandacht.

6.4 Bancaire instelling - tweede praktijkvoorbeeld
Positionering
De accountantsdienst in deze financiele instelling omvat ongeveer 200 personen
en is ingedeeld naar centrale activiteiten, lokale banken, kredietinspectie en de
afdeling EDP-audit. In totaal zijn 25 EDP-auditors werkzaam binnen de IAD. Tot
eind tachtiger jaren was de IAD alleen gericht op de financial audit, nu is de taak-
stelling gericht op operational audit. De voorbereiding ten behoeve van de finan-
cial audit vindt als onderdeel hiervan plaats. Voor bepaalde auditobjecten is EDP-
audit ook eindverantwoordelijk als financial auditor, hetgeen wordt veroorzaakt
door het hoge ICT-karakter van de te beoordelen (delen van) organisaties.

Aanpak

De aanpak is in het verleden gebaseerd op aanpakken ontleend aan NIVRA-
geschrift  13. Dit heeft geleid tot gesegmenteerde beoordelingen van systeemont-
wikkeling, de gebruikersorganisaties en de verwerking. De IAD kenmerkt dit als
een 'closed shop'-denken. Geleidelijk aan is dit omgebogen naar samenspraak
tussen financial en EDP-auditors. Dit dient te leiden tot beoordelingen van de ge-
neral ICT controls gerelateerd aan specifieke applicaties.

De controle/auditdoelstellingen worden per auditobject bepaald. Generieke sets
van normen c.q. minimumeisen zijn nauwelijks vast te stellen. Systeemaudits
worden gebaseerd op de FASA-aanpak.
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Opmerkingen/kritische beschouwingen
De samenwerking tussen materiedeskundigen (financial auditors) en EDP-
auditors is veelal nog een probleem. Alleen voor die organisaties waarbij EDP-
audit ook verantwoordelijk is voor financial audit is sprake van daadwerkelijk
gerntegreerd handelen. RA's zijn dan geplaatst binnen de afdeling EDP-audit.

De materiedeskundige blijkt geen duidelijke vraagstelling neer te leggen bij de
EDP-auditor. Veelal wordt gedacht dat de informatiecontrole nog plaats kan vin-
den buiten de computer om. Als oorzaken hiervoor worden onderkend:
.    de onvoldoende deskundigheid bij RA's op ICT-gebied;
•      het niet toetsen van diverse premisses  die  RA' s veelal hanteren  bij  hun  con-

trole. Hierbij is te denken aan: kwaliteit algemene controles zal wel voldoende
zijn, grootboeksysteem werkt adequaat, etc.;

.  interpretatie van EDP-auditrapporten is moeilijk; de vraag speelt op welke
wijze door RA's evidence kan worden ontleend aan dergelijke rapporten;

.   het materialiteitsbegrip, waardoor veelal compenserende maatregelen worden
'bedacht'.

Dit betekent dat de afdeling EDP-audit in de praktijk van alledag weinig concrete
aanwijzingen herkent tot het uitbouwen van de EDP-audits binnen de beperkte
financial audit-kaders. Bij een 'kale' verklaring zal gerichte aandacht voor ICT-
componenten zeer beperkt zijn; vanuit theoretisch standpunt is dit echter niet ver-
dedigbaar. Bij de financial audit dienen de vele impliciete premisses, ook op ICT-
gebied, expliciet te worden getoetst.

RA's dienen explicieter te worden opgeleid om administratieve organisaties in
sterk geautomatiseerde omgevingen te beoordelen. Dit vergt een sterke behande-
ling van de mogelijkheden en risico's van relevante ICT-componenten.

6.5 Analyse relevante onderzoeksdoelstellingen
Als afsluiting van deze verkenning van de praktijk van de samenwerking tussen
financial en EDP-audit bij een aantal IAD's wordt de relevante onderzoeksdoel-
stelling geevalueerd.

1.4 Inzicht verkrijgen in aanpak 'jaarrekening ICT-auditing' bij aantal organi-
saties

De aan de praktijk ontleende beschrijvingen maken allemaal duidelijk dat er nog
veel te verbeteren is aan de relatie tussen financial en EDP-audit.

Een duidelijke afbakening van de minimaal benodigde aandacht voor ICT binnen
de financial audit-taakopdracht is niet of slechts voor een deel te onderkennen.
Dit wordt mede veroorzaakt doordat vele IAD's zich richten op operational audit-
activiteiten, waardoor de noodzaak tot een duidelijke afbakening van financial
audit-activiteiten lijkt te zijn verminderd. Feitelijk is het beeld van beperkte inte-
gratie van ICT-audits met financial audit  bij   deze  IAD' s niet wezenlijk anders
dan geschetst in paragraaf 5.8 vanuit het perspectief van de externe financial au-
ditor.
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Kernpunten te ontlenen aan de praktijksituaties zijn:
. het ontbreken van minimale normenstelsels voor te beoordelen ICT-

componenten binnen de financial audit. Overigens wordt niet generiek ge-
loofd in de zinvolheid van het ontwikkelen van deze normenstelsels;

.   het verschil tussen de in permanentie uitgevoerde jaarrekeningcontrolefunctie
en de veelal op incidentele basis uitgevoerde EDP-audits. Met andere woor-
den, problematisch is hoe de EDP-auditrapportage als controlemiddel voor de
financial auditor kan dienen;

.  de EDP-audits beoordelen veelal opzet en bestaan van maatregelen, terwijl
financial auditors ook de werking van maatregelen wensen vast te stellen. Be-
paalde IAD's denken dat data-analyses in deze een uitkomst kunnen bieden.
Hiermee kan toetsing plaatsvinden op de werking van bepaalde procedures,
als een bijzondere vorm van cijferanalyse;

.      de onderkende noodzaak  tot het beter opleiden  van  RA' s op ICT-gebied.  De
'watervrees' dient te worden weggenomen,  RA' s dienen de importantie  van
ICT op waarde te kunnen schatten. ICT dient dan ook volwaardig binnen de
kernvakken van de accountantsopleiding te worden behandeld.
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7 Normatief kader, 6common body of knowledge'
7.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is een verkenning uitgevoerd naar de stand van
zaken ten aanzien van de inbedding van ICT als beoordelingsobject binnen de
kaders van de jaarrekeningcontrole. Literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden,
evenals een verkenning van hoe in de praktijk de inbedding plaatsvindt. Deze
beeldvorming is essentieel voor het opstellen van een normatief kader voor ICT-
kennis voor accountants binnen de jaarrekeningcontrolefunctie. In dit hoofdstuk
is zoveel mogelijk geabstraheerd van de dagelijkse praktijk; een normatief model
is ontwikkeld, waarbij de beeldvorming over de dagelijkse praktijk wel is mee-
gewogen. Dit is inherent aan het accountantsberoep. Het beroep ontwikkelt zich
continu op basis van praktijkervaringen. Met andere woorden, een volledige
'laboratoriumsituatie' voor het uitwerken van een normatief model is niet realis-
tisch. Refererend aan de in de onderzoeksmethode geschetste bronnen voor het
ontwikkelen van het 'common body of knowledge' is de volgende figuur opge-
steld:

Praktijkervaringen ICT-ontwikkelingen
(zie paragraaf 5.8 en hoofdstuk (zie paragraaf 5.5)
6)

\     1
    'Common body of know-  Ontwikkelingen in leer
{      ledge' ten behoeve van )  4_ van de Administratieve
\ 'jaarrekening ICT-auditing/ Organisatie en Contro-

leleer

(paragrafen 5.3,5.4 en

T                                                     \                                                           56\

Analyse ontwikke- Analyse Wet computer-
lingen auditingtheo- criminaliteit
rie (deels in para-
graaf 5.2)

Figuur 24,  Bronnen voor normatief model
Een aantal bronnen is al (deels) uitgewerkt en behandeld in voorgaande hoofd-
stukken. In dit hoofdstuk worden de analyses verder uitgediept om te resulteren
in de normatieve 'common body of knowledge'.
Dit hoofdstuk start met een nadere analyse van twee bronnen voor het ontwikke-
len van het 'common body of knowledge', zijnde:
.   de ontstaanshistorie van de Wet computercriminaliteit;
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.    analyse en uitdieping van de auditingtheorie.

Aansluitend zijn de te onderkennen beoordelingsobjecten beschreven, die zijn
uitgewerkt naar een aanpak en een benodigd kennisniveau voor accountants in
hun jaarrekeningcontrolefunctie. De relevante onderzoeksdoelstellingen zijn af-
sluitend geevalueerd.

7.2    Ontstaanshistorie en analyse Wet computercriminaliteit
Al eerder is gesteld dat de wettelijke basis voor activiteiten van de certificerende
accountant ten aanzien van ICT is beschreven in het BW, deel 2, artikel 393, lid
4. Hieruit wordt echter niet duidelijk op welke wijze de accountant aandacht aan
ICT moet schenken en conform welke normen hij dat dient te doen.
Slechts helder wordt dat de accountant niet meer bevindingen dient te melden ten
aanzien van de betrouwbaarheid en continuYteit van de geautomatiseerde gege-
vensverwerking dan vallend binnen de kaders van de gevolgde controleaanpak.

In voorgaande hoofdstukken is al onderkend dat als gevolg van de Wet compu-
tercriminaliteit een taak voor accountants op ICT-gebied is ontstaan. Aangezien
bij de totstandkoming van de wet verschillende inzichten over de door de ac-
countant te vervullen rol ten aanzien van de betrouwbaarheid en continuneit van
de automatisering (ICT) hebben gecirculeerd, kan hieruit lering worden getrok-
ken van algemene aard. De (diversiteit van) meningen van de beroepsgroep van
accountants ten aanzien van ICT worden na een algemene behandeling van de
wet, haar historie en de consequenties, geanalyseerd.

7.2.1 Computermisbruik
Zowel in [Nivr93] als in [NORE95] en [SJac91] worden de begrippen computer-
misbruik, -criminaliteit en -fraude gedefinieerd.

Computermisbruik wordt omschreven als gedrag met een voor anderen

(potentieel) schadelijk karakter, waarbij geautomatiseerde systemen ter opslag,
verwerking of uitwisseling van gegevens zijn betrokken.
Van computercriminaliteit is sprake indien dergelijk gedrag in de wet strafbaar is

gesteld.
Van computerfraude (deelverzameling van computercriminaliteit) is sprake wan-
neer iemand met behulp of door middel van computers in economisch opzicht
zichzelf beoogt op onrechtmatige wijze te bevoordelen.

De ontwikkelingen in ICT hebben nieuwe vormen van strafwaardig gedrag,
waarbij geautomatiseerde apparatuur en/of programmatuur is betrokken, met zich
meegebracht.
Factoren die bijdragen aan de kans op misbruik, zijn:
.    Steeds meer personen hebben te maken met ICT.
.  De kennis om misbruik te plegen is bij een steeds grotere groep personen

aanwezig.
.   Door de (verdere) groei van (internationale) netwerken kan misbruik worden

gepleegd op grote afstand, hetgeen de kans vergroot om anoniem te blijven.
.   Door de sterke integratie van gegevens zijn grote hoeveelheden gegevens di-

rect voor misbruik beschikbaar te maken.
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. Organisaties worden steeds afhankelijker van de ongestoorde voortgang van
geautomatiseerde processen waardoor de kans op bijvoorbeeld chantage gro-
ter wordt.

. Organisatorische maatregelen blijven vaak achter bij de voortschrijdende
technologie.

.  Bij elektronische betalingen e.d. kan het voordeel van het misbruik daarvan
vele malen hoger zijn dan bij een conventionele inbraak.

De mogelijkheden voor het ontstaan van computermisbruik en het feit dat opspo-
ring en vervolging hiervan werden gehinderd door het ontbreken van specifieke
wetgeving leidden tot de instelling van de Commissie Computercriminaliteit
(Commissie-Franken), die in april 1987 haar eindrapport 'Informatietechniek en
Strafrecht' uitbracht. De Commissie-Franken pleitte voor een aantal zaken die
veel stof voor discussie hebben gegeven:
.   het inbreken in computers alleen strafbaar stellen indien de computers zouden

zijn beveiligd;
.  het voorstel dat bestuursorganen in het jaarverslag verantwoording zouden

moeten afleggen over de mate van beveiliging en dat de controlerend ac-
countant hierover een mededeling zou moeten doen;

.  de voorgestelde strafmaten bij computermisbruik, die veelal als te laag wer-
den beschouwd.

Met name de voorstellen over de rol van de accountant zijn bij de analyses van de
Wet computercriminaliteit in het kader van dit onderzoek van belang. In para-
graaf 7.2.3 wordt hierop ingegaan.

In aansluiting op het werk van de Commissie-Franken en mede ter voorbereiding
op de Wet computercriminaliteit is in opdracht van het Platform Computercrimi-
naliteit (een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Justitie en Econo-
mische Zaken en een gedeelte van het bedrijfsleven) gedurende de periode okto-
ber 1989 tot september 1990 door het Instituut voor Informatica & Recht van de
Vrije Universiteit van Amsterdam onder andere een onderzoek gedaan naar de
omvang en verschijningsvormen van computercriminaliteit. De resultaten van dit
onderzoek zijn weergegeven in het rapport 'Computercriminaliteit in Nederland'
([Comp90]). De volgende handelingen worden hierin tot computercriminaliteit
gerekend:
. computer gerelateerde fraude, bijvoorbeeld het manipuleren van een bestand

met betaalgegevens;
• computer gerelateerde valsheden, bijvoorbeeld het manipuleren van logbe-

standen;
.      toebrengen van schade aan computergegevens en -programma' s, bijvoorbeeld

het verspreiden van computervirussen;
.  computersabotage, het hinderen of verstoren van het functioneren van een

computersysteem of netwerk, ook wel 'hacken' of 'kraken' genoemd;
.        softwarepiraterij, het illegaal verveelvoudigen, verspreiden  of  aan het publiek

ter beschikking stellen van beschermde computerprogramma's;
. onbevoegd onderscheppen van computergegevens, chipspiraterij, computer-

spionage en onbevoegd gebruik van geautomatiseerde diensten.
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7.2.2  Historie van de Wet computercriminaliteit

Als vervolg op het in paragraaf 7.2.1 geschetste beeld over computermisbruik
heeft de minister van Justitie op 16 mei 1990 aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal het wetsontwerp Computercriminaliteit aangeboden. Het wetsvoorstel
ging ervan uit dat zoveel als mogelijk aanvullingen bij bestaande rechtsregels
dienden te worden geboden.

Het wetsvoorstel omvatte vier artikelen:
I.   wijziging van het Wetboek van Strafrecht;
II.  wijziging van het Wetboek van Strafvordering;
III. wijziging van het Burgerlijk Wetboek;
IV. wijziging Wet Telecom voorzieningen.

De belangrijkste wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht betroffen het straf-
baar stellen van:
.  het inbreken in computers (voorzover sprake is van een daartegen beveiligd

werk);
.    het aftappen van gegevensverkeer;
.    het verstoren van de geautomatiseerde gegevensverwerking;
.    het maken en gebruiken van valse betaalpassen en waardekaarten;
.    het manipuleren van gegevens;
.   het met winstoogmerk bekendmaken of gebruiken van door misdrijf verkre-

gen gegevens.

Alleen bij het inbreken in computers werd beveiliging als voorwaarde voor straf-
baarheid vermeld; bij de andere delictsomschrijvingen was dit niet het geval. In
de Memorie van Toelichting werd voor het ontstaan van strafbaarheid van de
binnendringer  niet  meer  dan een 'minimale',  doch  wel een 'daadwerkelijke'   be-
veiliging vereist. Een verdere toelichting op de begrippen 'minimale' en
'daadwerkelijke' beveiliging ontbreekt. Er kan niet worden volstaan met een 'pro
forma' beveiliging, bijvoorbeeld de waarschuwing 'verboden toegang' op het op-
startscherm. De minister voegt hieraan toe dat het voldoende is als het slachtoffer
van een computerinbraak kan aantonen dat er sprake is van 'enige reele' beveili-
ging. Het is niet nodig dat deze beveiliging ook adequaat was in het licht van de
te beveiligen, aan de gegevens verbonden belangen.

Het gaat er volgens de minister om dat degene die de computer binnendringt door
het doorbreken van de beveiliging, blijk heeft gegeven de wetenschap te hebben
gehad dat hij een beveiligd systeem binnendringt en doelbewust enige inspanning
heeft gedaan de beveiliging te doorbreken.

De voornaamste wijziging van het Wetboek van Strafvordering betrof een uit-
breiding van de bevoegdheden van de rechter-commissaris bij het verrichten van
een huiszoeking in een geautomatiseerde omgeving.

De wijziging van het Burgerlijk Wetboek (BW) betrof Titel 9 van Boek 2: de
jaarrekening en het jaarverslag. Voorgesteld werd dat het bestuur van een onder-
neming, voorzover Titel 9 van toepassing is, in het jaarverslag een mededeling
doet omtrent de 'maatregelen in verband met de betrouwbaarheid en continuYteit
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van de geautomatiseerde gegevensverwerking'. Een dergelijke mededeling  kan
onder andere de volgende vorm hebben:
.   een feitelijke mededeling dat maatregelen zijn getroffen;
.   een (al dan niet globale) feitelijke opsomming van de getroffen maatregelen;
.  een van de bovenstaande me(iedelingen met daarbij een uitspraak over de

kwaliteit van het getroffen stelsel van maatregelen, al dan niet met een ver-
wijzing naar de normen waaraan de getroffen maatregelen zijn getoetst.

Hiermee werd invulling gegeven aan een van de aanbevelingen van de Commis-
sie-Franken.
Alhoewel artikel 393 BW geen materiele controle door de registeraccountant ver-
eiste, werd in de Memorie van Toelichting een actieve rol aan de registeraccoun-
tant toebedeeld bij de totstandkoming en de afgifte van deze mededeling.
Zoals al eerder vermeld zijn met name de voorgestelde wijzigingen in het BW
aanleiding geweest voor discussies binnen onder andere de beroepsgroep van ac-
countants (hierover meer in paragraaf 7.2.3).

Drie jaren na het verschijnen van het wetsontwerp verscheen op  1  maart 1993 de
definitieve Wet computercriminaliteit. Voor dit promotieonderzoek is de belang-
rijkste wijziging ten opzichte van de ontwerptekst gelegen in een wijziging van
het BW. In aanvulling op artikel 393 lid 4 BW 2:9 'De accountant brengt omtrent
zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan het bestuur' is
een tweede zin toegevoegd: 'Hij maakt daarbij tenminste melding van zijn bevin-
dingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuYteit van de geautomati-
seerde gegevensverwerking'.

7.2.3  Wet computercriminaliteit en controlerend accountant
Conform de wet, geaccordeerd in maart 1993, behoeft de accountant alleen be-
vindingen te melden voorzover deze zijn opgedaan in het kader van de controle
van de jaarrekening.
In [Nore95] wordt dit verder als volgt omschreven.
De accountant behoeft echter alleen zijn bevindingen te melden voorzover deze
zijn opgedaan in het kader van de controle van de jaarrekening. Uit de stukken
van de parlementaire behandeling van dit wetsartikel blijkt dat deze wetswijzi-
ging geen noodzaak impliceert tot uitbreiding van de opdracht tot controle van de
jaarrekening. De aan de accountant opgelegde rapportageverplichting gaat ervan
uit dat de jaarrekeningcontrole de geautomatiseerde gegevensverwerking en de
daarbij behorende administratieve organisatie/interne controle omvat. De bevin-
dingen van de accountant zullen echter qua aard en omvang afhangen van de
mate en diepgang waarmee de accountant de geautomatiseerde gegevensverwer-
king in het kader van zijn jaarrekeningcontrole heeft beoordeeld.

Bij een controleaanpak, die op grond van doelmatigheid en doeltreffendheid leidt
tot een beperkte beoordeling van het systeem van geautomatiseerde informatie-
verwerking, zullen de bevindingen uiteraard anders zijn dan bij een aanpak die de
nadruk legt op de controle via het informatiesysteem zelf. Een ander belangrijk
punt is dat er ook sprake kan zijn van niet-financiele systemen, die ook van groot
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belang kunnen zijn voor de continuYteit van de onderneming, maar die niet in het
onderzoek worden betrokken.

Dit betekent dat de bevindingen geen totaaloordeel kunnen geven over de kwali-
teit van de administratieve organisatie en interne controle of over de toereikend-
heid van de beveiliging.
Teneinde dit clienten duidelijk te maken verdient het aanbeveling dat de accoun-
tant vooraf zijn opdrachtgever informeert over de mate en diepgang waarmee hij
de betrouwbaarheid en continuYteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking
en daarbinnen de (toegangs)beveiliging in het kader van de jaarrekening beoor-
deelt. De uitkomsten van dit overleg zullen schriftelijk moeten worden vastgelegd
in de opdrachtbevestiging.

In [Wcav94] werd de volgende tekst, op te nemen in de opdrachtbevestiging,
voorgesteld:
'Voor zover noodzakelijk zullen wij, in het kader van de jaarrekeningcontrole,
mede de administratieve organisatie en interne controle beoordelen. Hierbij zal
derhalve de geautomatiseerde gegevensverwerking slechts worden betrokken
voor zover van belang voor de jaarrekeningcontrole. Aangezien ons onderzoek
niet specifiek is gericht op het constateren van onvolkomenheden in de admini-
stratieve organisatie, de interne controle (en de maatregelen ter waarborging van
de betrouwbaarheid en continuYteit van de geautomatiseerde gegevensverwer-
king), mag niet worden verwacht dat onze werkzaamheden alle onvolkomenhe-
den die bij een meer uitgebreid en daarop speciaal gericht onderzoek naar voren
zouden komen, aan het licht zullen brengen.'

In het accountantsverslag zijn dan de volgende bewoordingen te hanteren:
'Onderstaand geven wij onze bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid en
continurteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking voor zover deze in het
kader van de wettelijke controletaak naar voren zijn gekomen.'

'In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening zijn ons geen zaken
betreffende de betrouwbaarheid en continuYteit van de geautomatiseerde gege-
vensverwerking gebleken die in dit verslag zouden moeten worden gerappor-
teerd.'

Of,

'Op grond van de wijze waarop uw administratie is ingericht, onze daarop afge-
stemde controleaanpak en het wettelijk kader bestond niet de noodzaak om de
geautomatiseerde gegevensverwerking in onze controle te betrekken. Derhalve is
ons niets gebleken dat in dit verslag zou moeten worden gerapporteerd'.

Relevant is het vervolgens om vast te stellen wat de wetgever verstond en ver-
staat onder 'betrouwbaarheid en continuYteit van de geautomatiseerde gegevens-
verwerking'.
In [Nore95] zijn uitgebreide analyses van de diverse begrippen opgenomen. De
wetgever heeft zich voor de begrippen betrouwbaarheid en continuYteit aangeslo-
ten bij de Commissie-Franken.

100



'Betrouwbaarheid wordt dan gedefinieerd als een redelijke zekerheid dat de ver-
werking van gegevens juist, volledig en tijdig en op geoorloofde wijze geschiedt.
ContinuYteit is de redelijke zekerheid dat de gegevensverwerking ongestoord
voortgang zal kunnen vinden, dat wil zeggen ook na ernstige storingen binnen
redelijke termijnen kan worden hervat.'
Geautomatiseerde gegevensverwerking wordt geassocieerd met 'geautomatiseerd
werk',  maar  is niet exact omschreven. Hierdoor  is er ruimte gecreeerd  voor  de
rechtsprekende macht. Een 'geautomatiseerd werk' is niet noodzakelijk hetzelfde
als 'een computer' en mogelijk is een geautomatiseerd werk niet meer dan dat
deel van een computersysteem waarin langs elektronische weg gegevens worden
verwerkt en opgeslagen.

Tot zover de invulling van de rol van de accountant zoals voorgeschreven door de
Wet  computercriminaliteit. Ten opzichte  van het eerdere wetsontwerp  in   1990  is
de rol van de accountant 'afgezwakt'.

In [Nivr93] is vermeld dat de kern van de opmerkingen van de beroepsgroep van
accountants (via het NIVRA verwoord) betrekking had op de bredere strekking
van de begrippen betrouwbaarheid en continuYteit dan het elders in het wetsvoor-
stel geYntroduceerde begrip beveiliging. Naar het oordeel van het NIVRA was het
doen van mededelingen over de totale betrouwbaarheid en continuYteit van de ge-
automatiseerde gegevensverwerking, zoals opgenomen in het oorspronkelijke
ontwerp, een veelomvattende en daardoor moeilijk te realiseren eis, die ook ver-
der  reikte  dan  met het wetsontwerp als geheel beoogde  doel. Het NIVRA  be-
pleitte het object van de accountantsmededeling te beperken tot het terrein van de
toegangsbeveiliging, zijnde het elementaire middel bij de bestrijding van com-
putermisbruik.
De minister heeft gereageerd door het begrip mededeling te laten vervallen en
slechts te spreken over bevindingen opgedaan in het kader van de jaarrekening-
controle; daarmee zijn de constateringen dus afhankelijk van de gevolgde con-
troleaanpak.
In het wetsontwerp  uit   1990  werd de mogelijkheid geschapen  voor de controle-
rend accountant om de zoals door Van Zutphen aangeduide 'bevei-
ligingsverklaring' opgenomen door het bestuursorgaan in het jaarverslag, te be-
oordelen en te verifieren op verenigbaarheid met de jaarrekening ([Brui90]).
Dit omvat een expliciete taakstelling voor de controlerend accountant op ICT-
gebied en had als zodanig een krachtige positie gecreeerd om als expert op dit
onderwerp te worden beschouwd.

Het is met name Van Dijk geweest, die kritische opmerkingen heeft geplaatst bij
het wetsontwerp uit 1990 ([Dijk 91]). Van Dijk stelde dat in het wetsontwerp aan
de accountant verantwoordelijkheden werden toebedeeld, die niet waargemaakt
kunnen worden.
De volgende kritische punten werden door Van Dijk naar voren gebracht:
.  Het ontbreken van consensus over het in het wetsontwerp geYntroduceerde

begrip minimale beveiliging brengt de accountant in een onredelijke en onge-
wenste arbitersrol. Hierdoor ontbreekt de basis voor het afgeven van een me-
dedeling.
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.   De voorgestelde aanpassing in het BW2 tot het opnemen in het verslag dat de
betrouwbaarheid en continurteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking
in redelijkheid zijn gewaarborgd evenals de toetsing daarvan door de accoun-
tant,  introduceert een beveiligingsbegrip als 'adequaat'. Met andere woorden,
twee beveiligingsniveaus zijn te onderkennen, hetgeen verwarrend is en een
onduidelijkheid over de relatie naar betrouwbaarheid en continuYteit doet ont-
staan.

.   Onduidelijk is waarom de beveiliging van de geautomatiseerde gegevensver-
werking afzonderlijke aandacht behoeft in het jaarverslag. Maatregelen ter
beveiliging van het productieproces of dienstverlening zijn nooit onderwerp
voor verslaggeving geweest, dus waarom dient dit nu wel te geschieden voor
een ondersteunend proces.

.   Veiligheid en betrouwbaarheid zijn resultanten van interactie tussen de omge-
ving, de organisatie en de activiteiten. Continue evolutie hiervan is aan de or-
de met consequenties (bedreigingen) voor de veiligheid. Een beveiligingsre-
glement wordt daarom niet als wezenlijk beschouwd.

.    Te veel bestaat de neiging om de jaarverslaggeving te gebruiken voor allerlei
mededelingen. Van Dijk oordeelde dat zolang ICT nog niet volwassen is, pu-
blieke rapportering geen enkele zin heeft.

Mede onder invloed van de kritische opmerkingen van Van Dijk en andere dis-
cussies  in de beroepsgroep van accountants  is de uiteindelijk  in 1993 bekrachtig-
de Wet computercriminaliteit in de sfeer van aanpassingen van BW2 duidelijk
afgezwakt.

7.2.4  Conclusies uit totstandkoming Wet computercriminaliteit
De discussie met een juridische achtergrond bij de totstandkoming van de Wet
computercriminaliteit is in het kader van onderhavig onderzoek niet relevant.
De aanpassingen van BW2 en de eventueel te vervullen rol door accountants is
van belang. Opmerkelijk is de constatering dat bij de discussies over het wets-
ontwerp geen expliciete discussie is gevoerd over datgene wat de accountant re-
gulier beoordeelt op ICT-gebied binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole en
de effecten die dat kan hebben op de in het kader van de Wet computercriminali-
teit te vervullen rol.

Het ontbreken van normen op beveiligingsgebied is voor Van Dijk een belangrij-
ke drijfveer om de in het wetsontwerp voorgestelde rol van de accountant af te
wijzen. Deze opmerking wordt niet doorvertaald naar de jaarrekeningcontrole.
Indien beveiligingsnormen inzake ICT ontbreken zou de accountant dan ook geen
'system based approach' kunnen volgen?
Naar analogie van het betoog van Van Dijk zou deze vraag bevestigend dienen te
worden beantwoord. Toch was het in de praktijkuitoefening in 1990 al usance om
in diverse jaarrekeningcontroles een 'system based approach' met gebruikmaking
van ICT te hanteren.

De beroepsgroep lijkt de discussie met name te hebben toegespitst op een nieuwe
vorm van assurance service (compliance met beveiligingsreglement) in plaats van
het expliciet maken van de kennis en kunde op ICT-gebied en de beveiliging
daarvan binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole.
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Dit laatste had een opstap kunnen zijn om de verbrede rol op ICT-gebied voor
accountants, zoals voorgesteld in het wetsontwerp, logischerwijs te kunnen clai-
nnen.

De uiteindelijke tekst van de Wet computercriminaliteit verplaatst het inschatten
van consequenties van de wet op het werk van de accountant naar individueel ni-
veau. Complicerende factor was destijds dat het oorspronkelijke gevolg van de
eerste wetsvoorstellen, namelijk het realiseren van een extra opdracht voor de ac-
countant, niet als wenselijk werd beschouwd. Afhankelijk van de controleaanpak
en de situatie van de te controleren organisatie wordt bepaald of bevindingen in-
zake de betrouwbaarheid en continuYteit van de ICT kunnen en dienen te worden
gemeld. Hiermee is de uitwerking teruggeplaatst in de beslotenheid van de indi-
viduele jaarrekeningcontroleaanpakken, slechts wordt gemeld in de Audit  alerts
verschenen rondom de totstandkoming van de wet dat de kapstok voor de ICT-
behandeling te vinden is in Richtlijn 4.02 van het NIVRA. De Wet computercri-
minaliteit en de ontstaansgeschiedenis daarvan voegen niet direct nieuwe ele-
menten toe aan het ontwikkelen van het 'common body of knowledge' op ICT-
gebied voor accountants. Dit lijkt een gemiste kans te zijn, omdat het wetsont-

werp hiertoe wel de opstap bood. Indien in de periode tussen 1990 en 1993 de
accountants hun aanpak van ICT binnen de jaarrekeningcontrole, de gebruikte
normstellingen en de beoordelingstechnieken hadden geexpliciteerd, had het on-
derwerp ICT voor accountants al scherper uitgekristalliseerd kunnen zijn.
Het uitdiepen van de theorievorming inzake auditing brengt wellicht verdere fun-
dering aan.

7.3     Auditingtheorie en jaarrekeningcontrole
7.3.1  Auditingtheorie conform Wilschut
De ontwikkelingen in de auditingtheorie zijn te analyseren aan de hand van pu-
blicaties van Wilschut.  In de periode  1984  tot  en  met 1998 heeft Wilschut  in  een

publicatiereeks de ontwikkelingen in de auditingtheorie beschreven ([Wils 84,
85/1,85/2,85/3,85/4,93,94,97/1,97/2,98/1,98/2,98/3]).
Gelet op het fundamentele karakter van de publicaties en de naar verwachting
mede daaraan te ontlenen basis voor inhoud en afbakening van het 'common bo-
dy of knowledge' ten behoeve van de 'jaarrekening ICT-auditing' is hierna uitge-
breid geciteerd uit de artikelen.

In [Wils 84] is de openingsopmerking dat het accountantsberoep algemeen erkent
dat de automatisering van de informatieverzorging de theoretische grondslagen
van de controle niet verandert. Dit is ook meermalen onderschreven in relevante
NIVRA-geschriften, waaronder NIVRA-geschrift   13   ([Nivr  75]). De accoun-
tantsverklaring bij de jaarrekening blijft bevestigen dat de werkelijkheid inzake
de vermogenspositie per balansdatum, alsmede inzake de gedurende het afgelo-
pen boekjaar behaalde resultaten, op getrouwe wijze is weergegeven. Wilschut
stelde dat slechts sprake is van controleren in een andere omgeving, waarbij het
gevaar bestaat dat de geavanceerde informatietechniek tot niet of minder ge-
wenste interpretaties zal voeren met betrekking tot hetgeen de accountant in de
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praktijk ter verkrijging van de deugdelijke grondslag voor de accountantsverkla-
ring te doen staat.
Dit gevaar wordt door sommige auteurs al waargenomen bij het interpreteren van
NIVRA-geschrift 13. Groeneveld ([Groen76]) concludeerde dat de commissie die
NIVRA-geschrift 13 heeft ontwikkeld,  zich  door de techniek heeft laten mislei-
den bij haar beschouwingen over het onderscheid tussen eigen actie en beoorde-
ling van de organisatie. Wilschut signaleerde dat een gedegen theoretisch funda-
ment benodigd is om op een juiste wijze te reageren op ontwikkelingen in de
ICT. Daarbij is een breuklijn in twee denkrichtingen te onderkennen, aangeduid
in termen als klassiek versus modern, synthetisch versus analytisch, gegevensge-
richt versus systeemgericht.

Bij de moderne, analytische, meer systeemgerichte benadering worden volgens
Wilschut de controlehandelingen van de accountant vooral bepaald door de kwa-
liteit van de organisatie en de daarin werkzame interne controle, alsmede door de
bevindingen bij de beoordeling van de beschikbare informatie inzake hetgeen
door de huishouding is bereikt in het licht van de daarvoor gestelde normen, be-
grotingen, verwachtingen e.d. In deze visie rust de accountantscontrole aldus in
hoofdzaak op twee pijlers, namelijk de cijferbeoordeling en de op de organisatie
gerichte controlehandelingen.
Aangezien echter de gepresenteerde cijfers betrouwbaar moeten zijn, willen zij in
het kader van de cijferbeoordeling kunnen worden gebruikt, en deze betrouw-
baarheid moet worden gegarandeerd door het systeem van de interne controle,
kan volgens Wilschut worden gesteld dat in deze visie de accountantscontrole de
facto slechts op dan pijler rust, namelijk op de op de organisatie gerichte contro-
lehandelingen.
Bij deze controlebenadering worden de controlehandelingen van de accountant
vooral gestuurd door de resultaten van de beoordeling van de intern ter beschik-
king komende cijfers en in het bijzonder door de bevindingen bij de analyse van
de afwijkingen ten opzichte van normen en verwachtingen. De cijferbeoordeling
is een belangrijk controlemiddel. Bij de inschatting van de betekenis van dit con-
trolemiddel stelde Wilschut dat evenwel niet zover dient te worden gegaan, dat
het tot een exclusief stuurmiddel wordt voor de accountantscontrole. De cijferbe-
oordeling vervult een functie in complementariteit met andere, minstens even
belangrijke, controlemiddelen. De dominantie van de cijferbeoordeling binnen
het controleprogramma wordt door Wilschut afgewezen omdat indien blijkens de
informatie het in werkelijkheid bereikte in overeenstemming is met de normen,
begrotingen, prognoses, veronderstelde verbanden e.d., dit niet inhoudt dat dan de
gepresenteerde informatie betrouwbaar is.

De accountant moet gewoon vaststellen dat de gepresenteerde informatie goed is.
Daarbij kan een zelfstandige ingang van de controle op het terrein van de verwer-
king van de grondgegevens tot de in de jaarrekening weergegeven cijfers, een ge-
gevensgerichte controle dus, niet ontbreken.

Er doet zich in de praktijk van de te controleren huishoudingen een zeer grote va-
riatie voor van situaties met elk eigen implicaties voor het controleprogramma
van de accountant. Daar is, stelt Wilschut, geen 'receptenboek' voor te vervaar-
digen. Wel kan de theorie een aantal invalshoeken aanreiken met behulp waarvan

104



de accountant de concrete situatie kan bezien teneinde te komen tot een conside-
rans voor het controleprogramma.
Bekende invalshoeken in dit verband zijn de plaats van de huishouding in de ty-
pologie en de kwaliteit van de interne controle. Het begrip interne controle wordt
door Wilschut uitgewerkt in een lagenmodel (zie paragraaf 7.3.7).
Wilschut komt met dit betoog tot de vraag of het accent in een controleprogram-
ma op systeemgerichte dan wel gegevensgerichte controlewerkzaamheden ligt en
of deze soorten werkzaamheden uitwisselbaar zijn.
Aangezien de jaarrekening een concreet stuk informatie is zullen, volgens Wil-
schut, de op certificering daarvan gerichte werkzaamheden gegevensgericht
moeten zijn.
Nu is het echter een probleem dat middelen van buiten de huishouding ter toet-
sing van de in de jaarrekening opgenomen cijfers in het algemeen in belangrijke
mate ontbreken. In het bijzonder betreft dit de omvang van de bedrijvigheid en
daarmede de met die omvang samenhangende posten in balans en resultatenreke-
ning. De accountant is daarom ter toetsing van de in de jaarrekening opgenomen
informatie aan de werkelijkheid aangewezen op de grondgegevens die binnen de
huishouding totstandkomen en/of worden gefiatteerd. De wijze van totstandko-
ming van die grondgegevens - in casu via ten opzichte van elkaar gescheiden en
in tegengesteld belang staande functies - is bepalend voor het al dan niet kunnen
komen tot een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening.
Onderzoek naar de wijze van totstandkoming van de grondgegevens door de ac-
countant is dus geboden. Dit onderzoek is systeemgericht naar doelstelling en
werkwijze. De accountant toetst opzet en werking van de organisatie op dit punt
in een dusdanige mate, dat het oordeel gerechtvaardigd is dat de voorhanden
grondgegevens de werkelijkheid weergeven.
Wat de accountant vervolgens te doen staat is te onderzoeken of de grondgege-
vens goed worden verwerkt tot de in de jaarrekening gepresenteerde informatie.

Wilschut stelde dat de verwerking van de grondgegevens vervolgens
'gegevensgericht' wordt gecontroleerd, aangezien de verwerking plaatsvindt bin-
nen adn functiesoort, de registrerende functie.
Hierbij is sprake van 'financial accounting control' als een deelgebied van de ge-
hele interne controle.

In essentie benadrukt Wilschut hiermee dat altijd sprake is van een mix van
werkzaamheden, waarbij hij dan ook ageert tegen de uitspraak dat naarmate de
'interne controle' verbetert er in mindere mate gegevensgericht behoeft te worden
gecontroleerd.
Vervolgens stelt Wilschut dat geautomatiseerde informatiesystemen de theoreti-
sche grondslagen niet veranderen aangezien ICT is ingekaderd in sociale syste-
men (organisaties). Echter, in de literatuur constateert Wilschut een zekere
'normvervaging'. De indruk wordt volgens hem gewekt dat er geleidelijk aan  af-
breuk wordt gedaan aan de betekenis van de registrerende functie, die een belang-
rijke functie vervult bij de verwerking van de grondgegevens tot financial ac-
counting-informatie.
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Wilschut stelt dan ook dat een ten opzichte van de beschikkende, uitvoerende en
bewarende functies onafhankelijke functie verantwoordelijk dient te worden ge-
steld en gehouden voor het tot stand brengen en presenteren van integere financi-
eel-economische informatie op periodeniveau.
Deze functie dient te beschikken  over een 'accountingsysteem', waarover  zij  het
systeembeheer voert; inhoudelijk en wat Wilschut betreft zoveel mogelijk ook
technisch. Naarmate de periodieke informatie ten behoeve van de leiding in min-
dere mate via deze registrerende functie totstandkomt, zal het onder het beheer
van deze functie staande 'accountingsysteem' meer het karakter van contrasys-
teem gaan vervullen.

De denkwijze van Wilschut brengt hem ook tot kritiek op NIVRA-geschrift  13.
De  benaderingswijze in NIVRA-geschrift  13 komt vooral tot uitdrukking  in  het
geYntroduceerde onderscheid tussen controlemiddelen met een toetsingskarakter
en die met een verificatiekarakter. Vooral de eerstgenoemde controlemiddelen
interesseren Wilschut. Daarbij wordt gebruikgemaakt van waarneming van on-
derlinge relaties tussen gegevens die binnen de computer beschikbaar ZU . Tot
deze controlemiddelen behoren: het vaststellen of toetsen van onderlinge verban-
den, het toetsen aan ex-ante gegevens en de cijferbeoordeling. Deze vroeger door
de accountant in het kader van diens 'eigen actie' gehanteerde controlemiddelen
zijn dan in het computersysteem en de interne organisatie geYntegreerd. De ac-
countant kan dan in belangrijke mate volstaan met als het ware over de schouder
van de zelfcontrolerende gecontroleerde meekijken. De toetsingsprocessen bin-
nen de administratieve verwerking zijn voor de accountant van grote betekenis.
De accountant treft in de modelsituatie een systeem van administratieve verwer-
king aan, waarin deze processen effectief en systematisch werkzaam zijn, en dit
maakt het ondoelmatig dat de accountant anders controleert dan door het kritisch
volgen van de toetsingsprocessen in de administratieve organisatie. Het blijkt
namelijk, aldus NIVRA-geschrift   13,  dat de controlemiddelen met toetsingska-
rakter enerzijds gericht zijn op de beoordeling van opzet en werking van de orga-
nisatie, terwijl zij anderzijds het te controleren cijfermateriaal tot object hebben.
Daarmede zou het onderscheid tussen 'eigen actie' en 'beoordeling van de orga-
nisatie' vervagen, omdat het volgtijdelijk gebruikmaken van deze controlemid-
delen in vele gevallen overgaat in gelijktijdig gebruik.
Wilschut stelt dat de ideaalbenadering van de computer als 'zwarte doos', daarbij
volledig de taken van mensen overnemend zoals gesteld in NIVRA-geschrift  13,
niet realistisch is. ICT versnelt het tempo en vergroot de mogelijkheden van de
controle, maar 'de zelfstandige waarneming door de accountant van het basisma-
teriaal  van de administratieve verwerking blijft noodzakelijk'. Kortom, Wilschut
pleit voor een mix van controlehandelingen waarbij de ICT enerzijds deze han-
delingen ondersteunt, maar anderzijds ICT ook beoordelingsobject is.

In [Wils85/1] gaat Wilschut in op de betekenis en inhoud van auditing. In para-
graaf 5.2.1 zijn de algemene definities in wezen al vermeld inclusief de voor-
waarden waarop auditing is gebaseerd. Wilschut stelt dat auditing inhoudt het
verrichten van waarnemingen op een bepaald gebied en het toetsen van het waar-
genomene aan de met betrekking tot dat gebied bestaande normen, voorschriften,
conventies e.d. De auditor moet beschikken over een voor het betreffende gebied
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geschikt waarnemingsinstrumentarium en stelsel van toetsingsmiddelen. Voor-
waarde daarvoor is dat hij ter zake van dat gebied over specialistische deskundig-
heid beschikt.
Het stelsel van toetsingsmiddelen en het waarnemingsinstrumentarium zullen
verschillen al naar het gebied dat object is van de audit en binnen elk gebied naar
de doelstelling daarvan.
Wilschut bezint zich vervolgens op de wijze waarop de accountantscontrole kan
worden getypeerd als vorm van auditing, onder aanduiding van het gebied waar-
op het object van de auditing betrekking heeft.
Het gezochte gebied moet betrekking hebben op de vakdiscipline waarop de ac-
countant specialistisch deskundig is, en die behoort tot het 'common body of
knowledge' van de accountants.
Het is daarbij in eerste instantie te doen om het centrale kennisgebied van de ac-
countant, de grootste gemene deler van het gebied waarop de beroepsbeoefenaren
deskundigheid bezitten, althans behoren te bezitten. Dit gebied kan in het alge-
meen worden getypeerd als accounting en daarmede laat de accountantscontrole
zich typeren als accounting auditing. Accounting kan worden gedefinieerd als het
vakgebied betrekking hebbend op het tot stand brengen van werkelijkheidsge-
trouwe en toereikende informatie, die noodzakelijk is in het kader van besluit-
vorming en verantwoording door huishoudingen.
Het is volgens Wilschut van het grootste belang dat het beroep zich diepgaand op
het hiervoor aangeduide centrale kennisgebied bezint. Moeilijk daarbij is vooral
het aangeven van de diepte in kennis die nodig is ter zake van aanpalende vakge-
bieden, bijvoorbeeld de plaats van accounting in de totale bedrijfseconomie.
De aanduiding 'accounting auditing' heeft voordelen boven de uitdrukking
'financial auditing', waarmee veelal de accountantscontrole wordt getypeerd.
Immers, de accountant is expert op het gebied van accounting, doch kan niet als
integraal financieel expert worden beschouwd. Voorts gaat het bij accounting niet
slechts om financiele informatie, maar in toenemende mate ook om
'kwantitatieve' informatie.
In het kader van de algemene controle wordt de interne administratieve controle
aan een inspectie onderworpen teneinde te komen tot de verantwoorde aanname
dat de in de verslaglegging te verwerken basisgegevens de werkelijkheid weerge-
ven omtrent hetgeen in en met betrekking tot de huishouding is geschied, voorzo-
ver van betekenis voor hetgeen de verantwoording dient te omvatten.

Wilschut signaleert dat het mogelijk is dat verwarring bestaat omtrent de plaats-
bepaling van de verschillende vormen van auditing ten opzichte van elkaar. lets
dergelijks is nogal eens het geval geweest met EDP-auditing in relatie tot de ac-
countantscontrole. De accountantscontrole in een geautomatiseerde omgeving is
volgens Wilschut geen EDP-audit. Hoe geautomatiseerd de gegevensverwerking
ook is, en dat is thans eerder regel dan uitzondering, het vak blijft volgens Wil-
schut accounting auditing.
Vanuit de EDP-discipline bezien zijn de gedifferentieerde accountants de een-
ogen in accountantsland. Zij onderscheiden zich ten opzichte van de 'gewone'
accountants hierin, dat zij inmiddels als goede computergebruikers zijn aan te
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merken in het kader van het eigen vakgebied. De accountants zullen straks echter
allemaal computergebruikers zijn.
Wilschut stelt  al  in  1985  dat de opleiding  ter  zake  is en wordt aangepast, waarbij
de ontwikkeling van apparatuur en programmatuur op zodanige wijze zal voort-
schrijden dat de technische geaardheid daarvan als probleemveroorzakende factor
bij programmering en bediening van computers gaat verdwijnen.
Wilschut stelt vervolgens dat een accountant ook niet meer dan een gebruiker van
computersystemen behoeft te zijn aangezien deze systemen behoren tot de rele-
vante omgeving, namelijk die van de hulpmiddelen. Het leerstuk 'automatisering
en controle' beoogt dan ook niet de accountant in principe meer deskundig te
maken op het automatiseringsterrein dan andere gebruikers, doch beoogt de ac-
countant in staat te stellen zijn vak in een geautomatiseerde omgeving te kunnen
blijven uitoefenen, alsmede  -  in meer algemene  zin  -  het vak accounting  in  zo' n
omgeving overeind te houden. Want het vak op zichzelf verandert niet, ten min-
ste zolang de huishoudingen het karakter van sociale systemen, waarin mensen de
hoofdrol spelen, blijven behouden. Het tot stand brengen van werkelijkheidsge-
trouwe en toereikende informatie, en het gebruikmaken van technische hulpmid-
delen daarbij, blijft dan geregeerd worden door de grondbeginselen van de admi-
nistratieve controle.
Het gevaar bestaat dat, onder invloed van de wijze van beschouwing van compu-
tersystemen, de accountants wijzigingen gaan aanbrengen in de grondbeginselen
van hun vakgebied, op een manier die aan dat vakgebied wezenlijk afbreuk doet,
zoals hiervoor ook al gesteld in [Wils84].
Accountants zijn gebruikers van computersystemen en niet de auditors van deze
systemen als 'Dinge an sich'. De accountants moeten er zoveel van afweten dat
zij hun auditing in een geautomatiseerde omgeving volgens de principes van de
administratieve controle kunnen blijven uitoefenen.
De ontwikkelingen op EDP-terrein dwingen de accountant dan, zoals Wilschut
stelt, ook niet zich diepgaand in technische aangelegenheden van computersys-
temen te gaan verdiepen. Op grond van de in het voorgaande gesignaleerde ont-
wikkelingen is eerder het tegendeel het geval. Deze ontwikkelingen nopen er
echter wel toe het eigen vakgebied verder uit te diepen.
Geavanceerdere systemen vereisen nu eenmaal geavanceerdere gebruikers. De
accountant moet accountant blijven, bij 'zijn leest' blijven, en van de steeds ver-
anderende hulpmiddelen zoveel weten, dat hij zich ervan kan overtuigen dat zijn
problemen ook met behulp daarvan worden opgelost, en dat er van die verande-
rende hulpmiddelen, of beter gezegd van de mensen die daarmee werken, geen
grotere bedreiging uitgaat voor de getrouwheid van de informatie dan, los van
enig hulpmiddel, reeds in algemene zin het geval is.

Iedere individuele beroepsbeoefenaar is in het algemeen slechts aanspreekbaar op
het vakgebied van de accounting, en daarop moet volgens Wilschut de accoun-
tantsberoepsgroep de beschouwingen over de deskundigheid van de individuele
accountant richten. Of aan keuzevakken en voortgezette educatie voor accoun-
tants auditmogelijkheden zijn te ontlenen welke buiten het gebied van het waar-
nemingsinstrumentarium van de accounting audit liggen, moet volgens Wilschut
worden betwijfeld.
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Wilschut stelt afsluitend dat samenwerking met andere specialisten alleen kan
indien de accountants helder kunnen uitleggen wat hun waarnemingsinstrumenta-
rium is, met andere woorden hoe wordt tot de grondslag van het oordeel geko-
men.

In [Wils85/2] gaat Wilschut meer gedetailleerd in op een raamwerk voor het in-
strumentarium van de accountantscontrole. In [Wils94] werkt Wilschut hetzelfde
model uit voor het vakgebied EDP-audit. In paragraaf 5.6 is het basismodel al
kort geYntroduceerd. Hetgeen tot het instrumentarium van de accountant behoort
is bepalend voor zijn verantwoordelijkheid voor een goede vervulling van de op-
dracht, gegeven de economische haalbaarheid van de hantering van het instru-
mentarium in concrete situaties. Voor het niet verrichten van handelingen die
buiten het instrumentarium vallen, is de accountant niet verantwoordelijk; dit al-
les is - stilzwijgend - begrepen in het zogenaamde axiomatisch voorbehoud.
Veranderingen in met name de ICT onderstrepen volgens Wilschut de noodzaak
tot een gedegen bezinning op het instrumentarium. De ICT-ontwikkelingen beYn-
vloeden zowel de werkzaamheden ter beoordeling van de organisatie van de ge-
controleerde huishouding als de uitvoerende werkzaamheden. ICT beYnvloedt dan
vooral het 'hoe' van de uitvoering. Wilschut stelt dat antwoord moet worden ge-
geven op:
. Welke instrumenten staan ter beschikking?
. Welke voorwaarden bepalen de keuze van een bepaald instrument?
.   Uit welke elementaire verrichtingen bestaat dat instrument?

De eerste twee onderwerpen worden beinvloed door de status van ICT bij de te
controleren organisatie en de controlerend accountant. De laatste vraag heeft vol-
gens Wilschut vooral effect op  CAAT' s.
Wilschut onderkent vervolgens dat de inzichten over de controlemiddelen een
mengeling te zien geven van fasen (doelstellingen) en programmastappen, van
waar te nemen materiaal, van typering van verrichtingen en van controletechnie-
ken. Dit blijkt uit de meest voorkomende opsomming van controlemiddelen.
Uit literatuur, dictaten en syllabi valt de volgende opsomming van controlemid-
delen te destilleren:
.  onderzoek van interne en administratieve organisatie en daarmee verbonden

interne controle;
. bewijsstukken;
. verbandscontrole;
. bestaansvaststellingen;
. cijferbeoordeling;

prognoses, normen en machtigingen;
.    toetsing aan wetten, algemene regels en bijzondere voorschriften;
.   inlichtingen van de gecontroleerde;
.    waarnemingen ter plaatse.
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Wilschut pleit voor een indeling naar toetsingsmiddelen en waarnemingsmidde-
len, waarbij naar zijn idee wel vermenging optreedt tijdens de uitvoering van de
audit.
Eerst worden de algemene toetsingsmiddelen onderkend. Deze toetsingsmiddelen
komen van buiten de gecontroleerde huishouding. Ze worden ontleend aan het
specialistische vakgebied van de accountant en aan de relevante omgeving daar-
van. Het specialistische vakgebied van de accountant betreft de accounting. Het
instrumentarium van de accountantscontrole is dan ook in overwegende mate
toegesneden op de problematiek van het hiervoor aangeduide vakgebied. Tot de
relevante omgeving van genoemd vakgebied behoren terreinen als de niet speci-
fiek tot de accounting behorende onderdelen van de bedrijfseconomie, de auto-
matiseringsproblematiek, het recht (met name het ondernemingsrecht, het jaarre-
keningrecht en het belastingrecht), voorts standpunten van het maatschappelijk
verkeer, vooral inzake de verslaglegging, gebruiken in branches, etc. Aangaande
de relevante omgeving beschikt de accountant in het algemeen over algemene
deskundigheid.
Tot het specialistisch vakgebied van de accountant behoort ook de Leer van de
Accountantscontrole.
De Leer van de Accountantscontrole is dus als het ware het

'besturingsmechanisme' binnen het instrumentarium van de accountantscontrole.
Aan deze leer als zodanig worden dus geen toetsingsmiddelen ontleend. Aan de
controleleer kan een aantal fasen worden ontleend met in elke fase een aantal ac-
tiviteiten (programmastappen) die moeten worden verricht om per fase een
hoofddoelstelling te bereiken. Alle hoofddoelstellingen tezamen leveren het ac-
countantsoordeel op bij de verantwoording en hetgeen daarmee samenhangt.
De door Wilschut beschreven fasering is in theoretische termen de fundering on-
der onder andere de controleaanpak COBRA, zoals beschreven in hoofdstuk 5.

De volgende fasen met bijbehorende hoofddoelstellingen kunnen worden onder-
scheiden:
1.    het  verkennen,  met als hoofddoelstelling  vast te stellen  dat er binnen  de  ge-

controleerde huishouding in voldoende mate toetsingsmiddelen beschikbaar
zijn om in principe in staat te zijn tot een goedkeurende verklaring bij de ver-
antwoording te komen (controleerbaarheid);

2.  het inspecteren, met als hoofddoelstelling vast te stellen dat er binnen de ge-
controleerde huishouding een geheel van grondgegevens beschikbaar is,
waarvan kan worden aangenomen dat het juist en volledig weergeeft hetgeen
in en met betrekking tot de gecontroleerde huishouding is geschied
(werkelijkheid);

3.    het  verifieren,  met als hoofddoelstelling  vast te stellen  dat de verantwoording
op betrouwbare wijze uit de sub 2 genoemde grondgegevens is opgebouwd
(betrouwbaarheid);

4.  het evalueren, met als hoofddoelstelling vast te stellen dat de verantwoording
zodanig is opgesteld, dat de gebruikers ervan in principe in staat moeten wor-
den geacht de nodige informatie ten behoeve van hun oordeelsvorming aan
die verantwoording te ontlenen (toereikendheid);
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5.  het presenteren, met als hoofddoelstelling het oordeel van de accountant in de
vorm van verklaringen en mededelingen op duidelijke wijze kenbaar te maken
(duidelijkheid).

De hiervoor genoemde fasen zijn, zoals Wilschut vermeldt, niet te beschouwen
als stappen die in chronologische volgorde gedurende de controle worden afge-
werkt. Tijdruimtelijk gezien kunnen de ten behoeve van de onderscheiden fasen
te verrichten werkzaamheden in belangrijke mate door elkaar lopen. Dit geldt
vooral voor de drie eerstgenoemde fasen. Wel kan worden opgemerkt dat de fa-
sen zodanig zijn gekozen, dat de bij iedere fase behorende doelstelling als op
zichzelf staand dient te worden gerealiseerd. Het is niet mogelijk in de ene fase
iets   extra' s   te   doen ter compensatie van geringere activiteit of mogelijkheden
daartoe in een andere fase. Deze opmerking geldt in het bijzonder voor de tweede
en derde fase.
In iedere fase zijn toetsingsmiddelen in het spel van waaruit gerichte waarneming
van materiaal plaatsvindt met behulp van gereedschappen en technieken.
Tijdens het verkennen worden, naast het primaire bedrijfsproces, in het bijzonder
in de waarnemingen betrokken de structurele en procedurele maatregelen van in-
terne administratieve controle, alsmede de door de huishouding toegepaste
grondslagen van waardering en resultaatbepaling. In dit verband komen als waar
te nemen materiaal in aanmerking: organisatieschema' s, functie- en taakom-
schrijvingen, procedurebeschrijvingen, instructies, budgetten, calculaties, boeken
en bescheiden (van interne en externe origine). Voorts worden in de waarneming
betrokken, statuten, reglementen, firmacontracten, e.d.
In de fase van het verkennen heeft de accountant vastgesteld dat, als de wijze
waarop binnen de huishouding wordt gewerkt spoort met algemene en - in de
verkenningsfase geijkte - specifieke toetsingsmiddelen, er in principe een goed-
keurende verklaring bij de verantwoording mogelijk is. De controleerbaarheid is
dan vastgesteld.
In de volgende fase zal dan ook moeten worden nagegaan of binnen de huishou-
ding aldus wordt gewerkt. We zijn hier op het bekende terrein van het toetsen van
de goede werking van de organisatie, hier aangeduid als inspecteren. Het betreft
een systeemgerichte activiteit die het antwoord moet geven op de kernvraag of
het geheel van grondgegevens geacht kan worden de werkelijkheid - zij het dan
ook in rudimentaire vorm - juist en volledig weer te geven.
De accountant dient vervolgens te verifieren of de verantwoording op betrouwba-
re wijze uit het hiervoor besproken geheel van grondgegevens is opgebouwd. Het
gaat hier om een uitkomstgerichte controleactiviteit. Omtrent de onderlinge sa-
menhang tussen inspecteren en verifieren heerst volgens Wilschut nog verschil
van inzicht onder de beroepsgenoten.

Diverse beroepsgenoten zien het belang van een afzonderlijke verificatiefase vol-
gens Wilschut niet in. Wilschut stelt dat de hantering van informatie een andere
activiteit is als de productie ervan; op de informatieproductie richt zich de verifi-
catiefase.
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Met het vaststellen dat de jaarrekening werkelijkheidsgetrouw is, is de accountant
er niet. Stelt de jaarrekening de gebruiker in staat tot oordeelsvorming? Zijn
grondslagen en presentatie in overeenstemming met normen en verwachtingen
van het maatschappelijk verkeer, alsmede met wettelijke en andere bepalingen?
Om dergelijke vragen gaat het in de fase van het evalueren, van het onderzoek
naar de toereikendheid van de verantwoording. In deze fase nemen de algemene
toetsingsmiddelen een relatief grote plaats in. Ten gevolge van de toenemende
regelgeving op het gebied van vooral de presentatie neemt het relatieve belang
van de algemene toetsingsmiddelen in deze fase toe.

Ten slotte zal de accountant de uitkomsten van het onderzoek moeten presenteren
in de vorm van verklaringen en/of mededelingen. De duidelijkheid ten behoeve
van de gebruikers daarvan staat hier voorop. In deze fase zijn geen toetsingsmid-
delen in het spel, want de accountant controleert hier niet, doch 'doet' hier iets.

De accountant gebruikt gereedschappen en technieken in de diverse fasen van
zijn aanpak.

Bij gereedschappen gaat het om fysiek waarneembare en hanteerbare hulpmid-
delen, zoals handboeken, questionnaires, werkprogramma's, modelrapporten, etc.
Voorts kunnen tot het gereedschap worden gerekend de technische hulpmiddelen
die bij de controle kunnen worden gehanteerd, bijvoorbeeld computers en daar-
bijbehorende software.
Bij technieken gaat het om combinaties van elementaire verrichtingen in een be-
paalde vorm, gericht op het bereiken van een bepaald doel. Bijvoorbeeld: de be-
staansvaststelling van voorraden (doel) kan plaatsvinden in de vorm van een in-
ventarisatie (techniek).
Er kunnen ook toetsingsmiddelen zijn belichaamd in het gereedschap. Dit geldt
zowel de algemene als de specifieke toetsingsmiddelen. Algemene toetsingsmid-
delen zijn vooral verwerkt in questionnaires voor interne controle en de jaarreke-
ning. Specifieke toetsingsmiddelen vooral in de werkprogramma's.

Wilschut plaatst het hiervoor behandelde instrumentarium in een gelaagde op-
bouw van de Leer van de Accountantscontrole. In deze leer kunnen drie lagen
worden onderscheiden.
De eerste laag, de leer van de grondslagen van de accountantscontrole, verklaart
de accountantscontrole als zodanig en vult voorts in hoofdlijnen het raamwerk
van het instrumentarium in, met het accent op het waarom.
De tweede laag, de leer van de toegepaste accountantscontrole, geeft aan wat de
accountant heeft te verrichten in de onderscheidene situaties, samenhangend met
de controleopdrachten (typologie en investigations). Het accent ligt hier op het
wat, waarbij in de details van de uitvoering wordt afgedaald tot op het niveau van
de technieken met een globale aanduiding van de toepasbaarheid daarvan in de
onderscheiden situaties.
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De derde laag, de leer van de techniek van de accountantscontrole, schenkt diep-
gaand aandacht aan de basistechnieken en behandelt voorts uitgebreid de hulp-
technieken en de toepasbaarheid daarvan binnen de onderscheiden basistechnie-
ken. In deze derde laag komt ook de problematiek van de hantering van het ge-
reedschap aan de orde, want de technieken (abstracte grootheden) zijn in de uit-
voering niet los te zien van het gereedschap. Het accent ligt in deze derde laag op
het hoe.

Wilschut stelt nogmaals, dat volgens zijn inzichten ontwikkelingen in de ICT al-
leen de techniek van de accountantscontrole beYnvloeden.

In [Wils85/3] verduidelijkt Wilschut zijn betoog weergegeven in [Wils85/1] op
onderdelen nader. Nogmaals beklemtoont hij dat op termijn diverse auditors zul-
len ontstaan, per gebied past een eigen waarnemingstheorie en een daarop geba-
seerd instrumentarium. Accountants bewegen zich op het gebied van de accoun-
ting auditing en hebben hun werkwijze en beroepsreglementering gebaseerd op
Limpergs vertrouwenstheorie.

Wilschut pleit voor het benadrukken van het exclusieve van de vakdiscipline van
de accountant en dat is gelegen in de functie van auditor op het gebied van ac-
counting. Op dit terrein moet door het beroep de vooruitgang met kracht worden
nagestreefd. Een dergelijke auditing heeft voor de client en voor het overige
maatschappelijk verkeer een veel grotere betekenis dan vele accountants zelf
schijnen te geloven. De accountants kunnen andere auditingdisciplines helpen bij
de totstandkoming van werkwijzen e.d. Dit vereist echter gelijkwaardigheid en
geen suprematie van accountants.

In [Wils85/4] gaat Wilschut in op een van de fasen uit het instrumentarium van
de accountantscontrole, zoals uitgewerkt in [Wils85/2]. Het betreft  de   fase   in-
specteren, gericht op vaststellen van de werkelijkheid van de gegevens.
De accountant kan achter de werkelijkheid komen via de basisgegevens met be-
hulp waarvan de jaarrekening is opgebouwd. Maar hoe weten we nu dat die ba-
sisgegevens op hun beurt de werkelijkheid weergeven? Het antwoord moet ko-
men via het onderzoek naar opzet en werking van de organisatie en wel in het
bijzonder van de maatregelen van administratieve controle waarmee de totstand-
koming en fiattering van de basisgegevens omringd worden.

Vanuit de optiek van de accounting neemt de accountant de te beoordelen organi-
satie waar. Daarbij beoordeelt hij vijf elementen (lagenmodel van interne controle
zoals nader uitgewerkt in paragraaf 7.3.7):
.   omvang van de huishouding (omvang in controletechnische betekenis);
.    aard van de huishouding;
.   de hantering van normen en andere soll-posities;
.    de intern beschikbaar komende informatie;
.   de wijze van verwerking van basisgegevens tot interne informatie en jaarre-

kening.
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Cruciaal hierbij is het vaststellen van de kritische omvang van een organisatie
(daaronder is geen goedkeurende verklaring mogelijk). Naarmate de samenhang
binnen het transformatieproces van een huishouding geringer is, zal de kritische
omvang op een hoger niveau liggen.
Wilschut stelt dat ICT de principes van interne controle (lagenmodel) intact laat.
Er is 'slechts' sprake van de introductie van geavanceerd gereedschap, dat wordt
gebruikt door de onderscheiden beschikkende, uitvoerende, bewarende en regi-
strerende functies, de gebruikers. De binnen de huishouding getroffen maatrege-
len voor het waarborgen van de integriteit van de ICT zal de accountant waarne-
men vanuit het gezichtspunt van de volgende vragen: blijft tussen de verschillen-
de soorten gel)ruikers de voor de controle essentiele functiescheiding gehand-
haafd, en blijven de gebruikers in staat de verantwoordelijkheid te dragen voor de
inhoud van hetgeen met behulp van de computer door hen wordt verricht, zoda-
nig dat zij zich daarvoor ook achteraf kunnen verantwoorden?
Met deze vragen is naar de mening van Wilschut de kern van de problematiek
van automatisering en controle aangeduid.
De benadering van NIVRA-geschrift 13 wordt door Wilschut ([Wils84]) dan ook
afgewezen.

In [Wils93] gaat Wilschut gebaseerd op zijn publicaties uit 1985 nogmaals in op
het belang van een algemene auditingtheorie. Bij de behandeling van [Wils85/1]
zijn de essenties hiervan al beschreven.
De vraag rijst  in   1993  of er behoefte bestaat  aan een algemene auditingtheorie
(mede gekoppeld aan de start van de Nederlandse Orde van Register EDP-
auditors), een theorie geldig voor alle auditors, van welke vakdiscipline dan ook.
De complementariteit in de behoeften aan verschillende soorten audits, alsmede
de gemeenschappelijke noodzaak tot beroepsreglementering, rechtvaardigt vol-
gens Wilschut een bevestigende beantwoording van deze vraag. Zo'n algemene
auditingtheorie bestond  in   1993  nog  niet en diende  dan  ook te worden ontwik-
keld.

Auditing als algemene term kan niet worden geidentificeerd met accountantscon-
trole. Wilschut haalt met name Kocks aan, die stelt dat iedere deskundige op een
bepaald vakgebied, mits geschoold in auditing, zich auditor zou mogen noemen.
Wilschut conformeert zich aan dit standpunt en stelt dat accountants bij de tot-
standkoming van het accounting auditing vakgebied een actieve rol kunnen en
feitelijk moeten spelen. Auditingtheorieen vormen de basis, de accountant kan de
Leer van de Accountantscontrole als theorie voor het vakgebied accounting in-
brengen.
Een specifieke auditingtheorie heeft betrekking op het geheel van middelen ter
waarneming en toetsing, op de aanwendbaarheid van en de samenhang tussen de-
ze middelen, alsmede op regels in acht te nemen bij de hantering daarvan, tenein-
de te komen tot onafhankelijke en onpartijdige finale oordeelsvorming vanuit een
bepaald vakgebied. Deze omschrijving taat zien dat een specifieke auditingtheo-
rie zowel de vaktechnische als de vakethische aspecten dient te bestrijken.
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Bij de vaktechnische benadering gaat het, gegeven het object van de audit, om de
volgende onderwerpen:
.  toetsingsmiddelen, dat wil zeggen mogelijkheden tot het stellen van normen

in de ruime zin des woords, waaraan uitkomsten, uitvoering, beheersing en
beleid dienen te beantwoorden;

. methoden, technieken en gereedschappen ten behoeve van het waarnemen;

.   idem ten behoeve van het rapporteren ter zake van oordelen en andere bevin-
dingen.

Vanuit de vakethische invalshoek kan worden gesteld dat voor alle soorten audi-
ting beroepsreglementering is geboden.

In [Wils97/1] gaat Wilschut in op de relatie tussen accountantscontrolerisico en
bedrijfsrisico. Hoewel de behandeling hiervan relevant is voor de concretisering
van de controlewerkzaamheden, wordt in het licht van dit proefschrift slechts

stilgestaan bij de algemene conclusies gerelateerd aan de auditingtheorie.

Wilschut stelt dat de ontwikkeling van de theorie omtrent de accountantscontrole
gedurende de afgelopen decennia eenzijdig geaccentueerd is geweest door het
streven naar doelmatigheid. Het ging vooral om het bedenken van methoden om
de omvang van het controlewerk zoveel mogelijk te beperken. Minder en minder
en nog eens minder. Men zou hier kunnen spreken van een doelmatigheidspara-
digma. Van doelmatigheid was het hele denken en doen doortrokken. Hierin is de
theorievorming te ver doorgeschoten en vastgelopen.
Teneinde de reikwijdte van accountantsoordeel tegenover de gebruikers te ver-
duidelijken dienen accountants de audit objectives te expliciteren. Precies en in
detail aangeven wat er is bereikt en wat (nog) niet is of kan worden bereikt. De
weg naar het elimineren van de verwachtingskloof is geplaveid met audit objecti-
ves. Dit geldt vooral de geconsolideerde functie, de controle van de jaarrekening.
Dit punt krijgt extra betekenis nu de behoefte aan en de belangstelling voor audi-
ting in internationaal verband groeiende zijn. De bijdrage van de theorievorming
moet erop gericht zijn het realiseren van meer audit objectives mogelijk te ma-
ken.

De theorievorming moet loskomen van het doelmatigheidsparadigma. Een trans-
formatie dus van auditing bij het risk assessment naar 'auditing by objectives'.
In [Wils97/2] behandelt Wilschut nogmaals de essentie van de auditingtheorie,
waarbij hij refereert aan Kocks, die stelt dat de EDP-auditor die ter ondersteuning
van de jaarrekeningcontrole functioneert slechts de rol vervult van ingehuurd
deskundige op het gebied van ICT, waarbij de accountant de auditingkennis en -
kunde dient in te brengen. ICT vormt echter volgens Wilschut als zodanig niet
het domein van de accountant, slechts het beoordelen van ICT voorzover relevant
binnen de accounting auditing is aan de orde.

In [Wils98/1] schetst Wilschut dat de introductie van nieuwe assurance services
de accountant terugwerpt op de vraag wat zijn kernfunctie, de accounting audi-
ting, inhoudt.
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Inzake een jaarrekening (auditobject) wordt vastgesteld of is voldaan aan vereis-
ten betreffende de volledigheid, juistheid, waardering, toereikendheid, e.d. (audit
objectives) en dit wordt beoordeeld aan de hand van toetsingsmiddelen te ontle-
nen    aan de 'materialiteit', de bedrijfseconomie,    wet- en regelgeving,    etc.
(auditcriteria). Het scherp onderscheiden tussen objecten, objectives en criteria
schept duidelijkheid en brengt de moeilijkheden bij de audit aan het licht.

De deskundigheid betreft het belangrijkste onderwerp in het licht van de over-
schrijding van het traditionele werkterrein van de accountant. De accountant is
dan ook niet altijd deskundig op het gebied van het object van de verslaglegging,
maar in het kunnen beoordelen of er in casu sprake is van evidence. Daar ligt de
expertise van de accountant bij de jaarrekeningcontrole: bij het verzamelen en
evalueren van evidence.

In dat kader legt de accountant zijn oor te luisteren bij de deskundigen, bijvoor-
beeld ter verkrijging van evidence ter beoordeling van de waardering van het on-
derhanden werk in de jaarrekening van een scheepswerf. Niet de deskundigen
maar de accountant zelf zorgt voor de evidence.

De accountant maakt gebruik van de deskundigheid en de werkzaamheden van
andere deskundigen, doch moet de verantwoordelijkheid voor het eindoordeel
omtrent het auditobject ongedeeld kunnen dragen. Daarom verbiedt de GBR in
artikel 16 het melding maken in de accountantsverklaring van mededelingen van
onder meer de andere deskundigen, tenzij daarmee een beperking in het oordeel
wordt aangebracht.
Deze gedachtelijn wordt afsluitend onderstreept in [Wils98/2].
In de laatste publicatie  van  1998 gaat Wilschut in op het vak Administratieve or-
ganisatie als organisatiediscipline ([Wils98/3]). Het vak Administratieve organi-
satie beoogt organisatorische maatregelen aan te reiken, zowel structureel als
procedureel van aard, gericht op het waarborgen van informatiekwaliteit.
Het vak Administratieve organisatie heeft zich geleidelijk aan verbreed in de
richting van het opzetten en instandhouden van interne beheersingssystemen,
echter Wilschut pleit ervoor Administratieve organisatie als ondersteunende vak-
discipline te beschouwen. Administratieve organisatie dient de invloed van ICT-
ontwikkelingen te kunnen doorgronden, zodat de kwaliteit van de informatiever-
schaffing, in het bijzonder de betrouwbaarheid, blijft gewaarborgd.

Hiermee is het gedachtegoed van Wilschut behandeld, de analyse en consequen-
ties hiervan worden in paragraaf 7.3.4 uitgewerkt.

7.3.2  Auditingvisie van Kocks
In [Kock97] schetst Kocks een visie op de historie, de huidige praktijk en de toe-
komstverwachtingen van EDP-auditing. Vooral de raakvlakken met het accoun-
tantsberoep zijn in deze beschouwingen van belang.
Kocks begint met de constatering dat EDP-auditing is ontstaan binnen accoun-
tancy en wel in het kader van de jaarrekeningcontrole en niet als een apart audit-
gebied gekoppeld aan een nieuw objectgebied, zijnde de ICT.
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Uit hoofde van de controle van de jaarrekening werd de accountant reeds in een
vroegtijdig stadium met het fenomeen automatisering geconfronteerd. Toch
richtte de EDP-auditing zich niet in eerste instantie op de geautomatiseerde gege-
vensverwerking bij de client, maar manifesteerde zich als discipline die het fe-
nomeen automatisering introduceerde als tool binnen de jaarrekeningcontrole met
de bedoeling die jaarrekeningcontrole efficienter te kunnen uitvoeren.
Kocks stelt vervolgens  dat  rond 1970 automatisering zich sneller begon  te  ont-
wikkelen. De verwachting binnen de accountancy was toen dat automatisering
een grote invloed zou krijgen op de organisatie, alsmede de administratieve orga-
nisatie van de client. Het op de hoogte zijn van ontwikkelingen op het gebied van
automatisering zou onontbeerlijk zijn, omdat de administratieve organisatie de
basis vormde voor de jaarrekeningcontrole door de accountant.

Ongeveer uit die tijd stammen ook de vanuit de Angelsaksische wereld overge-
waaide begrippen audit around, audit through en audit with de computer. De eer-
ste twee begrippen geven de invloed van de automatisering aan zoals die toen
werd gezien op de audit approach, terwijl 'audit with' synoniem bleek aan het
eerdergenoemde gebruik van automatisering als hulpmiddel bij de uitvoering van
de jaarrekeningcontrole.

Bepaalde accountants gingen zich volgens Kocks toentertijd verdiepen in de au-
tomatisering om zodoende op gefundeerde wijze te kunnen aangeven wat de in-
vloed van die automatisering zou (kunnen) zijn op de organisatie en de admini-
stratieve organisatie en daardoor weer op de jaarrekeningcontrole. Objecten van
onderzoek voor die gespecialiseerde accountants waren de informatiesystemen
met daarbinnen de toepassingen, alsmede het toenmalige rekencentrum.

De praktijk wees volgens Kocks over bijna de gehele linie uit dat additioneel ge-
schoolden op het gebied van automatisering en controle niet nodig waren voor de
controle van de jaarrekening en als zodanig geen onderdeel gingen uitmaken van
een controleploeg. Kennelijk was in (bijna) elke situatie sprake van een 'control
around' -situatie, hetgeen betekent  dat het beheersingssysteem  om de computer
heen is gelegd.

Een deel van de EDP-auditors is volgens Kocks de mening toegedaan dat de ac-
countant in vele gevallen de controle van de jaarrekening niet meer kan uitvoe-
ren, omdat hij onvoldoende kennis en kunde heeft van de automatisering. De
echo van de bewering dat de jaarrekeningcontrole in de toekomst is voorbehou-
den aan een EDP-auditor klinkt nog steeds door.

Die gedachte is wellicht ingegeven door de introductie van de eerdergenoemde
begrippen 'audit around' en 'audit through' uit de jaren zeventig. Kocks stelt dat
dit audit gebaseerd op 'control around' of 'control through' dient te zijn. Op
grond van die 'audit around' en 'audit through' en de latere expectation gap wer-
den door de accountant EDP-auditors 'ingehuurd' om de 'general IT controls' te
onderzoeken en daarover te rapporteren. Die onderzoeken beperkten en beperken
zich zogenaamd tot opzet en bestaan. Door de werking niet mee te nemen als on-
derdeel van het normale controleprogramma leverde en levert dit onderzoek geen
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evidence in het kader van de controle van de jaarrekening. Met het periodiek la-
ten uitvoeren van de 'general IT controls' bleef de controle echter doorgaan.
Bij dit alles wordt, volgens Kocks, echter voorbijgegaan aan het feit dat de client
zelf op enigerlei wijze een beheersingssysteem heeft. Uit dat beheersingssysteem
van de client blijkt in hoeverre hij al dan niet steunt op het getroffen stelsel van
maatregelen in de automatisering.
Dat stelsel dient uitgangspunt te zijn voor de jaarrekeningcontrole. Daarop dient
de accountant zijn controleprogramma te baseren. Indien voor de uitvoering van
die controle bepaalde deskundigheid is vereist die hij niet heeft, kan de accoun-
tant deze inhuren.

De openbaar accountant is opgeleid om de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van de jaarrekeningcontrole te kunnen dragen. Dat zal naar de mening van
Kocks ook zo blijven. Het team dat hem daarbij ondersteunt, zal over de nodige
deskundigheid dienen te beschikken om die controle effectief en efficient te kun-
nen uitvoeren.

In dit kader fungeert de EDP-auditor als ingehuurde deskundige, waarbij zijn au-
ditingkennis en -kunde niet van belang zijn. Deze zijn door de accountant inge-
vuld.

Met deze positionering van auditing en de geschetste verantwoordelijkheid van
de controlerend accountant in relatie tot in te schakelen ICT-specialisten (o.a.
EDP-auditors) voegt Kocks zich bij het gedachtegoed van Wilschut.

Kocks stelt afsluitend dat in het onderwijs in Nederland in alle lagen de nodige
aandacht aan ICT wordt besteed. De nodige kennis en kunde inzake het gebruik
van ICT zijn dan ook volgens Kocks geYncorporeerd in de diverse wetenschappe-
lijke en beroepsopleidingen, zo ook in de opleiding accountancy.
Of dit optimisme van Kocks te staven is, dient te blijken uit de inventarisatie en
evaluatie van de huidige opleidingen in hoofdstuk 8.

7.3.3  Auditingvisie van De Lange
De Lange behandelt de basisfundamenten van de accountantscontrole ([Lang89]).
Voor het vervullen van de vertrouwensfunctie van het maatschappelijk verkeer is
er behoefte aan:
. deskundigheid;
. onafhankelijkheid;
• deugdelijke grondslag. Het samenstel van controlehandelingen nodig om tot

deze grondslag te komen wordt volkomen controle genoemd.
De controlemiddelen worden volgens De Lange beYnvloed door de ICT, dit
geldt dan met name voor het beoordelen van de interne controle en het uit-
voeren van totaal- en verbandscontroles. Dit slaat de brug naar de benodigde
'jaarrekening ICT-auditing'.

In de Leer van de Accountantscontrole wordt onderscheid gemaakt in vervangba-
re en onvervangbare interne controle.
Vervangbare interne controle betreft die controlemaatregelen die - zo zij zijn ver-
zuimd - achteraf alsnog kunnen worden uitgevoerd.
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Anders is het met de onvervangbare interne controle. Achteraf kan niet meer
worden vastgesteld of bepaalde transacties of beslissingen juist, volledig of tijdig
zijn uitgevoerd. Anders gezegd, de waarneming van een entiteit in de werkelijk-
heid is bij vervangbare interne controle later nog wel mogelijk en bij onvervang-
bare interne controle is dit niet het geval.

Bij de onvervangbare interne controle is de relatie te leggen met het lagenmodel
van interne controle zoals Wilschut dat hanteert, de kritische omvang van de
huishouding (de controletechnische functiescheiding) is het omslagpunt tussen

vervangbaar en onvervangbaar.

Voor de controle op de verwerking van de primaire gegevens in het model van de
wereld der gegevens, in gangbare terminologie de administratie, is een keuze
mogelijk tussen de systeemgerichte en de gegevensgerichte benadering. De Lan-
ge stelt dat in de praktijk altijd sprake zal zijn van een mix, waarbij het leggen
van accenten afhankelijk is van de aangetroffen situatie.
De systeemgerichte benadering richt zich voornamelijk op de interne organisatie
ofwel op het model. Bij de gegevensgerichte benadering wordt een vergelijking
gemaakt van de te controleren gegevens met andere gegevens, die door de ac-
countant zijn verzameld of verwerkt; anders gezegd, hier richt de controlebenade-

ring zich vooral op de gegevens.
Voor het beoordelen van de interne controle zal de accountant de processen en
daaruit resulterende vastleggingen waarnemen en deze waarnemingen toetsen aan
het model van de eisen die aan de interne controle moeten worden gesteld. Hier-
uit resulteert zijn oordeel over kwaliteit van de interne controle en daarmee over
de mate waarin hij daarop kan steunen. Indien geautomatiseerd zal een deel van
het proces en de daarbij van belang zijnde gegevens worden vastgelegd in machi-
naal leesbare vorm, welke vastleggingen niet door de zintuigen van de mens kun-
nen worden waargenomen.
Toch zijn zij onderdeel van het systeem van interne controle, het model dat door
de accountant moet worden beoordeeld op opzet en werking. Ook de gegevens
nodig voor de accountantscontrole, bijvoorbeeld voor de te hanteren totaal- en
verbandscontroles, zijn op deze wijze vastgelegd. De automatisering vereist dus
andere technieken om de modellen respectievelijk gegevens te kunnen waarne-
men.

Het feit dat de deskundigheid van de accountant een specifieke discipline betreft
heeft ertoe geleid dat bij de uitoefening van de accountantsfunctie andere des-
kundigen worden geconsulteerd, zoals bijvoorbeeld taxateurs, belastingadviseurs
en actuarissen.
Dit leidt tot het gebruikmaken van de uitkomsten van de arbeid van deze deskun-

digen.

Het consulteren van een EDP-auditor heeft volgens De Lange echter een geheel
andere betekenis. De inschakeling van een EDP-auditor voor de beoordeling van
bijvoorbeeld de (onvervangbare) interne controle betreft de uitvoering van een
deel van de accountantswerkzaamheden zelf.
Dit nu wekt bevreemding. In de Leer van het gewekte vertrouwen wordt immers

gesteld dat bij de controle van bedrijfseconomische informaties sprake is van een

119



specifieke deskundigheid, dat wil zeggen een deskundigheid die uitsluitend ac-
countants zouden bezitten.
Deze deskundigheid betreft de kennis en ervaring nodig voor, zoals Limperg het
noemt, het verrichten van een doeltreffende controle in het samengestelde appa-
raat van het moderne bedrijf. Daar het hier dus accountantswerkzaamheden be-
treft nodig voor de vervulling van de accountantsfunctie, zal de accountant zelf
een deugdelijke grondslag moeten krijgen voor zijn oordeel. Het is duidelijk in-
dien de accountant hieraan heeft voldaan, dat het consulteren van de EDP-auditor
niet in de verklaring behoeft te worden vermeld.

In principe schaart De Lange zich hiermee achter het gedachtegoed van Wilschut
en Kocks.
De accountant moet vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid de werkzaamheden
kunnen uitvoeren. De Lange duidt wel aan dat gelet op de ontwikkelingen in ICT
het de vraag is of de accountant in staat blijft om op basis van eigen deskundig-
heid tot een deugdelijke grondslag te komen. Indien dit niet het geval is verricht
de ingeschakelde EDP-auditor niet alleen bepaalde accountantswerkzaamheden,
maar vervult hij/zij een deel van de accountantsfunctie zelf.
Deze laatste ontwikkeling wordt door Kocks feitelijk afgewezen.

7.3.4  Conclusies uit auditinginzichten
In de paragrafen 7.3.1 tot en met 7.3.3 zijn de beschouwingen over auditing, zo-
als indicatief uitgewerkt in hoofdstuk 5, gedetailleerd.
De visies worden geanalyseerd en waar nodig becommentarieerd.

De visie van Wilschut op de fasering van auditing (het stappenplan) is zonder
meer verhelderend. Zijn analyse maakt duidelijk dat theoretisch en praktisch ge-
zien elk controleprogramma van de accountant een mix van systeem- en gege-
vensgerichte werkzaamheden omvat. Vooral in de fase 'inspecteren' laat de in-
vloed van het beoordelen van ICT zich gelden.
Tevens worden de conclusies van Wilschut, Kocks en in mindere mate De Lange
omarmd als dat de accountant zich bevindt in de accounting auditing waarbij ICT
integraal binnen dit kader dient te worden beoordeeld. ICT wordt als beoorde-
lingsobject dus zonder meer geaccepteerd. Een concretisering van de term
'ongedeelde verantwoordelijkheid' is zichtbaar geworden. Ook al schakelt de ac-
countant een ICT-deskundige/auditor in, de accountant levert zelf de auditing-
kennis en -kunde. Dit heeft directe consequenties voor de opleiding op ICT-
gebied voor accountants.
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Kocks stelt optimistisch dat de accountantsopleidingen al voorzien in de beno-
digde ICT-opleidingen. Wilschut beperkt de benodigde kennis voor accountants
tot die van de gebruiker (zoals de controller) van ICT. Dit wekt de indruk dat de
benodigde bagage relatief beperkt kan blijven. Dit geeft een foutief beeld.
De gebruikers van ICT en daaruit resulterende gegevens/informatie vervullen
veelal de functie van eigenaar van de gegevens en hebben naar de ICT-functies
slechts uitvoerende en bewarende verantwoordelijkheden gedelegeerd.
De gebruiker moet verantwoordingsinformatie ontvangen over het betrouwbaar
functioneren van de ICT.
Dit vereist dat inzicht wordt gegeven in:
.  de verwerking van geautoriseerde gegevens met geaccepteerde programma-

tuur;
•   de correcte bewaring van gegevens en programmatuur;
.   de continuYteit van de ICT.

Met andere woorden, zowel de algemene als de specifieke computercontroles
dienen daarbij door of namens de gebruiker te worden beoordeeld. De accountant
dient dit stelsel dan ook te inspecteren, verifieren en interpreteren voorzover rele-
vant binnen de kaders van de accounting auditing. Kocks spreekt in dit kader
over een controleaanpak gebaseerd op het 'control through'-concept en stelt
daarbij dat ook de werking van de computercontroles dient te worden getoetst.
Dit spitst zich dan vooral toe op de algemene computercontroles.
Boer brengt hiertegen in dat de gebruikers de werking van de computercontroles
vaststellen via gebruikerscontroles ([Boer98]); dit zou dan ook voor de accoun-
tant betekenen dat het toetsen van de werking van de algemene computercontro-
les en geprogrammeerde controles achterwege kan blijven. Blokdijk brengt al
enige nuanceringen aan bij de gedachten van Boer ([Blok98]); feitelijke invulling
zal situatieafhankelijk dienen te worden beoordeeld, waarbij met name de alge-
mene computercontroles logische toegangsbeveiliging en change management
om een werkingstoets zullen vragen.
Kortom, de accountant gepositioneerd in de rol van gebruiker van gegevens zoals
door Wilschut voorgesteld betekent niet dat ICT als beoordelingsobject daarmee
geen breedte en diepgang dient te hebben.

Verder stelt Wilschut dat ICT een omgevingsfactor is en alleen het 'hoe' van de
accountantscontrole beYnvloedt. Hierbij wordt ICT nog te veel beschouwd als een
hulpmiddel in de controle en niet als een volwaardig beoordelingsobject. Bij een
vergaande integratie van ICT in de bedrijfsprocessen en daarmee in de admini-
stratieve organisatie en interne controle (zie paragraaf 5.5 voor behandeling ICT-
ontwikkelingen) zal ICT als beoordelingsobject zich aandienen, waarbij niet al-
leen het 'hoe' aan de orde komt maar ook de 'wat'-vraag omtrent de ICT-
objecten en te beoordelen algemene en specifieke computercontroles.

De accountant dient volgens de auditingtheorie geequipeerd te zijn om zijn ver-
antwoordelijkheid zelfstandig te dragen, ook in situaties met vergaand doorge-
voerde ICT-oplossingen in de accountingomgeving. Dit vereist een gedegen op-
leiding op ICT-gebied, waarbij vergaande en geintegreerde ICT-oplossingen
steeds meer usance dan uitzondering zijn.
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7.3.5   Nadere  analyse jaarrekeningcontrole
Zoals gesteld in [Schi95] draait de jaarrekeningcontrole in essentie om het afge-
ven van een verklaring inzake de getrouwheid van een jaarrekening. Daarbij is
getrouwheid geen kwantitatief, vastomlijnd begrip, maar is vereist dat:
.    alle relevante wetgeving wordt nageleefd;
. algemeen aanvaarde richtlijnen voor de jaarverslaggeving consequent van jaar

tot jaar worden toegepast;
.    zo goed mogelijk rekening is gehouden met de informatiebelangen van zowel

de opstellers als de gebruikers van een jaarrekening.
In het 'Leerboek Accountantscontrole' ([Frie87]) wordt gesteld dat de accountant
voor het vaststellen van de getrouwheid van de verstrekte informatie een aantal
methodieken kan volgen, namelijk:
.   het rechtstreeks vaststellen van de betrouwbaarheid van verstrekte gegevens,

door het vergelijken van deze gegevens met gegevens uit andere interne of
externe bronnen;

.  het beoordelen van het stelsel van interne controle gericht op het opsporen
van onvolkomenheden en het stimuleren van maatregelen om correctie aan te
brengen.

Veelal zal sprake zijn van een mix, het beoordelen van het stelsel van interne

controle heeft echter duidelijk aan betekenis gewonnen zoals ook is gebleken uit
de beschouwingen in voorgaande hoofdstukken. Dit is ook van belang voor het
ontwikkelen van het normatief kader op ICT-gebied voor certificerende accoun-
tants. Indien het namelijk mogelijk zou blijken de verstrekte gegevens recht-
streeks op betrouwbaarheid te beoordelen, zou het niet nodig zijn om het proces
van de totstandkoming van de gegevens nader te beoordelen. De samenhang tus-
sen de gepresenteerde cijfers en de totstandkoming daarvan wordt ook helder op
basis van de drie groepen van informatie zoals onderkend in [Frie87]:
a.  hulpmiddel voor de uitvoering van informatie (logistieke informatie);
b.  hulpmiddel voor de besturing van informatie (managementinformatie);
c.   voorbereiding voor de verantwoording die over de gang van zaken wordt af-

gelegd, zowel intern als extern (verantwoordingsinformatie).

Deze informatiegroepen zijn onderling verbonden. Indien de accountant de ver-
antwoordingsinformatie separaat zou kunnen beoordelen, zou het proces van tot-
standkoming van gegevens (groep a en b) niet beoordeeld behoeven te worden,
echter de informatieverwerking is veelal geYntegreerd. Voorbeeld hiervan zijn de
in toenemende mate gebruikte ERP (Enterprise Resource Planning)-pakketten in
organisaties. Ook in [Nivr89] wordt deze samenhang tussen verantwoordings- en
logistieke/ operationele informatie als belangrijk aangeduid.

In [Frie87] wordt controle omschreven als: 'het vormen en kenbaar maken van
een oordeel over een bepaald object, of bepaalde objecten, door toetsing aan
normen'.
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Voor het proces van totstandkoming van de financiele gegevens betekent dit dat:
. toetsingsnormen beschikbaar dienen te zijn;
.  waarnemingen van de in werkelijkheid optredende controleobjecten plaats

dienen te vinden inclusief vergelijking met gekozen normen;
.   conclusies uit deze vergelijking dienen te worden getrokken.

In figuur 15 (paragraaf 5.6) is dit controleproces ook weergegeven gebaseerd op
publicaties van Wilschut. Dit model wordt verder mede gebruikt bij de bepaling
van de noodzakelijke kennis op ICT-gebied voor certificerende accountants. Op
ICT-gebied noodzaakt dit dan, zoals al eerder geconstateerd, tot:
.   concretisering van de door de certificerende accountant te hanteren toetsings-

normen;
.  concretisering van de wijze waarop in een (hoogwaardige) ICT-omgeving

evidence kan worden verzameld (waarnemingen, vergelijkingen, inzet van
toetsingsmiddelen);

.   concretisering van de betekenis van de verzamelde evidence (evalueren, rap-
porteren).

7.3.6  Jaarrekeningcontrole en interne controle
De doelstellingen van de jaarrekeningcontrole en interne controle zijn verschil-
lend. De jaarrekeningcontrole heeft als doel vast te stellen dat de verstrekte finan-
ciele gegevens zijn zoals zij moeten zijn (getrouwheid). Interne controle heeft als
doel onvolkomenheden vanuit de perceptie van de leiding te voorkomen, hetgeen
betekent dat onvolkomenheden minimaal tijdig worden geconstateerd zodat zij
nog geen onherroepelijke gevolgen hebben. Jaarrekeningcontrole is daarmee pri-
mair product/uitkomstgericht, terwijl interne controle een sterke focus heeft op
het proces (totstandkomingsproces) van gegevens. Echter, de indruk moet niet
ontstaan dat beide controles losstaande begrippen zijn. Bij de jaarrekeningcon-
trole zal intensief gebruik kunnen worden gemaakt van de interne controle, wan-
neer is vastgesteld dat de interne beheersing aan de te stellen eisen voldoet. De in
de interne controle onderkende functiescheidingen en verdere takenverdelingen
zijn in het bijzonder van belang voor het vormen van een oordeel over de volle-
digheid van gegevens. De accountant zal beoordelen op welke punten en op wel-
ke wijze bij de jaarrekeningcontrole gebruik kan worden gemaakt van de interne
controleverrichtingen en uitkomsten. Dit bepaalt in belangrijke mate de opstelling
van het controleplan en de keuze van de toe te passen controlemiddelen. In
hoofdstuk 5 is deze samenhang in het standaardcontroleprogramma al aangeduid.
Figuur 25 illustreert de samenhang nogmaals.
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Figuur 25, Samenhang accountantscontrole en interne controle

Een jaarrekening is het resultaat van de volgende fasen:
1.     de eerste vastlegging van transacties (bronregistratie) tussen de organisatie,  en

de met haar in verbinding staande relaties;
2.  de verwerking van de primaire vastleggingen in een saldibalans;
3.  de omwerking van de saldibalans voor jaarrekeningposten;
4.  de feitelijke totstandkoming van de jaarrekening, inclusief rubricering en toe-

lichting.
Het interne-controleonderzoek omvat:
.   het waarnemen van de structuur van de organisatie en gehanteerde procedu-

res. Dit wordt  ook wel aangeduid als 'understanding the business'. Veelal
worden hierbij organisatiebeschrijvingen en procesbeschrijvingen opgesteld
(mede met behulp van flow chart-technieken);

.   het waarnemen en toetsen van de beschreven organisatie. Ter toetsing van de
beschreven structuur worden proceduretests uitgevoerd. Dit zijn altijd deel-
waarnemingen aangezien het over de gehele controleperiode volledig waar-
nemen van alle vastleggingen en interne controles onmogelijk en voor het
doel van de jaarrekeningcontrole ook niet nodig is ([Frie87]). Via een samen-
stel van controlemiddelen wordt met name bij doorlopende jaarrekeningcon-
troleopdrachten de gewenste en bereikbare grondslag aan het accountantsoor-

deel gevormd. Dit is ook van belang voor de vertaling naar de ICT-omgeving;
absolute zekerheid over alle in de ICT verankerde interne controles zal niet
verkregen behoeven te worden. Bij de toetsing van de interne controle zal
veelal een partieel roulerende aanpak kunnen worden gevolgd. Een bekend
voorbeeld hierbij is de inventarisatie van voorraden, hetgeen in essentie be-
doeld is als toetsing op de werking van het stelsel van interne controle. Indien
na een aantal inventarisaties zou blijken dat nooit afwijkingen worden gevon-
den in de voorraadposities volgens de inventarisatie ten opzichte van de gere-
gistreerde voorraadpositie in de administratie, zou de toetsing geheel achter-

wege kunnen blijven. De vraag is of een dergelijke redenering ook op te zet-
ten is voor de in de ICT verankerde (delen van de) interne controle. Hierbij is
dit met name van belang voor de samenhang tussen de general ICT controls
en de application controls. Hierop wordt later nader ingegaan;
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.  de evaluatie. De uitkomsten worden geevalueerd door toetsing aan de eisen
die minimaal aan de organisatie moeten worden gesteld om een stellig ac-
countantsoordeel mogelijk te maken.

In [Be1197] wordt de samenhang tussen de evidence te ontlenen aan het beoorde-
len van de administratieve organisatie en interne controle (aangeduid als
'Business Measurement Process') en evidence te ontlenen  aan meer traditionele
gegevensgerichte activiteiten weergegeven in het hier als figuur 26 opgenomen
schema.
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In essentie geeft het schema weer dat de accountant zoveel mogelijk steunt op de
beheersingsprocessen van de te beoordelen organisatie (linkerkant figuur), daarbij
uitgaande van vijf beheersingsgebieden (business strategy tot en met information
management). Indien transacties en/of beweringen in de jaarrekening worden ge-
traceerd die op basis van het beoordelen van de beheersingsprocessen nog onvol-
doende zekerheid opleveren voor de accountant, dan worden extra gegevensge-
richte, eigen acties van de accountant doorgevoerd. In dit model wordt de ICT
volledig meegenomen als deel van het information management proces.
De uitwerking in [Be1197] benadrukt de systeemgerichte aanpak, maar laat ook
zien dat feitelijk altijd nog een mix van activiteiten aan de orde is.

7.3.7  Fundamenten van de interne controle
In [Wils85/4] wordt op fundamentele wijze een antwoord gezocht op de vraag
hoe de accountant een antwoord vindt op de werkelijkheidsgetrouwe weergave
van vermogen en resultaat. De accountant behoort vast te stellen wat er in werke-
lijkheid in en met betrekking tot de huishouding is geschied. Hiertoe moet onder-
zoek worden verricht naar de basisgegevens en met name dan de werkelijkheids-
getrouwe weergave daarvan. Dit vereist, zoals Wilschut stelt, onderzoek van op-
zet en werking van de organisatie en wel in het bijzonder van de maatregelen van
administratieve organisatie waarmee de totstandkoming en de fiattering van de
basisgegevens worden omringd.
Wilschut schetst een model van interne controle bestaande uit een aantal lagen
(zie figuur 27).

interne informatie

de wijze van
verwerking van
basisgegevens totHantering normen en andere soll-posities inteme informatie
en jaarrekeningAard transformatieproces

Omvang huishouding
parallel te
beoordelen proce,  Geen g„2\

I keurende

   verklaring  

Figuur 27, Lagenmodel interne controle
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Dit lagenmodel dient tot uitdrukking te brengen dat er als het ware sprake is van
diverse ijslagen. Indien de accountant door een 'interne controle'-laag heen zakt,
is er steeds nog een ijslaag als opvang beschikbaar. Indien echter de laatste ijs-
laag, namelijk de omvang van de huishouding, wordt doorbroken, ontbreekt de
basis voor een goedkeurende accountantsverklaring.
De diverse lagen zijn als volgt kort toe te lichten:
. Omvang huishouding

In accountantstermen wordt hier gedoeld op het aantal schakels in het trans-
formatieproces, waarvoor een afzonderlijk beschikkende, bewarende of uit-
voerende functionaris of afdeling verantwoordelijk is. De basisgegevens die-
nen te zijn gebaseerd op vastleggingen totstandgekomen via functiescheidin-
gen.

.   Aard transformatieproces
De samenhang tussen opgeofferde en verkregen waarden is hierbij van be-
lang. Naarmate de verbanden strakker zijn, zijn duidelijke normen (soll-
posities) per schakel op te bouwen. Hiermee kunnen de verantwoordelijken
per schakel worden beoordeeld. Als de samenhang in het proces vermindert,
zal de kritische omvang toenemen (extra functiescheidingen worden dan ge-
introduceerd).

.    Hantering normen en andere soil-posities
Het stellen van duidelijke normen in het primaire bedrijfsproces werkt bevor-
derlijk voor de totstandkoming van betrouwbare basisgegevens.

.   Interne informatieverstrekking
De afwijkingen van normen dienen te worden gerapporteerd aan het tactisch
en strategisch management. De accountant zal de analyses betrekken bij de
oordeelsvorming over de werking van de organisatie.

.   Verwerking van gegevens tot informatie
Als sluitstuk van controle op het werkelijkheidsgehalte van de basisgegevens
verifieert de accountant de registrerende functie, die zorg draagt voor onder-
linge afstemming van de basisgegevens inclusief de transformatie naar de
jaarrekening.

7.3.8  Jaarrekeningcontrole, interne controle en ICT
Uit het voorgaande blijkt dat er consensus lijkt te zijn over de inpassing van het
beoordelen van het stelsel van interne controle in de jaarrekeningcontroleaanpak.
Het wordt als wenselijk beschouwd, mits efficient uitvoerbaar, om het interne-
controleproces bij de client zoveel mogelijk te volgen om op basis hiervan tot een
gedegen oordeel te komen. Met name indien sprake is van routinematige proces-
sen wordt de voorkeur gegeven aan een in belangrijke mate op de kwaliteit van
de interne controles steunende jaarrekeningcontroleaanpak. Voor niet-
routinematige transacties lijkt een uitkomstgerichte, gegevensgerichte aanpak de
voorkeur te verdienen.
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Bevreemdend is echter dat door de introductie van ICT de benadering zoals hier-
boven omschreven lijkt te worden verstoord. Op het moment dat een deel van het
handmatige interne-controleproces wordt gerealiseerd in een geautomatiseerd
systeem is het voor accountants niet meer evident om dit proces van totstandko-
ming van de gegevens inclusief de daarbij geYmplementeerde interne controle ook
binnen de geautomatiseerde omgeving te beschrijven, waar te nemen en te evalu-
eren. Voorwaar een vreemde constatering, zoals ook al is geYllustreerd in de
praktijkvoorbeelden in de hoofdstukken 5 en 6.

Refererend aan het aan [Wils85/4] ontleende interne-controle-lagenmodel grijpt
ICT in op diverse van de geschetste lagen. ICI' is een hulpmiddel bij de verwer-
king van gegevens tot informatie en bij de interne informatieverstrekking. ICT-
hulpmiddelen kunnen afwijkingen van normen/soll-posities automatisch signale-
ren en verbandscontroles uitvoeren. De aard van de huishouding, qua uit te voe-
ren bedrijfsprocessen, zal door ICT niet veranderen. Indien echter de ICT de laat-
ste ijslaag 'de omvang van de huishouding' zou aantasten, kan hierdoor een pro-
bleem ontstaan voor de accountantsverklaring. ICT-toepassingen kunnen tot ef-
feet hebben dat kritische controletechnische functiescheidingen geautomatiseerd
worden ondersteund; indien echter een aantasting c.q. reductie aan de orde is, is
een probleem ontstaan. Dit vereist het kennis nemen van de verzwakkende en
versterkende invloeden van de ICT op het stelsel van interne controle, hetgeen
mede de bedoeling is van de 'jaarrekening ICT-auditing'.

Figuur 28 geeft sterk schematisch de gevolgen van de introductie van ICT voor
de samenhang van jaarrekening en interne controle weer.

1 GeAutdmiitiseefi - -2
J systeem                  

Primaire : Jaarrekening  Financiele = Jadministratie
bedrijfsprocessen               :

i          Object
Stelsel van interne controle

1                                                                     D         Accountantscontrole
Waarborgen te ontlenen aan

Figuur 28, Samenhang jaarrekeningcontrole en interne controle in geautomatiseerde omgeving

De interne controles worden nu voor een deel gerealiseerd in de geautomatiseerde
systemen. Door dit effect verandert het doel van de jaarrekeningcontrole niet, zo-
als ook reeds is gesteld in NIVRA-geschrift13 ([Nivr75]). Wel is onderkend dat
de aard van de accountantswerkzaamheden sterk van karakter kan c.q. zal veran-
deren.
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In [Lang89] en [Bakk91] wordt figuur 28 enigszins gemodificeerd weergegeven
en dit geeft inzicht in de relevante componenten van het geautomatiseerde sys-
teem.

Accountants-

verkliring

Organisatie van de automatisering
van informatiesystemen

  Model van de werkelijkheid Model van deWerke- Gebruikers- in wereld van gegevens Gebruikers- werkelijkheid
lijkheid procedures (administratie) procedures    in de wereld van

informatie

Automatiseringsorganisatie (jaarrekening)

Figuur 29,  ICT en modellen van de werkelijkheid ( [ Lang89 j en [ Bakk911 )

In de componenten:
.   organisatie van ICT (informatieplanning tot en met invoering en gebruik van

informatiesystemen);
. ICT-organisatie (systeemontwikkelings- en verwerkingsorganisatie);
. informatiesystemen (applicaties)
wordt een deel van het stelsel van de interne controle gerealiseerd aangevuld met
gebruikersprocedures, zijnde het hiervoor aangeduide handmatige stelsel van in-
terne controle.

In het 'Leerboek Accountantscontrole' ([Frie87]) wordt vermeld dat de accoun-
tant in een situatie met geautomatiseerde gegevensverwerking twee methoden
kan volgen:
a. controle buiten de computer om (auditing around);
b.  controle van de computerverwerking (through the computer).

Bij controle buiten de computer om wordt verondersteld dat de accountant de
normen waaraan de gegevens worden getoetst, vindt in interne vastleggingen (en
externe bescheiden) die niet zijn ontstaan in het kader van de geautomatiseerde
gegevensverwerking. Met andere woorden, van het stelsel van interne controle
gebruikt de accountant enkel nog de gebruikersprocedures. Bij controle 'through
the computer' beoordeelt de accountant alle in de geautomatiseerde omgeving
opgenomen interne controles als basis voor de oordeelsvorming.
In diverse publicaties wordt ook nog de volgende tabel gehanteerd:

CT as tool for accountant
With GIS Without GISICT as review

subject
Around GIS

Through GIS
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In het huidige tijdsbeeld lijkt de kolom 'without GIS' betekenisloos te zijn. De
accountant maakt natuurlijk gebruik van diverse ICT-hulpmiddelen bij de uitvoe-
ring van zijn jaarrekeningcontrole. De kolom 'with GIS' betekent steeds vaker
dat de accountant als gebruiker van de ICT-hulpmiddelen van de te beoordelen
organisatie optreedt. In [Moon97/1] en [Damv93] worden hiervan diverse voor-
beelden gegeven. Moonen schetst daarbij, gebaseerd op ervaringen van eind jaren
zeventig, de accountant als 'interactieve auditor' gebruikmakend van diverse
ICT-hulpmiddelen. De kernvraag is niet wat we allemaal kunnen opvragen, maar
'wat is noodzakelijk om op te vragen voor het op efficiente wijze bereiken van de
doelstellingen zoals geformuleerd in het accountantscontroleprogramma'.
Van Dam en Veltman behandelen diverse Computer Assisted Audit Techniques
(CAAT' s)  die  in te zetten  zijn in diverse controlebenaderingen.  CAAT' s hebben
veelal een multi-purpose karakter en zijn zowel inzetbaar bij een gegevensge-
richte aanpak (around GIS) als bij een systeemgerichte aanpak steunend op appli-
cation en general ICT controls (through GIS).
Dit werd ook al door Van Zutphen geconstateerd in 1984 ([Zutp84]).
In [Kock97] worden deze begrippen auditing 'around' and 'through' vervangen
door een audit approach gebaseerd op de situatie 'control around' en audit geba-
seerd op 'control through'. Hiermee wordt duidelijker dat het primair gaat om een
beoordeling van de mate waarin de client ICT beheerst. Met andere woorden, niet
de accountant bepaalt zelfstandig beheersingsnormen en maatregelen; overigens
is deze benadering identiek aan het beheer van de 'handmatige' administratieve
organisatie.
De eerdere opmerking over de ogenschijnlijk 'bevreemdende aanpak' van veel
accountants op het moment dat er sprake is van ICT, is gekoppeld aan methode a.
De accountant beschouwt ICT dan als black box, de vraag is of dit gelet op de
sterke integratie van ICT met de primaire en financiele processen een uitvoerbare
en acceptabele werkwijze is c.q. blijft. In diverse situaties is niet meer sprake van
vastleggingen die volledig onafhankelijk van ICT totstandkomen.

Daarnaast wordt de accountant ook geconfronteerd met het beheersingsconcept
inzake ICT dat door de organisatie zelf wordt nagestreefd. Dit kan richtinggevend
c.q. -bepalend zijn voor de door de accountant te volgen aanpak. Met andere
woorden, als de organisatie zelf volledig steunt op de interne controlemaatregelen
binnen ICT en slechts beperkte aanvullende gebruikerscontroles instelt, lijkt het
voor de accountant niet mogelijk zonder meer 'around the computer' de jaarreke-
ning te controleren. Dit is volledig parallel aan het door de accountant steunen op
het stelsel van interne controle in een situatie met handmatige gegevensverwer-
king, waarbij de organisatie zelf zorg draagt voor een goede bewaking van de in-
terne controles. Kocks heeft de principes inzake steunen en niet-steunen op ICT
uitgewerkt in een aantal beheersingsconcepten ([Kock 89]), die hieronder volgen.

130



Het 'steunen-op' beheersingsconcept
Indien de eindgebruiker steunt op de ICT-organisatie, dan gaat hij ervan uit dat:
.  verwerking van gegevens alleen plaatsvindt met door hem geautoriseerde

programmatuur;
.   de integriteit van gegevens in voldoende mate is gewaarborgd van:

in bewaring gegeven data, zijnde gegevens en programmatuur;
in besturingsprogrammatuur opgenomen toegangsregels;
informatie tijdens geautomatiseerd transport.

In deze 'steunen-op' situatie dient de gebruiker, naast uiteraard de invoercontrole,
de toegangsregels in de besturingsprogrammatuur te definieren en te controleren.

De ICT-organisatie kan alleen aan bovengenoemde eisen voldoen indien functie-
scheiding aanwezig is:
. tussen gebruikers- en ICT-organisatie;
. tussen systeemontwikkelings- en verwerkingsorganisatie;
. tussen systeemprogrammering en productie;
. binnen productie tussen operating en bewaring.

Deze functiescheidingen dienen organisatorisch ingericht te zijn en door het
complex van software en hardware te worden ondersteund. Voor de accountants-

controle zijn deze scheidingen onvervangbaar en onmisbaar.

Het 'niet-steunen-op' beheersingsconcept

In de 'niet-steunen-op' situatie dient de gebruiker geheel zelfstandig de verwer-
king in detail te controleren. Het informatiesysteem dient daartoe zeer gedetail-
leerde uitvoer op te leveren. De functiescheidingen met betrekking tot de ICT-
organisatie zijn onnodig. Ten aanzien van de ICT-afdeling behoeft alleen te wor-
den nagegaan dat geen ongeautoriseerde servicewerkzaamheden voor derden
worden verricht (risico van onvolledige opbrengstverantwoording) en geen onge-
autoriseerde kosten zijn gemaakt.

De twee uiterste beheersingsconcepten laten zich combineren met de door de ge-
bruikers nagestreefde interne-controlebenaderingen.

Combinatie beheersingsconcepten en controlebenaderingen bij de gebruikers

De gebruikers-beheersingsconcepten 'steunen-op' en 'niet-steunen-op' kunnen
worden gecombineerd met de gebruikers-controlebenaderingen preventief, re-
pressief en een mix van beide.
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Beheersings-
'Steunen-op' 'Niet-steunen-op'\ concepten
maatregelen maatregelen
binnen de binnen de

Controle- automatisering automatisering
benaderingen

Preventief                               1                                           2

Repressief                         3                                   4

Mix
preventief/                       5                                 6
repressief

Figuur 30, Combinaties van beheersingsconcepten en controtebenaderingen bij de gebruikers

Combinatie 1 is alleen mogelijk indien de 'steunen-op' situatie 100% dicht is. De
situatie is na te streven indien repressieve gebruikersmaatregelen achteraf het on-
heil niet tijdig kunnen keren (bijvoorbeeld bij geautomatiseerd buitenlands beta-
lingsverkeer).
Combinatie 2 geeft grote kans op fouten. De invoer wordt gecontroleerd, doch de
uitvoer uit het 'onbetrouwbare gegevensverwerkingsproces' niet meer.

Bij combinatie 3 worden fouten pas aan de hand van de uitvoer opgemerkt. Ten
onrechte is foutieve invoer verwerkt, waardoor een langere correctieslag nodig is.
Deze combinatie is niet wenselijk indien fouten niet meer of moeilijk kunnen
worden gecorrigeerd (zoals bij betalingen via SWIFT).
Combinatie 4 is een effectieve combinatie, omdat alle fouten achteraf kunnen
worden ontdekt.

De combinaties 5 en 6 zijn situaties die gekozen kunnen worden op grond van
afwegingen van kosten en risico' s.

De accountant dient kennis te nemen van de situatie bij de client mede op basis
van bovenstaande, want de toegepaste vorm bepaalt de door hem/haar logischer-
wijs te volgen aanpak. Als denkrichtingen daarbij gelden ([Bakk91]):
.      Indien de client  zich  voor een bedrijfsproces  in de combinaties  1,  3  of 5  be-

vindt, dan dient de accountant de maatregelen in de ICT-organisatie te beoor-
delen, tenzij een uitkomstgerichte controle mogelijk is.

.   Bevindt de client zich in vak 2, dan moet de accountant uitgaande van de ba-
sisdocumenten een verbinding leggen naar de jaarrekening (mogelijk is een
progressieve controle het gevolg).

.  In de combinaties 4 en 6 kan de accountant kiezen tussen een uitkomstge-
richte benadering en een systeemgerichte benadering zonder ICT.
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Het blijft dus een situatiegebonden inschatting van de te volgen aanpak, hetgeen
inherent is aan de jaarrekeningcontrole. De accountant moet uit de gehele set aan
controlemiddelen, inclusief de daarbij behorende beoordelingen van ICT, een
concreet controleprogramma opstellen. Opleidingstechnisch betekent dit natuur-
lijk wel dat de accountant voor de vergaande geautomatiseerde situaties dient te
zijn c.q. worden geequipeerd omdat hij/zij daarmee geconfronteerd kan worden
bij de jaarrekeningcontrole.

7.4 Identificatie ICT-objecten
In het voorgaande is onderkend dat delen van de interne controle worden geYm-
plementeerd in ICT-objecten. Tevens is vastgesteld dat de accountant bij diverse
clienten met deze consequenties wordt geconfronteerd en niet zonder meer op
voorhand 'around the computer' kan (blijven) controleren. Voordat in paragraaf
7.5 de relatie tussen de ICT-objecten en de in het kader van de jaarrekeningcon-
trole relevante controlebeweringen wordt uitgewerkt, is het nodig de ICT-
objecten eenduidig te bepalen. Figuur 31 geeft een algemeen overzicht  van  ICT-
objecten.

- Gebruikers r-- 

Extern ; Intern 2 77 -7  «1»E»
I I Systeemprogrammatuur Systeem-

Internet / -7 programmatuuri
Toegangs- Operating- Database- Data-

beveiliging systemen management communicatie

EDI-bericht

Applicatie Applicatics Applicaties

  Logistick Financieel

Gif-\-j
Hardwaremachine 1

Machine XYZ

Figuur 31, Overzicht ICT-objecten

De ICT-objecten vallen uiteen in systeemprogrammatuur, applicaties en hardwa-
re. De ICT-objecten worden hierna voor de beeldvorming voorzien van enkele
voorbeelden.
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ICT-objecten Voorbeelden van ICT-objecten

1. Hardware . mainframe
. decentrale minisystemen
. PC-netwerken
. client/server-architecturen (centrale

servers, decentrale client)
operatingsystemen2. Systeemprogrammatuur

. databasemanagementsystemen

. teleprocessingsystemen

. toegangsbeveiligingssoftware

. datacommunicatiesoftware
(protocollen)

3. Applicaties . kantoorautomatisering
. logistieke software/ERP-software
. financiele software
. consolidatiesystemen
. datawarehousesystemen

Figuur 32, Voorbeelden ICT-objecten

Genoemde componenten worden beheerd op basis van een onderscheid in een
aantal organisatie-eenheden, die in verschillende varianten in organisaties worden
gerealiseerd. De relevante organisatie-eenheden betreffen:
.   de gebruikersorganisatie als eindverantwoordelijke voor de inhoud en kwali-

teit van de gegevens (eigenaarschap). Delegatie van uitvoerende en bewaren-
de taakgebieden heeft plaatsgevonden aan de ICT-organisatie;

.    de ICT-organisatie, bestaande uit:
systeemontwikkeling, aanpassen c.q. ontwikkelen van applicaties en voor-
bereiden van implementaties van systeemprogrammatuur;

.  verwerkings- en transportorganisatie verantwoordelijk voor het operatio-
neel beheer van de ICT-architectuur conform de serviceafspraken met ge-
bruikers.

Voor de beeldvorming is een planning & control-cyclus van ICT weergegeven,
waarbij per fase een aantal relevante aandachtspunten c.q. activiteiten is vermeld.
Hiermee wordt duidelijk dat ICT-objecten zich in een dynamische omgeving be-
vinden.
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Betrokkenen: Producten: Procedures:

- management - ICT-beleid - ICT-planvorming
- leiding automatisering

organisatie Betrokkenen:
ICT-beleidsvormmg - leiding automatisering

-- 3-   organ,satie
  Meting' j

1 - management van de gebruikers-

<monitorin  4
( Ontwikkelen/aanschaf 1 organisatie
\JCT-componenten  - ontwikkelorganisatie

Betrokkenen:T-- Producten:
- leiding gebruikers- en ( Uitvoering )

- ICT-plan
automatiseringsorganisatie - ICT-budget

Producten: Betrokkenen: - verwerking & transport - SLA's
- review rapporten organisatie - applicaties
- voortgang ontwikkeling - gebruikersorganisatie - overige ICT-componenten

Producten: - operationele HW, SW,Procedures:
- service level management systeemprogrammatuur Procedures:

- reviewprocedures
- beheertools - investeringsprocedure

Procedures: - beheerprocedures (ITIL) - pakketselectieaanpak
- ontwikkelmethodieken
- quality control
- test-, acceptatie- en overdrachts
procedure

Figuur 33,  Management control-cyclus ICT inclusief aandachtspunten

Bepaald dient nog te worden welke componenten c.q. activiteiten nu echt van
belang zijn in het kader van de jaarrekeningcontrole. Echter, de planning & con-
trol-cyclus maakt al wel duidelijk dat het noodzakelijk is, indien de accountant

waarborgen c.q. zekerheden ontleent aan interne controles verankerd in de geau-
tomatiseerde processen, ook aandacht te besteden aan de algemene ICT-

beheersingsprocedures. De jaarrekeningcontrole wordt in een gecontinueerde si-
tuatie uitgevoerd, waarbij ICT ook regelmatig verandert.

In [Nivr89] wordt een indeling gehanteerd vergelijkbaar met de hiervoor vermel-
de objecten, organisatie-eenheden en activiteiten. NIVRA-geschrift 53 spreekt in
dit verband over statische grootheden (componenten) en dynamische grootheden
(activiteiten).
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Systeemontwikkeling

Ontwikkel- Gebruikers-
organisatie organlsatle

-Z--
f Sys,ecm 1 |Datab........p l

 Ge&vensbehee    .unct.beheer'I)97_y\          =-\ //./
Organ satie Dalabase Con·puter-
rekencentrum sysleem

.*               &7<#p.-  1     /
 --l beheer  -\

f P,od.c,ie.
planning en contro 

Opera tons

Input/outpu
controle

Herstelbeheer

Figuur 34, Structuurschema informatievoorziening (INivr891)

Alle genoemde componenten en activiteiten spelen een rol bij de totstandkoming
van een kwalitatief acceptabele informatievoorziening. Dit betekent echter niet
dat een accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole nu per definitie aan
alle componenten en activiteiten aandacht behoeft te besteden; vaststelling van
wat aandacht behoeft dient situatieafhankelijk te worden bepaald als onderdeel
van de te definieren controleaanpak. Aangezien het van belang is een normatief
kader op ICT-gebied voor accountants te ontwikkelen, waarbij indien mogelijk
wordt aangesloten op beschikbaar materiaal van de beroepsgroep (met andere
woorden, 'het wiel behoeft niet geheel opnieuw te worden uitgevonden'), lijkt het
verstandig de indeling van NIVRA-geschrift 53 zoveel mogelijk te volgen. Voor
de ICT-componenten (zijnde ontwikkelorganisatie, gebruikersorganisatie, organi-
satie rekencentrum, database en computersysteem) levert dit geen probleem op.
De ICT-activiteiten zijn moeilijker eenduidig te onderscheiden. Zo is er overlap
tussen activiteiten zoals operations, productieplanning en gegevens-verwerking.
Ook andere in NIVRA-geschrift 53 vermelde activiteiten geven geen volledig
helder onderscheid.
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Daarom wordt om het dynamisch karakter van de activiteiten te benoemen een
indeling geYntroduceerd, die een nadere uitwerking vormt van de planning &
control-cyclusbenadering.

Het betreft een, op ITIL gebaseerde, indeling van de ICT-activiteiten in manage-
mentdisciplines. ITIL is een standaard (procedures, werkwijzen) die door veel
organisaties wordt gevolgd voor het inrichten van hun ICT-organisatie en activi-
teiten. Daarop gebaseerd heeft een aantal EDP-auditors' een indeling gemaakt in
twaalf managementdisciplines (ontleend aan interne aanpak van KPMG EDP
Auditors):
.    ICT policy and organisation;
. service level management;
. configuration management;

capacity management;
. change management;
. problem management;
. workload management;
. performance management;
. security management;
. availability management;
. accounting management;
. operations management.

Deze managementdisciplines vertonen de volgende samenhang:

Information Technology policy and organisation

0               +00                 +

0 90 Security     i l             y

Configuratio r---  Change c , Service
A AA Level07               I

I Problem I

  1  Availability   .   A,IA A

   +   A   A
  ; Performance  I

Operations *
A

V       V
Capacity +-+ Workload I Vgebru,kers Accounting

r
Figuur 35, Samenhang ICL managementdisciplines

' Indeling van en toelichting bij management disciplines is volledig ontleend aan teksten KPMG.
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Een korte omschrijving van de managementdisciplines is als volgt:

ICT policy and organisation

Het proces dat richting en ondersteuning biedt aan het management van de
overige processen door het opstellen van doelstellingen en reikwijdten.

De volgende deelprocessen worden onderscheiden:

.    opstellen van beleid. Dit betreft het opstellen van doelstellingen, richtlijnen en
procedures om richting te geven aan de ICT-dienstverlening;

.   uitvoering van beleid. Hier wordt beschreven op welke wijze uitvoering moet
worden gegeven aan het opgestelde beleid;

.   informatievoorziening. Hier wordt beschreven op welke wijze communicatie
en uitwisseling van informatie moet plaatsvinden tussen het management en
ICT-organisatie (tevens wordt het gestelde beleid op haalbaarheid gecontro-
leerd en op basis van eventuele afwijkingen bijgesteld).

Door het opstellen van een beleid voor elk van de afzonderlijke processen kan
Information Technology policy (dat meer algemeen van karakter is en de grote
lijnen weergeeft) verder gedetailleerd worden. Het is van groot belang dat het
ICT-beleid op schrift wordt gesteld en dat dit document wordt verstrekt aan alle
belanghebbende onderdelen van het bedrijf. Bovendien moet het beleid up-to-
date gehouden worden en het document regelmatig worden bijgewerkt.

Merk op dat Information Technology policy een overkoepelend proces van alle
andere processen is. Het geeft richting aan, en heeft dus ook een relatie met, de
overige elf processen.

Service level management
Het proces dat de communicatie met de gebruikers verzorgt en afspraken
maakt over de ICT-dienstverlening, vooral over de kwaliteit van de te leveren
dienst, welke worden vastgelegd in service level agreements (SLA's).

De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
.   opstellen van SLA's. Dit betreft het maken van afspraken tussen de gebruiker

en de ICT-dienstverlener en het vastleggen hiervan in SLA's, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen de volgende onderwerpen: benoeming van de
betrokken partijen, onderwerp van de overeenkomst, beschrijving van de
dienstverlening en administratieve aspecten;

.  bijstellen van SLA's. Dit betreft het aanpassen van de gemaakte afspraken
omdat de situatie is veranderd of de gemaakte afspraak niet haalbaar blijkt;

.   informatievoorziening. Dit zijn de activiteiten gericht op het verstrekken van
informatie over de gemaakte afspraken aan de overige beheerprocessen
(tevens dient gecontroleerd te worden of de gemaakte afspraken worden na-
gekomen).

Service level management is een belangrijk proces omdat het de brug vormt tus-
sen exploitatie en gebruik. In de service level agreements worden die eigen-
schappen van de ICT-dienstverlening vastgelegd waarvoor de gebruiker wil be-
talen en die exploitatie kan leveren.
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De afspraken die binnen het proces Service level management worden gemaakt,
worden afgestemd met de andere beheerprocessen. Elk proces is verantwoorde-
lijk voor een of meer kwaliteitseigenschappen vastgelegd in de service level
agreements.

Configuration management
Het proces van het identificeren en definieren van de configuratie-items (CI's)
in een systeem, het registreren en rapporteren van de status van CI's en het
verifieren van de compleetheid en correctheid van de CI's.

De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
.  identificatie en registratie van CI's. Dit zijn de activiteiten waarbij de rele-

vante gegevens van alle componenten van de ICT-infrastructuur worden op-
geslagen in een database;

.   beheer van de configuratiedatabase. Het beheer heeft betrekking op het hou-
den van toezicht bij het wijzigen, toevoegen of verwijderen van gegevens uit
de database;

.  statusbewaking van configuratie-items. Van elke component moet de status
worden opgeslagen waarmee informatie wordt gegeven over de verantwoor-
delijkheid van de component in de organisatie en de wijze waarop deze kan
worden ingezet;

.   verificatie van de configuratiedatabase. Dit zijn de activiteiten waarbij wordt
gecontroleerd of de geregistreerde gegevens van de componenten in overeen-
stemming zijn met de werkelijkheid;

.  informatievoorziening. Dit zijn de activiteiten gericht op het produceren en
verstrekken van relevante informatie aan de overige beheersingsprocessen en
aan het management.

Configuration management zorgt voor een actuele weergave van alle apparatuur,
programmatuur met bijbehorende documenten, telecommunicatiefaciliteiten en
allerlei andere faciliteiten die een organisatie wenst te beheren. Hiertoe wordt een
database bijgehouden (CMDB, configuration management database) waarin alle
relevante informatie wordt opgeslagen, zoals de versie en status van de afzonder-
lijke CI' s.
Van groot belang is om actuele informatie van alle CI's bij te houden daar deze
gegevens veelvuldig door andere processen gebruikt worden. Bij het verlenen van
hulp  of het identificeren  van een probleem  moet de juiste informatie  over de  CI' s
snel in de database kunnen worden opgevraagd. Om de informatie op efficiente
wijze in de database op te slaan is het wenselijk de CI's in klassen in te delen. Per
klasse kunnen dan weer subklassen worden onderscheiden. De wijze waarop deze
indeling in klassen plaatsvindt is per organisatie verschillend.

Capacity management

Het proces dat ervoor zorgt dat voldoende opstag-, verwerkings-, netwerk- en
printcapaciteit in de technische infrastructuur aanwezig is om te kunnen vol-
doen aan de eisen betreffende responssnelheid, snetheid van de batchverwer-
king en middelenbestag vastgelegd in het service level agreement.
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De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
.  capaciteitsplanning. Dit zijn de activiteiten gericht op het vaststellen van de

toekomstig benodigde capaciteit en het vastleggen hiervan in een capaciteits-
plan;

. modellering. Hiermee wordt bedoeld het doorrekenen van de gevolgen van
wijzigingen in de ICT-infrastructuur voor de benodigde capaciteit;

.  middelenbeheer. Dit zijn de activiteiten waarmee wordt getracht inzicht te
verkrijgen in de ICT-infrastructuur en het gebruik ervan;

.  informatievoorziening. Dit zijn de activiteiten gericht op het produceren en
verstrekken van relevante informatie aan de overige beheersingsprocessen en
aan het management.

Het proces Capacity management doet hiertoe metingen met betrekking tot het
middelenbeslag (bezetting van de schijven, processors, etc.). De bezettingsgraad
van de middelen moet aan de ene kant uit kostenperspectief niet te laag zijn en
aan de andere kant niet te hoog zijn met betrekking tot de snelheid. Er is een
nauwe samenwerking met Performance management. Het is aan Capacity mana-
gement om ervoor te zorgen dat enerzijds aan de eisen wordt voldaan en dat an-
derzijds de kosten binnen bepaalde grenzen blijven. Een van de belangrijkste ta-
ken van Capacity management is het voorspellen van de toekomstige behoefte
aan benodigde middelen voor de informatievoorziening en het tijdig aanschaffen
hiervan.

Change management

Het proces van controteren en beheren van wijzigingsvoorstellen en eventuele
uitvoering daarvan met betrekking tot alle componenten van de ICT-
infrastructuur.

De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
.   acceptatie. Dit is de activiteit betreffende het accepteren van wijzigingsvoor-

stellen;
.   classificatie. Na acceptatie wordt een wijzigingsvoorstel geclassificeerd waar-

bij er tevens een prioriteit aan wordt toegewezen;
.  beoordeling en planning. Dit betreft het goedkeuren en autoriseren van een

wijzigingsvoorstel waarna het eventueel uitvoeren van de wijziging wordt in-
gepland in de lopende werkzaamheden;

.   coordinatie. Dit zijn de activiteiten betreffende het coordineren van de reali-
satie, de test en de implementatie van de wijziging;

.  informatievoorziening. Dit zijn de activiteiten gericht op het produceren en
verstrekken van relevante informatie aan de overige beheersingsprocessen en
aan het management.

Er dient rekening mee te worden gehouden dat het uitvoeren van de wijzigingen
zo weinig mogelijk gepaard gaat met verstoringen en afwijkingen van het dien-
stenniveau. Hiertoe moet erop worden toegezien dat beproefde methoden en
technieken gebruikt worden voor de voorbereiding, bouw, test en implementatie
van de nieuwe of gewijzigde componenten.
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Een belangrijke rol in dit proces is weggelegd voor de aanvraag van een wijzi-
ging (de zogenaamde RFC, request for change), die kan voortkomen uit het Pro-
blem management maar dit hoeft niet. Een wijzigingsvoorstel dient eerst geauto-
riseerd te worden waarna de wijziging een prioriteit krijgt afhankelijk van de ur-
gentie van de wijziging en van de afspraken in het service level agreement. Voor
uitvoering van de wijziging kunnen meerdere afdelingen en soms eindgebruikers
worden aangewezen.

Problem management

Het proces dat zorg draagt voor het ajhandelen van incidenten ontstaan bij
het gebruik van de ICT-infrastructuur en dat verantwoordelijk is voor het
analyseren van problemen en het Keven van advies voor de oplossing van deze
problemen indien een incident niet zo maar op te lossen is.

De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
.  communicatie en promotie. Dit betreft het verzorgen van een aanspreekpunt

van waaruit informatie en ondersteuning kunnen worden verstrekt aan de ge-
bruikers;

.   incidentbeheer. Dit zijn de activiteiten betreffende het registreren en oplossen
van incidenten die zich voordoen tijdens de operationalisering van het sys-
teern;

.   probleemidentificatie en registratie. Dit zijn de activiteiten waar de problemen
worden onderzocht die ten grondslag liggen aan de optredende incidenten
alsmede het registreren van deze problemen;

. allocatie mensen en middelen. Hier wordt vastgelegd waar en wanneer men-
sen en middelen in de organisatie voor de verschillende problemen worden
ingezet;

.   onderzoek en diagnose. Dit zijn de activiteiten betreffende het omzetten van
een probleem in een bekende fout;

. foutbeheer. Indien een fout eenmaal bekend is zal foutbeheer ervoor zorgen
dat de fout wordt hersteld;

.  informatievoorziening. Dit zijn de activiteiten gericht op het produceren en
verstrekken van relevante informatie aan de overige beheersingsprocessen en
aan het management.

Een incident is een afwijking van de normale operationele gang van zaken. Indien
een incident niet zomaar op te lossen is, kan een problem gedefinieerd worden.
Van een problem is dus de oorzaak onbekend. Als de oorzaak, na analyse van het
probleem, wel bekend is wordt het een error. Om een error te verbeteren is een
verandering van de structuur nodig, die moet worden aangevraagd via een RFC.
Problem en Change management hangen dus zeer nauw samen.

Merk op dat in tegenstelling tot ITIL de helpdesk niet als apart beheersingsproces
wordt gedefinieerd maar dat deze tot het Problem management gerekend wordt.
Daar melding van een incident en het oplossen ervan het logisch vervolg op el-
kaar zijn, is het verantwoord deze ITIL-processen samen te voegen.

141



Workload management
Het proces dat zorg draagt voor het toewijzen van capaciteit (processortijd,
schijfruimte, printertijd) aan de verschillende jobs, zodat de verwerking van
het totaal aan jobs op optimale wijze afgehandeld wordt.

De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
.   werkvoorbereiding en afwerking. Dit zijn de activiteiten betreffende de voor-

en nabewerking van de aangevraagde batch- en online jobs;
. input processing. Dit zijn de activiteiten betreffende het controleren en even-

tueel bewerken van de jobs voor deze worden verwerkt alsmede het
(handmatig of automatisch) inplannen van de jobs in batches;

. batch processing. Dit betreft het verwerken van de verschillende batches als-
mede het controleren van deze verwerking.

De belangrijkste taak van Workload management is het toewijzen van processor-
tijd aan de verschillende batch jobs (scheduling). Hierbij moet niet alleen reke-
ning worden gehouden met de grootte van de job maar ook met de volgorde
waarin de jobs verwerkt moeten worden. In de praktijk wordt alleen aandacht be-
steed aan grote jobs daar de kleinere jobs wel tussendoor verwerkt kunnen wor-
den (ze gebruiken slechts een fractie van de totale processortijd). Er bestaat dan
ook een nauwe samenhang met het nog te behandelen proces Operations mana-
gement.

Security management

Het proces dat zich bezighoudt met  het waarborgen van het  niveau van fysieke
en logische beveiliging conform daaraan gestelde eisen.

De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
. fysieke beveiliging. Dit zijn alle maatregelen betreffende de fysieke beveili-

ging van de toegang, de beveiliging van de omgeving en de beveiliging tegen
natuurgeweld;

. logische beveiliging. De logische beveiliging betreft identificatie en authenti-
catie, toegangsbeheersing, toegangsbewaking en het beheren van de logische
beveiliging; tevens zijn hier specifieke logische maatregelen aan toegevoegd
betreffende de beveiliging van het netwerk. Deze normen zijn specifieker dan
de overige securitynormen maar omdat ze specifiek betrekking hebben op het
onderzoeksgebied is toevoeging ervan gerechtvaardigd. Er moet hierbij ge-
dacht worden aan het beveiligen van het netwerk door middel van segmente-
ring van het netwerk, het beveiligen tegen virussen en het beschermen van de
netwerkberichten;

.  informatievoorziening. Dit zijn de activiteiten gericht op het produceren en
verstrekken van relevante informatie aan de overige beheersingsprocessen en
aan het management.

Onder de fysieke beveiliging worden verstaan alle maatregelen voor het veilig-
stellen van gebouwen, computerruimten, kluizen en apparatuur die zowel onop-
zettelijk als opzettelijk beschadigd kunnen worden. Maatregelen als fysieke toe-
gangscontrole, brandbeveiliging, clear desk policy en beveiliging van kabels zijn
voorbeelden om de fysieke beveiliging te waarborgen.
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Maatregelen als noodstroomvoorzieningen, die dienen om de robuustheid van de
informatievoorziening te vergroten (en dus ook beveiliging bieden bij het uitval-
len van de stroom) worden tot het Availability management gerekend.

De maatregelen voor de logische beveiliging moeten een bescherming bieden te-
gen het onbevoegd kennis nemen van en/of aanbrengen van veranderingen in ge-
voelige informatie. Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen voor de be-
heersing van gebruikerstoegang en gebruikersbevoegdheden, toegangsbeveiliging
voor netwerken, computers en toepassingen, en maatregelen voor de preventie en
detectie van virussen.

Een recente publicatie op dit gebied waarin deze onderwerpen uitgebreid behan-
deld worden, is de Code of Practice, in Nederland door het NNI vertaald in de
Code voor Informatiebeveiliging ([NNIN94]). Deze is gebaseerd op een verza-
meling van de beste praktijkmethoden van informatiebeveiliging, ontleend aan
vele toonaangevende internationale bedrijven. In deze code is er aandacht voor de
totale informatiebeveiliging, zodat onderwerpen worden behandeld die in dit on-
derzoek worden toegerekend aan andere beheerprocessen dan alleen Security
management.

Operations management

Het proces dat zorg draagt voor het beschikbaar stellen van allie computer-
systemen en applicaties en er samen met de overige processen voor zorgt dat
alle diensten aangeboden worden.

De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
.  monitoring en controlling. Dit betreft de activiteiten die moeten worden on-

dernomen om de componenten van het systeem tijdens openstelling te con-
troleren op foutmeldingen;

.  beheer van magnetische media. Dit zijn activiteiten voor de behandeling en
het onderhoud van magnetische media zoals tapes, data cartridges en schijven;

.  mediavoorziening. Dit betreft het op voorraad hebben en verstrekken van de
benodigde media zoals tapes, diskettes, papier en toner;

. openstellen, sluiten en installatie van het systeem. Dit zijn de activiteiten die
moeten worden ondernomen om het systeem open te stellen respectievelijk te
sluiten indien dit wenselijk is;

.   back-up en recovery. Dit zijn de activiteiten en procedures voor het maken (en
eventueel teruglezen) van een back-up in overeenstemming met de daaraan
gestelde eisen in Availability management;

.   omgeving. Er moet voor gezorgd worden dat de omgevingsfactoren optimaal
zijn en blijven;

.   onderhoud van hardware. Dit betreft de activiteiten voor het onderhouden en
schoonmaken van de verschillende hardwarecomponenten.

Het proces Operations management is de sturende activiteit van alle operationele
taken. Zo worden dagelijks de applicaties en computersystemen opengesteld en
afgesloten voor gebruik en zorgt Operations management voor het daadwerkelijk
maken van de back-ups.
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Daarnaast wordt de output-distributie - het zorgen dat de gewenste output op de
juiste plek komt - ook vanuit het Operations management verzorgd.

Het op voorraad hebben van voldoende print- en mediabenodigdheden (tapes,
diskettes, toner, etc.) en het schoonhouden van de vitale apparatuur (zoals tape
devices en printers) zijn ten slotte ook voorbeelden van taken die door het Opera-
tions management uitgevoerd dienen te worden.

Availability management
Het proces dat alle activiteiten onwat ter waarborging van de robuustheid en
de continuneit van de informatievoorziening rekening houdend met de vereiste
kosten.

De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
.  beschikbaarheidsplan. In dit plan zijn alle maatregelen en activiteiten opge-

nomen die zijn of moeten worden getroffen om te kunnen voldoen aan de af-
gesproken beschikbaarheid (in termen van robuustheid en continuYteit);

.   robuustheid. Dit zijn de maatregelen die getroffen zijn om de robuustheid van
het systeem te vergroten;

.   continuneit. Dit zijn de maatregelen die getroffen zijn om de continuneit van
het systeem te vergroten;

.  informatievoorziening. Dit zijn de activiteiten gericht op het produceren en
verstrekken van relevante informatie aan de overige beheersingsprocessen en
aan het management.

Merk op dat hierbij onderscheid wordt gemaakt tussen de robuustheid en de con-
tinuYteit. Onder de robuustheid wordt verstaan de mate waarin apparatuur en pro-
grammatuur na het optreden van een storing blijven werken zonder stagnatie van
de operationele verwerking. Maatregelen die getroffen kunnen worden om de ro-
buustheid te waarborgen zijn bijvoorbeeld het dubbel uitvoeren van componenten
of het installeren van noodstroomvoorzieningen.
De continuYteit duidt op de mate waarin de totale geautomatiseerde informatie-
voorziening hervat kan worden indien door omstandigheden uitval van het sys-
teem optreedt. Dit kan eventueel op een andere (fysieke) plaats zijn indien de
huidige plaats door omstandigheden niet beschikbaar is. Deze omstandigheden
kunnen bijvoorbeeld brand of een aardbeving zijn. Maatregelen ter waarborging
van de continuYteit zijn bijvoorbeeld het aanhouden van 'hot sites' of 'cold sites'
en het op adequate wijze maken en registreren van back-ups.

Het is duidelijk dat iedere maatregel kosten met zich meebrengt en dat hoe 'beter'
de maatregel is hoe hoger de kosten zijn. Daarom is het noodzakelijk om een af-
weging te maken tussen de noodzaak van de te treffen maatregelen en de eraan
verbonden kosten.

Performance management
Het proces dat verantwoordelijk is voor de rapportage betreffende responstij-
den en verwerkingstijden en dat zorg draagt dat door middel van het afstellen
van de middelen deze eigenschappen optimaal zijn.
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De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
.  monitoring. Dit zijn de activiteiten betreffende het meten, registreren en be-

waken van de prestaties van het systeem;
.     oplossen van performanceproblemen. Indien zich problemen  met de perfor-

mance voordoen kan dit opgelost worden door middel van het afstellen van de
componenten (tuning) of het aanvragen van een wijzigingsvoorstel;

.  informatievoorziening. Dit zijn de activiteiten gericht op het produceren en
verstrekken van relevante informatie aan de overige beheersingsprocessen en
aan het management.

Bij respons- en verwerkingstijden gaat het om het meten van de tijdsduur van een
proces of handeling. Van belang is dat de capaciteit zodanig is dat er vanuit het
gebruik geen klachten zijn betreffende de snelheid van verwerking en respons.
Door het afstellen (tuning), dat onder de verantwoordelijkheid van Performance
management valt, kan de snelheid verbeterd worden. Het is duidelijk dat veelvul-
dig afstemming met Capacity management nodig is.

Accounting management
Het proces dat zorg draagt voor het registreren van het gebruik zodat deze
vastlegging van het gebruik van de verschillende resources kan worden benut
ten behoeve van de overige processen.

De volgende deelprocessen worden onderscheiden:
.   vastlegging van gebruik. Dit zijn de activiteiten ten behoeve van het bepalen

van het gebruik van de resources en de vastlegging van dit gebruik;
informatievoorziening. Dit zijn de activiteiten gericht op het produceren en
verstrekken van relevante informatie aan de overige beheerprocessen en aan
het management.

Merk op dat het proces Accounting management niet het doorbelasten van kosten
inhoudt (het zogenaamde charging). De gegevens die bij het proces Accounting
management worden vastgelegd, kunnen wel gebruikt worden voor onder andere
het doorbelasten of doorberekenen van ICT-kosten.

Primair is het model opgezet voor facility management, maar uitbreiding richting
application facility management is ook mogelijk.

7.5    ICT-objecten en te realiseren interne controles
Voordat een controleaanpak wordt uitgewerkt met daarin beschreven de ICT-
aandachtspunten voor de certificerende accountants, is het belangrijk de ICT-
objecten te relateren aan het al eerder geYntroduceerde onderscheid tussen alge-
mene en specifieke computercontroles. Per ICT-component c.q. -activiteit kunnen
bepaalde controles worden geYmplementeerd c.q. gerealiseerd. In een ICT-
component (statisch) wordt een controlemaatregel geYmplementeerd, via de ICT-
activiteiten (dynamisch) vindt de realisatie c.q. bijstelling van de controles plaats.

De onderkende ICT-componenten zijn:
. ontwikkelingsorganisatie;
. gebruikersorganisatie;
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. organisatie rekencentrum (gegevensverwerkings- en transportorganisatie);

. database;

. computersysteem bestaande uit hardware, systeemsoftware en applicaties.

De relevante ICT-activiteiten omvatten de in paragraaf 7.4 vermelde twaalf ma-
nagementdisciplines.
In eerdere hoofdstukken is al geschreven over de algemene en specifieke com-
putercontroles en de samenhang daartussen. De specifieke controles omvatten
geprogrammeerde en handmatige (gebruikers)controles. De algemene computer-
controles vormen het metaproces, waarbinnen de specifieke controles adequaat
kunnen worden uitgevoerd. De algemene computercontroles hebben in de brede
planning & control-benadering betrekking op:
.    beleid en management;
. functiescheidingen;
. ontwikkeling, aanschaf en onderhoud van applicaties;

toegangscontroles;
. verwerking gegevens (operationeel beheer en continuiteitsbeheer);
.     aanschaf en onderhoud van besturingsprogrammatuur.

In NIVRA-studierapport 34 wordt de volgende indeling gehanteerd voor de al-
gemene computercontroles:
. toegangsbeveiliging;
. change management;
. testen;
. fysieke beveiliging;
. back-up/recovery/uitwijk (adviesfunctie).

Hierbij heeft al een 'indikking' plaatsgevonden rekening houdend met de taak-
stelling van de certificerende accountant.

De mate waarin zekerheden over de metaprocescontroles toegevoegde waarde
opleveren voor de uiteindelijk te certificeren uitkomsten uit de processen (in het
jaarrekeningproduct), wordt verder uitgewerkt bij de controleaanpak (vanaf para-
graaf 7.6).
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Algemene computercontroles
\.. -......./......./....

Geautomatiseerd systeem:
Geprogrammeerde controles Jaarrekening

Financiele -*
Primaire administratie

bedrijfsprocessen               f
Handmatige Object
controles

Handmatige controles'
,       Accountantscontrole

Waarborgen te ontlenen aan

Figuur 36, Samenhang jaarrekeningcontrole en algemene en specifteke computercontroles

Het onderscheid tussen de algemene en specifieke computercontroles lijkt op on-
derdelen kunstmatig te zijn. Veelal gaan de algemene computercontroles als
startpunt in op procedures en voorschriften benodigd om het proces van geauto-
matiseerde informatievoorziening (de applicaties) kwalitatief acceptabel te laten
verlopen.
Indien echter ook de implementatie van deze procedures en voorschriften aan de
orde komt (bijvoorbeeld via toegangsbeveiligingssoftware) wordt het onderscheid
tussen algemene en specifieke controles minder evident. Een deel van de toe-
gangsbeveiliging kan namelijk gerealiseerd zijn in de systeemsoftware (veelal
beoordeeld als onderdeel van de algemene computercontroles) en een ander deel
binnen de applicatie (beoordeeld als onderdeel van de specifieke controles).

In de praktijk blijkt het onderscheid tussen deze controles ook verwarring op te
leveren. Er is namelijk geen echte discussie binnen de beroepsorganisatie over
het feit dat binnen de jaarrekeningcontrole aandacht moet worden geschonken
aan de specifieke computercontroles, maar aandacht schenken aan de algemene
computercontroles (scope, diepgang, te verzamelen evidence) wordt zeer ver-
schillend geYnterpreteerd.

Het zou in dit kader dan ook wenselijk zijn als wij dit onduidelijke onderscheid
kunnen loslaten en over 66n set van controles relevant voor geautomatiseerde
omgevingen zouden kunnen spreken. In NIVRA-studierapport 34 wordt deze
wens al enigszins gehonoreerd door het beoordelingsaspect 'geprogrammeerde
controles' volledig te plaatsen binnen de andere, aan de algemene computercon-
troles ontleende, beoordelingsaspecten. Wellicht dat uit de confrontatie tussen de
ICT-componenten en -activiteiten en de onderkende controles zoals hierna wordt
uitgewerkt op basis van beeld vorming uit theorie en praktijk een andere, in de
praktijk voor certificerende accountants beter hanteerbare indeling kan ontstaan.
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Figuur 37, Samenhang ICT-objecten en interne controles (eerste aanzet)

De volgende constateringen zijn te doen gerelateerd aan de ingevulde samenhang
tussen ICI'-objecten en interne controles
.   De ingevulde relaties zijn van verschillende betekenis. Zo wordt de algemene

controle toegangsbeveiliging gerealiseerd door het implementeren van facili-
teiten in de hardware, systeemsoftware en applicaties. Bij de procedures inza-
ke toegangsbeveiliging zijn de onderkende organisatieonderdelen betrokken,
de eisen inzake beveiliging worden ontleend aan de aard en soort van de ge-
gevens. Met andere woorden, ieder koppelpunt (gemarkeerd   door  een   'X')
heeft een eigen specifieke betekenis.

.   De indelingen zijn niet eenduidig. De organisatorische ICT-componenten zijn
van een andere orde dan de componenten hardware tot en met data. De alge-
mene controles duiden veelal de mix aan van procedures en te realiseren con-
troles, waarbij veel overlap ontstaat met de ICT-activiteiten
(managementdisciplines).
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.   De specifieke controles laten zich lastig combineren met de onderkende ICT-
activiteiten.

.   De voorlopige invulling van het schema biedt weinig tot geen basis voor het
gestructureerd uitwerken van de benodigde aandacht voor ICT binnen de ka-
ders van de jaarrekeningcontrole.

Het geYntroduceerde schema blijkt de benadering niet te vereenvoudigen. Toch is
er behoefte aan een verdere precisering qua indeling, waarbij minimaal de vol-
gende zaken worden verbeterd:
.   een herkenbaar onderscheid in procedures, voorschriften en richtlijnen en de

feitelijke implementatie daarvan in de ICT-componenten;
.   een verbeterde c.q. duidelijker samenhang tussen de algemene computercon-

troles en de toepassingscontroles. Afhankelijk van de technische opzet van het
informatiesysteem zal het zwaartepunt van de computercontroles liggen bij de
algemene of bij de toepassingscontroles;

.   de mogelijkheid van een voldoende brede orientatie bij de verkenning van de
status van ICT in een te beoordelen organisatie (zie ICT-management-
disciplines). Dit is volledig parallel aan de brede verkenning van management
control bij de start van een nieuwe jaarrekeningcontrole;

.   een indeling die aanknopingspunten biedt met de per te controleren organisa-
tie uit te werken controleprogramma' s.

Deze overwegingen leiden tot de volgende indeling:

Beoordelingsobjecten ICT conform Nieuwe indeling
NIVRA-studierapport 34
1. Algemene computercontroles: 1. ICT-managementprocedures

toegangsbeveiliging (algemene procedures), standaarden en
change management richtlijnen met betrekking tot*:
testen .   ICT policy and organisation
fysieke beveiliging . service level management
back-up/recovery/uitwijk . change management
(adviesfunctie) . problem management

security management
availability management
operations management

* focusgebieden: eerste verkenning tij-
dens jaarrekeningcontrole zal nog ge-
richt zijn op alle twaalf disciplines,
alleen procedureverkenning

2. Algemene ICT component controls:
geprogrammeerde controles in
hardware en systeemsoftware

2. Specifieke toepassingscontroles: 3. Specifieke ICT component controls:
geprogrammeerde controles in . geprogrammeerde controles in ap-
applicaties plicaties
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Schematisch is de indeling als volgt weer te geven:

Handmatig ,         ,
Geautomatiseerd

Algemeen ICI'-managementprocedures  Functie-

scheidingen

l i t
Algemene ICI'-componentcontrols

Procesgericht Gebruikerscontrols Specifieke ICI'-componentcontrols

/

Gebruikers- Ontwikkelings- en verwerkings/transportorganisatie
organisatie 1  :

Figuur 38, Samenhang ICT-beoordelingsgebieden

De volgende opmerkingen bij deze figuur zijn te maken:
.  In een geautomatiseerde omgeving zijn de geYmplementeerde controls in de

ICT-componenten afhankelijk van de kwaliteit van de ICT-
managementprocedures (vergelijkbaar met samenhang tussen gebruikerscon-
troles en functiescheidingen).

.   De gebruikerscontroles en de specifieke ICT component controls vormen een
zekere uitwisselbaarheid. Bij verdergaande ICT worden meer controles via de
specifieke ICT-componenten (geprogrammeerd) gerealiseerd.

.  De specifieke en de algemene ICT component controls vormen een zekere
uitwisselbaarheid. Bij verdergaande geYntegreerde gegevensverwerking wor-
den meer controles via de algemene ICT component controls gerealiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere: integriteitsmaatregelen in database-

managementsystemen, beschikbaarheidsvoorzieningen in databasemanage-
mentsystemen en hardwarecomponenten en toegangsbeveiligingsfaciliteiten
in systeemsoftwarecomponenten. De applicaties steunen dan op veel van al in
de hardware en systeemsoftware gerealiseerde geprogrammeerde controles.

.   De samenhang tussen de controls in de applicaties respectievelijk de hardware
en systeemsoftware komt beter naar voren. Ten behoeve van de jaarrekening-
controle is veeleer sprake van nevenschikking van de geprogrammeerde con-
troles in de applicaties en in de hardware/systeemsoftware. Indien belangrijke

geprogrammeerde controles ontbreken in de hardware c.q. systeemsoftware is
dit veelal nog op individueel applicatieniveau op te lossen (te repareren). Dat
dit niet efficient is voor de gecontroleerde organisatie doet dan niet ter zake.
Het huidige model laat hiervoor ruimte.
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7.6 Relatie ICT-objecten en controleaanpak
Voordat een verdere uitwerking kan plaatsvinden van de per fase in het jaarreke-
ningcontroleproces te schenken aandacht aan de ICT-objecten, is het van belang
na te gaan op welke wijze de accountant zijn controleproces inricht. Daarbij spe-
len de beweringen in de jaarrekeningen (per post in de jaarrekening) een belang-
rijke rol.

Beweringen in de jaarrekening zijn in feite uitspraken van de ondernemingslei-
ding opgenomen in de jaarrekening. Algemene beweringen, impliciet gedaan in
de jaarrekening, hebben betrekking op de voor de opstelling gehanteerde regels,
de presentatie en de toelichtingen, alsmede op de getrouwheid van de jaarreke-
ning als geheel. Specifieke beweringen hebben betrekking op specifieke elemen-
ten in de jaarrekening. Beweringen kunnen betrekking hebben op:
•  volledigheid: de bewering dat alle activa, voorzieningen en verplichtingen

alsmede alle transacties van de onderneming in de jaarrekening zijn opgeno-
men en voor de juiste bedragen;

.    bestaan: de bewering dat in de jaarrekening opgenomen activa en passiva per
balansdatum bestaan en dat de weergegeven transacties tijdens de verslagpe-
riode werkelijk hebben plaatsgevonden;

.  accuratesse; de bewering dat gegevens inzake activa, passiva en transacties
accuraat zijn vastgelegd, verwerkt en gerapporteerd voor wat betreft tegen-
partij, datum, omschrijving, hoeveelheid en prijs;

.    waardering; de bewering dat de in de jaarrekening weergegeven activa en pas-
siva juist zijn gewaardeerd;

.   eigendom: de bewering dat de onderneming recht heeft op de in de jaarreke-
ning opgenomen activa en dat de opgenomen schulden daadwerkelijk ver-
plichtingen van de onderneming zijn;

.   presentatie en toelichting: de bewering dat de in de jaarrekening opgenomen
informatie toereikend is, dat aanvaardbare waarderingsgrondslagen zijn ge-
bruikt en dat de jaarrekening ook overigens in overeenstemming is met wette-
lijke bepalingen.

Definities zijn ontleend aan 'Handboek KPMG Audit Service' ([KPMG94/2]).

Het plannen van een accountantscontrole omvat het samenstellen van een dusda-
nige mix van controlemaatregelen dat een oordeel wordt verkregen over de bewe-
ringen van de ondernemingsleiding. Veel controlemaatregelen leveren bewijs-
la:acht ten aanzien van meer dan een bewering. Dit betekent dat de accountant
controledoelstellingen formuleert, waarop de controlemaatregelen worden inge-
past. Een controledoelstelling is een door de accountant gedefinieerde doelstel-
ling ten behoeve van het op efficiente wijze verkrijgen van effectief controlebe-
wijs voor bepaalde beweringen in de jaarrekening.
Daarbij is een aantal controledoelstellingen als kritisch aan te merken. Dit betreft
situaties waarbij het inherent risico hoog is en voor het verkrijgen van het oordeel
sterke vakkundige oordeelsvorming benodigd is of het verkrijgen van controle-
bewijs moeilijk is. Bij routinematige transacties is de kans op kritische controle-
doelstellingen kleiner.
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De vraag is nu natuurlijk hoe de ICT op dit alles ingrijpt. Hierbij is het van be-
lang zich een beeld te vormen van de relatie tussen de geautomatiseerde systemen
en de te controleren beweringen uit de jaarrekening. Indien de accountant sys-
teemgericht, met gebruikmaking van allerlei interne-controlemaatregelen in en
rondom de ICT-componenten, wenst te controleren dient dit een koppeling te
krijgen met de te certificeren jaarrekening. Een vertaalslag tussen de bedrijfspro-
cessen en geautomatiseerde systemen en de te controleren bewering moet plaats-
vinden. Dit geldt ook voor de interpretatie van de uitkomsten van system reviews.
In figuur 39 wordt dit gevisualiseerd.

Debiteuren- - Verkoop- Inkoop- - Crediteuren-

systeem systeem systeem - systeem

\
Debiteuren- Verkoop Inkoop
beheer/\ \\ 2 7 Vertaalslag

Juistheid &     \·
Bestaan & Beweringenvolledigheid Volledigheidwaardering debiteuren- opbrengsten-debiteuren-

vorderingen verantwoordingvorderingen

ilifficill  lillilli
  Te verkrijgen zekerheid omtrent de juistheid van een bewering bij een positief oordeel

omtrent de betrouwbaarheid van een informatiesysteem/bedrijfsproces.

Figuur  39,  Beweringen  in  retatie  tot  interne  controle  in informatiesysteem/bedrijfsprocessen ( [Vera931)

ICT zal voornamelijk ingrijpen op de beweringen met betrekking tot volledig-
heid, bestaan en accuratesse (zie ook voorbeelden in bijlage 4 ontleend aan 'SRS
Guide' van KPMG). Een systematische uitwerking van de te beoordelen (delen
van de) ICT gekoppeld aan relevant te controleren beweringen dient tot stand te
komen. In voorgaande paragraaf is vermeld dat het bij het beoordelen van de ICT
gaat om:
.   de ICT-managementprocedures;
.    de algemene ICI' component controls;
.    de specifieke ICT component controls.

In [Boer98] wordt gesteld dat drie in een vergaand geautomatiseerde omgeving
relevante beoordelingsgebieden, te weten:
.   de menselijke handelingen en verdeling van verantwoordelijkheden;
.   de geautomatiseerde informatiesystemen en
.   de technische infrastructuur
nog te vaak als losstaand worden beschouwd.
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Gesteld wordt dat accountants veelal om de problemen met betrekking tot het
vaststellen van de betrouwbaarheid van de ICI' heen lopen. Vooral het vaststellen
van de betrouwbare werking van de ICT is een probleem. Als premisse wordt
door veel accountants aangenomen dat de ICT betrouwbaar heeft gefunctioneerd
indien geen noemenswaardige incidenten zijn opgetreden. Daarmee steunt de ac-
countant impliciet op het feit dat gebruikers in staat zijn geweest de betrouwbaar-
heid van de ICT vast te stellen. In [Boer98] wordt dan ook gepleit voor het op-
stellen van de accountantswerkzaamheden vanuit het perspectief van de gebrui-
kersomgeving. Met andere woorden, op welke wijze houden gebruikers de ICT in
de grip.
Deze opvatting is vergelijkbaar met het pleidooi van 'control through or around'
van Kocks. Gebruikers zullen door het uitvoeren van informatiecontroles de ICT
continu op betrouwbare werking toetsen.

Echter, dit vergt tevens een beoordeling van de geautomatiseerde informatiesys-
temen en de technische infrastructuur. Boer stelt dat een dergelijke beoordeling
uitsluitend de opzet en het bestaan van de in de ICT verankerde controlemaatre-
gelen betreft. De werking wordt vastgesteld via de gebruikerscontroles, dus de
accountant behoeft de werking dan niet vast te stellen.

Dit zou volgens Boer in tegenstelling zijn met de algemeen geldende theorie.
Toch is het feitelijk slechts een nuanceonderscheid dat veel meer gaat over de te
volgen aanpak dan over de theoretische uitgangspunten. Bestreden wordt name-
lijk niet dat de werking van de in de ICT opgenomen controlemaatregelen dient te
worden vastgesteld, echter de wijze waarop dit kan geschieden, wordt anders (via
gebruikerscontroles) voorgesteld. Boer kent daarmee een onvoorwaardelijk ge-
loof toe aan de gebruikerscontroles, die in de praktijk ook niet altijd realiseerbaar
blijken te zijn. Hoewel de publicatie interessante stof tot nadenken geeft over de
meest efficiente wijze om de werking van de in de ICT opgenomen controlemaat-
regelen vast te stellen (een indirecte wijze wordt voorgesteld), wordt geen nieuwe
theorie geYntroduceerd.

De accountant vindt de meest directe aansluiting bij de specifieke ICT component
controls. Hierbij gaat het om de in de applicaties opgenomen geprogrammeerde
controles; een oordeel over de werking van deze controles is echter afhankelijk
van de kwaliteit van de ICT-managementprocedures en tevens kan een deel van
de geprogrammeerde controles zijn gerealiseerd via de algemene ICT component
controls (in hardware en systeemsoftware). Een beslissingsboom (zie figuur 40)
maakt inzichtelijk op welke wijze de controleaanpak kan worden bepaald.
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Figuur  40,  Keuze controleaanpak  bij  geautomatiseerde  administratie  (basis  ontleend aan  [ Munc931)

In [Kort98] wordt deze beslissingsboom enigzins aangepast weergegeven, waar-
bij explicieter de samenhang tussen het risicoanalysemodel en de beoordeling van
de ICT als onderdeel van de jaarrekeningcontrole wordt weergegeven (zie figuur
41).
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Opmerking: Omkaderd zijn de zaken die direct gerelateerd zijn aan ICI'.
Figuur 41,  Beslissingsboom  bepaling controleaanpak ([ Kon  98])

Deze beslissingsbomen concretiseren nog niet op welke wijze de gestelde vragen
beantwoord dienen te worden (aanpak, diepgang e.d.). Hiervoor is nadere uitwer-
king nodig, waarbij wordt teruggegrepen op de COBRA-controleaanpak, zoals al

uiteengezet in hoofdstuk 5. Getracht is om het in hoofdstuk 5 ingevulde model nu
specifiek uit te werken zodat aansluitend hierop gebaseerd de gewenste 'common

body of knowledge' voor certificerende accountants per ICT-component kan
worden bepaald.
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Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

1. Voortraject
1.1   Acceptatie van - Eerste indruk op-    - ICT- - Normatieve om- - Interviews met Gekoppeld

de opdracht doen over toerei- managementpro- schrijving van algemeen manage- aan hoofd-
kendheid van de cedures dienen in twaalf manage- ment en ICT- normen voor
administratieve algemene zin hel- mentdisciplines manager (alleen twaalf mana-

- organisatie en het der te worden, de (zie voor hoofd- betreffende de op- gementdisci-
3                                              stelsel van maat- accountant dient lijnen paragraaf zet) plines vast-

regelen van inter- inzicht te verkrij- 7.3); deze nor- - Kennisnemen op stellen of be-
ne controle, ter gen in de planning men worden per hoofdlijn van aan- zwaren voor
beoordeling van & control-cyclus clientomgeving wezige ICT-com- aanvaarding
wezenlijke be- van de te beoor- specifieker uit- ponenten, eventu- van de op-
zwaren voor aan- delen organisatie gewerkt c.q. na- ele beleidsplannen dracht be-
vaarding van de (de twaalf mana- der gedetailleerd en contractuele re- staan. Dit
opdracht gementdisciplines - Normen voor laties kunnen indi-

- Eerste indruk van worden kort in algemene en caties zijn
de aard van de beeld gebracht) specifieke ICT o.a. ten aan-
geautomatiseerde   - De algemene en component con- zien van in-
gegevensver- specifieke ICT trols nog niet tensief ille-

werking component con- relevant gaal gebruik



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzannelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

trols worden nog software,
niet beoordeeld; evidente
alleen een inven- functie-
tarisatie vindt vermen-
plaats van de gingen in en
aanwezige com- rondom ICT,
ponenten het ontbreken
(hardware, sys- van enige

68 teemsoftware, visie op ICT.
data, gebruikers- Deze
organisatie, sys- indicaties
teemontwikke- veronderstel-
ling, verwerkings/ len overigens
transportorgani- al dat ICT
satie) importantie

heeft voor de
te controleren
organisatie



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence
(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

1.2 Vaststellen van    - Niet meer diepgang Geen specifieke n.v.t. n.v.t. n.v.t.

de voorwaar- dan noodzakelijk additionele beoor-
den voorjaarrekening- delingen in deze

1.3 Opstellen van de controle, relatie fase van de audit op
met Wet computer- ICT-gebied zijnopdrachtbeves- criminaliteit leggen benodigd. Uit de-

tiging5                                              - Benoemen reik- algemene beeld-
wijdte van de op de vorming van de
geautomatiseerde ICT-management-
gegevensverwer- disciplines en de
king betrekking eerste inventarisatie
hebbende werk- van algemene en
zaamheden specifieke ICT-

componenten wordt
opdracht geconcre-
tiseerd. Reikwijdte
opdracht beschrij-
ven kan betekenen
dat:



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence
(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

- concretisering
plaatsvindt

van de te beoorde-
len ICT-manage-
mentdisciplines
(niet alle twaalf
disciplines, maar

- beperken tot ICT

8 policy/service level
mgt./change mgt./
problem mgt./
security mgt./
availability mgt./
operations mgt.

- slechts operationele
ICT wordt beoor-
deeld en niet ICT in
ontwikkeling

-concretisering
plaatsvindt van de
specifiek te beoor-



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

delen ICT-
componenten

2. Controlevoor-
bereiding

2.1 Kennis van de - Inzicht verkrijgen De generieke in- -Toetsingsnormen -Interviews binnen -Evalueren
huishouding in aard en omvang ventarisatie uit fase    nog niet direct ICT-organisatie geiventari-

- ICT 1.1 wordt qua in- van toepassing - Interviews met seerde ICT-
C.
- ventarisatie nader -Checklists voor kerngebruikers situatie in re-

uitgewerkt. Niet realiseren volle- - Doornemen docu- latie tot om-
alleen de ICT- dige inventa- mentatie van de or- vang organi-
managementdisci- risatie zijn wel ganisatie ten aan- satie (zijn er
plines maar ook de van belang zien van aanwezige indicaties
ICT-componenten ICT-componenten voor proble-
dienen inzichtelijk en beschikbare men?),
te worden ICT-management- slechts op

procedures hoofdlijnen

-Weergeven ICT aangezien
binnen proces van nog geen in-
totstandkoming ventarisatie
jaarrekening van interne



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

(figuur 28, organi- controles
satiespecifiek in- heeft plaats-
vullen) gevonden

2.2 Initiele cijfer- n.v.t. Hoewel de op CO- -Modellen voor -Raadplegen bud- -Vergelijkbaar

beoordeling BRA gebaseerde opbouw ICT- getten organisatie met evaluatie
controleaanpak kosten en ICT- en periodieke rap- beschreven

- aanduidt dat geen budgettering portages bij 2.1
w ICT-gerelateerde -Bench- -Interview met ICT-    - Lage kosten

activiteiten aan de markgegevens manager/financieel kunnen dui-
orde zijn, kan in directeur den op ach-
deze fase een in- terstallig on-
ventarisatie plaats- derhoud e.d.
vinden van de aan met eventuele
ICT gerelateerde problemen
kosten. Dit geeft voor beheer
verder inzicht in het (verouderde
belang van ICT versies, geen
voor de te controle- of beperkte
ren organisatie beheersmaat-

regelen e.d.)



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

2.3 Evaluatie van de -Beoordelen opzet -Opzet van de be- - Beheernormen - Interviews binnen - Inventa-
controle- van de in de geau- heerprocedures in van de te con- ICT-organisatie en risatieresulta-
omgeving tomatiseerde gege- de geselecteerde troleren organi- met kern- ten en beoor-

vensverwerking op-     (zie fase 1.2/1.3) satie (bijv. Code gebruikers deelde proce-
genomen controle- ICT-management- voor Informatie- - Kennisnemen van dures relate-
maatregelen disciplines vast- beveiliging) beschreven ICT- ren aan be-

- - Focus op algemene stellen - Normen voor managementdisci- heernormen

w                                                                                 computercontroles      - Geselecteerde  ICT- ICT- plines (focus op - Per ICT-
(NIVRA- management- managementdis- controlemaatrege- management-
studierapport 34 disciplines omvat- ciplines (bijv. len) discipline
richt zich op logi- ten regulier: ICT-benchmark- - Toetsen bestaan- conclusies
sche toegangsbe- - ICT policy producten) baarheid (op trekken over
veiliging, testen, - service level ma- hoofdlijnen) van aanvaard-

change manage- nagement belangrijke ICT- baarheid be-
ment; overige ge- - change + problem managementdisci- heer
bieden behoren tot management plines - Overall con-
adviesfunctie - security manage- - Inventariseren van clusie over

-Oordeelsvorming ment de qua opzet gere- 'steunen op'
over mate van ge- - operations mana- aliseerde of 'niet-
bruik van contro- gement algemene ICT steunen op'



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICI'-gerelateer(le Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)
lemaatregelen in - availability mana- component con- ICT
ICT (diepgang; gement; i.t.t. trols (in hardware (gebaseerd
systeem- of gege- NIVRA-studie- en systeemsoftwa- op evaluatie
vensgericht) rapport 34 wordt re) ICT-manage-

dit aspect ge- mentdisci-
schaard onder mi- plines en eer-
nimale set van ste evaluatie
relevante proce- van algemene

52 dures, gelet op ICT compo-
sterke integratie nent controls)
van ICT met be-
drijfsprocessen en
het feit dat ac-
countant jaarreke-
ningcontrole in
continuYteit uit-
voert (aandacht
voor Jaar 2000-
problemen inzake
ICT heeft ook be-
vestigd dat conti-



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

nuYteit een stan-
daard te beoorde-
len kwaliteitsas-
pect is voor certi-
ficerend accoun-
tant)

- Opzet algemene
- ICT component
a controls inventari-

seren

2.4 Vaststellen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

controletole-
rantie

2.5 Identificatie -Vaststellen kriti- Uitwerken beno- - Beheermodel - Inventarisatie be- - Evalueren in-
laitische sche posten en pro- digde aandacht voor    van de organi- drijfsprocessen ge- ventarisatie-
controle- cessen en getrouw- specifieke ICT satie relateerd aan te resultaten aan
doelstellingen heids- component controls - Beoordelings- certificeren posten de hand van

aspecten gerela- aan de hand van model van ac- in de jaarrekening invulling be-
teerd aan ICT classificatie kriti- countant (te -Interviews met pro- oordelings-



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaannheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

sche en niet- certificeren cesverantwoor- model ac-
kritische controle- posten in jaarre- delijken over relatie countant
doelstellingen. kening en daar- tussen bedrij fspro- - Classificatie
(Opmerking: ICT aan te koppelen ces, uitkomsten uit kritische en
wordt veelal ingezet beweringen) bedrijfsproces en niet-kritische
ter ondersteuning relevante posten in controle-
van routinematige de jaarrekening doelstellingen

- processen; deze zijn
-
Organisatie- - Gelet op con-

S                                                                                veelal niet als kriti- specifiek uitwerken tinue karakter
sche controledoel- van figuur 39, rela-    van de op-
stellingen aan te tie applicaties en dracht perio-
duiden.) Geheel beweringen in de diek herbe-
dient rekening te jaarrekening oordelen
houden c.q. te wor-
den gerelateerd aan
gebruikers-
controles.



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

2.6 Opstellen -Benoemen te beoor- Resum6 van voor- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

planning- delen functies bin- gaande stappen re-
memorandum nen applicaties sulterend in:

-Evaluatie opzet al- - Applicatieoverzicht
gemene computer- gerelateerd aan re-
controles levante bedrijfs-

S                                                                                processen en pos-
ten/beweringen in
de jaarrekening

- Identificatie van te
beoordelen (delen
van) applicaties;
met andere woor-
den, welke speci-
fieke en algemene
ICT component
controls moeten
worden beoordeeld
inclusief beeld-



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

vorming over ge-
relateerde gebrui-
kerscontroles

-Organisatie-
specifieke invulling
van figuur 38; sa-
menhang relevante
ICT-management-
procedures en te
beoordelen (delen
van) algemene en
specifieke ICT
component con-
trols.

3.   Bepaling con-
troleaanpak

3.1  Inzicht in de -Beoordelen opzet -Per proces (en - Beheernormen -Uitvoeren risk as- -GeYnventari-
gegevens- geprogrammeerde eventueel processen binnen sessment in samen- seerde be-
verwerkende en gebruikerscon- per bewering) dient organisatie spraak met proces- heersings-
processen troles voor kritische model te worden (ontleend aan verantwoorde- maatregelen



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)
(delen van) applica- ingevuld kritische succes- lijken (qua opzet)
ties -Uitvoeren sys- factoren en risi- -Beschrijven (delen relateren aan

teemaudit per (deel co-inschatting van) applicatie ge- beheer-
van) applicatie; processen door richt op input, sys- normen en
procesgericht management) teemfuncties en rekening
waardoor opzet  van - Referen- output houdend met
zowel algemene als tiemodellen ac- - Uitwerken interne onderkende

- specifieke ICT countants controlenormen in risico's per
18 component controls (generieke be- samenspraak met systeemfuncti

en gebruikerscon- heernormen voor procesverant- e conclusie
troles inzichtelijk diverse bedrijfs- woordelijken trekken over
wordt (o.a. te base- processen geba- (gerelateerd aan te opzet beheer-
ren op SRS- seerd op leer van controleren bewe- singmaat-
aanpak) de administratie- ringen) regelen; dit

ve organisatie) -Inventarisatie opzet leidt tot bot-
- Referentiemo- beheersings- tom-up eva-
dellen voor te re- maatregelen luatie van
aliseren speci- (algemene en (delen van)
fieke ICT-com- specifieke ICT applicaties
ponent controls component controls   - Bij evaluatie
(zie bijlage 4) en gebruikerscon- onderscheid

troles) aan de hand



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

van interviews, maken in al-
raadplegen docu- gemene en
mentatie en eventu- specifieke
eel eigen waar- ICT compo-
nemingen nent controls
(raadplegen sys- en hun wis-
teem) selwerking

- Evaluatie re-
3                                                                                                                                                    lateren aan

consequenties
voor te con-
troleren be-
weringen

-In processpe-
cifieke in-
vulling van
figuur 38
evaluatie tot
uitdrukking
brengen



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.2 Inschatting - Vaststellen historie Zie fase 3.1, als Zie  fase 3.1 Zie  fase 3.1 Zie fase 3.1;
inherent risico ICT inclusief kwa- onderdeel van de uit fase 2 is

liteit technologie risk assessment uit bij de inven-
te voeren bij 3.1 is tarisatie ook
een beeld ontstaan aandacht ge-
van de inherente schonken aan
risico' s  van de re- ouderdom

-1
- levante (delen van) van ingezette

ICT. Dit beeld ICT-compo-
heeft de 'zwaarte' nenten, dit
van de interne bepaalt mede
controlenormen eventuele in-
mede bepaald herente risi-

co's in de ge-
automati-
seerde gege-
vensverwer-
king



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaarnheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.3 Per routine- - Oordeelsvorming Op basis van re- Zie fasen 2.6,3.1 Zie fasen 2.6,3.1 In deze fase
matig proces over steunen op ge- sultaten uit fasen en 3.2 en 3.2 van het con-
initiele keuze; automatiseerde pro-    2.6, 3.1 en 3.2 wor- troleproces
interne- cessen den conclusies ge- wordt geen

controlegericht trokken over wijze nieuwe evi-
(systeem- waarop (delen van) dence verza-

- gericht) of bedrijfsprocessen meld. Per
4

gegevens- waarin routinema- proces c.q. te

gericht tige verwerking controleren

plaatsvindt, kunnen bewering
worden gecontro- worden con-
leerd. Hierbij dient clusies ge-
te worden gecon- trokken over
cludeerd of ge- opzet beheer-
bruikmaking van singsmaatre-
algemene en speci- gelen. De
fieke ICT compo- conclusies
nent controls mo- dienen in sa-
gelijk lijkt. menhang nog

wel te worden



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

gevalideerd
aangezien di-
verse ICT-
beheersings-
maatregelen
in meerdere
processen

- kunnen uit-
--3

W werken
Per bedrijfsproces
c.q. te controleren
bewering in de
jaarrekening kun-
nen dus verschil-
lende conclusies
worden getrokken.
Figuur 31, die pro-
cesspecifiek is in-
gevuld, dient te
worden geevalu-
eerd (over opzet



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

van de controles)
n.v.t.

3.4 Inschatting - Evaluatie voorgaan- Evalueren fasen n.v.t. n.v.t.

interne-controle- de activiteiten ter 3.1 tot en met 3.3
risico bepaling omvang om benodigde tests

systeemtests, cijfer- op bestaan en wer-
analyses en detail- king van ICT-
waarnemingen managementproce-

2 dures, algemene en
specifieke ICT
component con-
trols vast te stellen.
De uitkomsten van
de beoordeling van
de opzet van de
controles en de in-
schatting van de
inherente risico' s
bepalen de omvang
van de benodigde
systeemtests



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.5 Inschatting cijfe-
ranalyse-risico n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3.6/3.7 Opstellen - Vaststellen welke en Uitwerking van Bij de uitwerking ICT- Organisatie-
controleplan en hoeveel in de geau- controleprogramm is gebruik te ma- managementdis- specifiek uit
werkprogramma tomatiseerde gege- a dient zich te ken van de alge- ciplines, voor de te voeren

vensverwerking op- richten op: mene leer van de minimaal relevante
genomen interne - ICT-management- administratieve disciplines dient te

2                                              controles op bestaan procedures organisatie; in worden gedacht
en werking te toet- - algemene ICT handmatige om- aan:

sen (vaststellen sys- component con- gevingen is het -periodiek overleg
teemtests) trols aantal systeem- met ICT-beheer en

-specifieke ICT tests per organi- verantwoordelijke
component con- satie ook indivi- gebruikers over
trols dueel door de (bijzondere) ont-
De ICT-manage- verantwoordelijk wikkelingen
mentprocedures en e accountant be- -ICT policy:
de algemene ICT paald. Theoreti- - beoordelen ICT-
component con- sche normen zijn plannen
trols dienen moeilijk te ge- - beoordelen ICT-
'permanent' op ven. budgetten (met

b-



T

Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.6/3.7 werking te worden    In de ICT- name trends)

geverifieerd. Dit omgeving is een - doornemen ver-
geldt idem dito goede mix van de slagen direc-
voor de specifieke drie deelgebieden tie/stuurgroep
ICT component van belang. Ex- ICT gerelateerd
controls pliciet dient te aan ICT

zijn geconcreti- - kennisnemen van
- seerd naar aan- security-
31                                                                                                tallen te verifie- verslagen, secu-

ren situaties. rity policy e.d.
- beoordelen

taak/functie-
omschrijvingen
en functieschei-
dingen

- service level ma-
nagement:

- beoordelen ver-
anderingen in
SLA's (met name
gerelateerd aan



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.6/3.7 betrouwbaarheid

en continuiteit)
- periodieke ver-

antwoordings-
verslagen inzake
SLA's doorne-
men (trends)

- change/problem-

3                                                                                                                                  management:
- aantal wijzigings-

verzoeken van
initiatie tot reali-
satie navolgen
(volledige audit
trail, 'craddle to
grave'-test)

- rapportages inza-
ke problems be-
oordelen (trends)

- uitdraai productie,
test- en onwik-



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence
(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.6/3.7 kelbibliotheek re-

aliseren en be-
spreken met ver-
antwoordelijke
beheerders

- security mana-
gement:

- - lijncontrole
4                                                                                                                                                                                                                                                       ('craddle  to gra-

ve') op aantal
wijzigingen in
autorisatie-
projecten

- beoordelen peri-
odieke security
rapportages
(trends)

- uitdraai (deel)
autorisaties reali-
seren en bespre-
ken met verant-



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.6/3.7 woordelijke be-
heer-ders

- operations mana-
gement:
- periodiek verslag

inzake perfor-
mance/

- storingen e.d. be-

w oordelen (trends)
- aantal storingen

via 'craddle to
grave'-test op-
volgen

- beschrijvingen
van contracten, te
beheren compo-
nenten e.d. perio-
diek op actualiteit
beoordelen (in
overleg met ICT-
beheer)

A



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence
(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.6/3.7 - availability mana-

gement:
- beoordelen peri-

odieke verslagen
over beschikbaar-
heid

- beoordelen re-
sultaten-

5                                                                                                                                                                            'sloepenrol'
- vaststellen tra-

ceerbaarheid
back-ups (lijn-
controle op aantal
operationele pro-
gramma's)

Algemene ICT
component con-
trols:
- specifieke para-

meterinstellingen
in systeem-



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.6/3.7 software met re-

levantie voor be-
trouwbaarheid en
continuYteit peri-
odiek beoordelen
(a.d.h.v. verant-
woording ICT-
beheerders of

00 door middel van
eigen audittools)

- verandering in
producten beoor-
delen op conse-
quenties voor be-
heer (nieuwe
controles of ver-
schuiving in con-
troles) door mid-
del van overleg
met ICT-beheer
en kennisname



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence
(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.6/3.7 van verslagen/

rapporten

Specifieke ICT
component con-
trols:

- beoordelen be-
staan gepro-
grammeerde con--

w                                                                                                                                               troles a.d.h.v. lijn-
controles
(accountant als
gebruiker van
systeem)

- beoordelen output
in relatie tot input
(voorspelbaar-
heid uitkomsten)

- uitvoeren data-
analyses met be-
hulp van audit-
tools ter verifica-



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.6/3.7 tie van de wer-

king van gepro-
grammeerde con-
troles
In te richten per te
beoordelen proces
c.q. bewering;
gebruikers-

5                                                                                                                          controles in sa-
-menhang hiermee
beoordelen.
Frequenties van
bovenstaande be-
oordelingen zijn
organisatie-
specifiek te be-
palen; roulerend
schema is moge-
lijk (zoals bijv.
DNB-

memorandum ook



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie
controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

3.6/3.7 toestaat) maar dit

dient niet mecha-
nisch te zijn. Her-
ijking bij verande-
ring in risico's
moet mogelijk zijn

A               4.    Uitvoering in-
terne controle-
tests en gege-
vensge-richte
controle

4.1 Systeemtests -Toetsen bestaan en Zie 3.6/3.7 Zie 3.6/3.7 Zie 3.6/3.7 Zie 3.6/3.7

(lijncontroles en werking algemene
proceduretests) computercontroles

en geprogrammeer-
de controles



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

4.2 Cijferbeoor- n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

delingen

4.3 Verbands- n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

controles

5

4.4 Detail- n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

waarnemingen

5.   Evaluatie uit-
komsten

5.1 Evaluatie con- Evaluatie bevindin- Aanpak beschreven   Zie 2.3,3.1 en Zie 2.3,3.1 en 4.1 Organisa-
trole-uitkomsten   gen uit 2.3,3.1 en bij 2.3,3.1 en 4.1, 4.1 tiespecifiek

4.1 uitkomsten in sa- uit te werken.

menhang beoorde- ICT-
len gerelateerd aan bevindingen



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

beweringen in jaar- koppelen aan
rekening te controleren

beweringen

5.2 Afsluitende cij- n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ferbeoordeling

5   6. Rapportering

6.1 Gebeurtenissen n.v.t. volgens Indien leveran- Geen specifieke Doornemen interne Organisa-
na balansdatum NIVRA-studie- cierscontinuYteit in normen te be- ICT-verslagen tiespecifiek

rapport 34 geding raakt of noemen; afhan- (directie/stuur-
ICT-organisatie kelijkheid ICT en groep)
discontinuYteit relatie met finan-
vertoont, kunnen ciele cijfers bij
bij vergaande ICT vermeende dis-
en afhankelijkheid continuYteit in-
effecten optreden schatten



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaamheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

De accountant
dient in interne
verslagen over ICT
(periodiek te beoor-
delen) alert te zijn
op veranderingen
van deze aard.
Vanaf 1997 heeft-

5                                                                                       dit bijvoorbeeld
ook specifiek ge-
golden voor effec-
ten van Jaar 2000-
problemen

6.2 Beoordeling van n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

de jaarrekenin-
gen



Basisuitwerking gebaseerd op auditmodel Wilschut

Fase ICT-gerelateerde Werkzaarnheden Toetsingsnormen Wijze van evidence Evaluatie

controleproces activiteiten per ICT- verzamelen evidence

(algemeen; conform beoordelingsgebied (waarnemingen
NIVRA- (specifiek) vergelijken, eigen
studierapport 34) actie)

6.3 Accountants- Melding gerelateerd Minimumpositie te n.v.t. n.v.t. n.v.t.

rapport met ver- aan artikel 393 lid 4 ontlenen aan ver-
klaring plichtingen con-

form artikel 393 lid
4. In formele ver-
klaring bestaat
geen behoefte aan-

8%                                                                     uitgebreidere ver-
slaglegging

6.4 Management Melding ICT- Bevindingen mel- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

letter bevindingen (ook den conform aan-

gerelateerd aan ge- pak (met uitsplit-
hele ICT control cy-    sing naar drie ICT-
Clus) beoordelingsgebie-

den), eventuele
meldingen ten aan-
zien van overige
kwaliteitsaspecten
ook opnemen



Uit de concretisering van de aan ICT gerelateerde werkzaamheden van de ac-
countant binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole per fase in het controle-
proces zijn de volgende constateringen van belang:
.    Niet alle ICT-managementdisciplines blijken binnen de doelstellingen van de

jaarrekeningcontrole even relevant om te beoordelen. De nadruk ligt tijdens
de beoordelingen op security management, change management, problem
management, operations management en availability management. Hierop
aanvullend is ICT policy management van belang. Toch kan de samenhang
met de andere managementdisciplines niet uit het oog worden verloren aan-
gezien, zoals al eerder geschetst, de disciplines een sterke samenhang verto-
nen. Zo is het beoordelen van applicaties in ontwikkeling strikt genomen niet
nodig, echter voor een efficiente inrichting van de controle veelal wel wense-
lijk.

.    Continuiteit als te beoordelen kwaliteitsaspect wordt steeds relevanter; gezien

de importantie van ICT in diverse organisaties behoort dit aspect tot de stan-
daardaandachtsgebieden voor de accountant en niet meer alleen tot de na-
tuurlijke adviesfuncties. Door de toenemende afhankelijkheid van ICT bij di-
verse organisaties ontstaat inderdaad de situatie dat gebreken in de ICT het
'going concern'-vraagstuk direct op tafel kunnen brengen. Ook aandacht voor
het millenniumprobleem binnen de accountantsprofessie heeft de focus op
het continuYteitsvraagstuk verder vergroot. In [Verk98] worden de verant-
woordelijkheden voor de certificerende accountant op dit gebied uiteengezet.
Een minimale benadering daarbij is uit te gaan van de voorschriften uit arti-
kel 393, lid 4 BW 2. In de praktijk blijkt echter dat de verantwoordelijkheden
al snel verder gaan. In [IFAC98/2] wordt gesteld dat Jaar 2000-problemen
geen nieuwe verantwoordelijkheid voor accountants introduceren. De ac-
countant behoort deze 'problemen te bezien in het licht van de kans op mate-
riele fouten  in de jaarrekening als gevolg  van Jaar 2000-problemen/fouten'.
Op de eerste plaats is de accountant daarbij gericht op het te controleren
boekjaar (historisch gericht). Vervolgens verifieert de accountant of het ma-
nagement eventuele implicaties op 'going concern' in ogenschouw heeft ge-
nomen. Daarbij gaat het om zaken als beschikbaarheid van gelden en capaci-
teit om problemen te herstellen, tijdigheid van oplossingen te bieden door le-
veranciers en het continu functioneren van kritische ICT-systemen. Uit
[IFAC98/1] wordt wel duidelijk dat ICT en het in continuYteit functioneren
daarvan directe implicaties kan hebben voor het accountantswerk en de af te
geven verklaring bij de jaarrekening. Dit plaatst het kwaliteitsaspect
'continuYteit' in relatie tot ICT dan ook binnen het vaste taakgebied van de
controlerend accountant.

.  De drie onderkende ICT-deelgebieden vormen een sterke samenhang. Het
stringente onderscheid in de general ICT controls en de application controls
is gemodificeerd in aandacht voor procedures (ICT-managementdisciplines)
en aansluitend algemene en specifieke ICT component controls. Dit biedt een
basis  voor een evenwichtiger uitwerking in controleprogramma' s  van  uit  te
voeren ICT-beoordelingen.

189



. Geformaliseerde algemene toetsingsnormen vanuit het perspectief van de
jaarrekeningcontrole ontbreken met betrekking tot ICT veelal nog. NIVRA-
studierapport 34 biedt een uitwerking, bijlage 4 geeft voorbeelden van moge-
lijk te realiseren specifieke ICT component controls.
Gebleken is dat vele normen organisatiespecifiek dienen te worden uitge-
werkt, zodat generieke modellen voornamelijk betekenis hebben als denkka-
der c.q. vertrekpunt voor concrete invulling.
Gezien de aard van de jaarrekeningcontrole en de daarbij gevolgde aanpak is
het niet logisch om voor een van de te beoordelen elementen van een organi-
satie, namelijk de in en rondom de ICT-componenten gerealiseerde interne
controles, zeer gedetailleerde generieke normenstelsels uit te werken. Dit
wordt door de certificerende accountants ook niet nagestreefd voor de overi-
ge te beoordelen objecten. Feitelijk dienen de ICT-beheersingsnormen van de
organisatie het vertrekpunt te zijn, hetgeen in essentie volgens Kocks ook de
betekenis is van 'control through'. In [Boer98] wordt hiervoor ook gepleit.
Duidelijk is wel dat indien aansluiting wordt gezocht bij de te certificeren
beweringen in de jaarrekening de auditplannen ook voor ICT zich eenduidi-
ger laten uitwerken. Per ICT-component is aan de orde de vraag in welke
mate de in en rondom deze ICT-component verankerde interne controles we-
zenlijk bijdragen aan volledigheid, juistheid en bestaan van de te controleren
bewering. Dit betekent   dan   ook dat controleprogramma' s vanuit laatstge-
noemde optiek dienen te starten in plaats van gebaseerd op generieke nor-
men.
De uitkomsten van ICT-audits in het licht van voornoemde opmerkingen die-
nen duidelijker te worden gerelateerd aan de relevante bedrijfsprocessen en
de te verifieren beweringen. Te veel ICT-audits leiden nu tot rapportages met
algemene conclusies over de kwaliteitsbegrippen, veelal gericht op het mana-
gement van de gecontroleerde organisatie, zonder dat concreet duidelijk
wordt wat de conclusies betekenen voor de jaarrekeningcontrole. Dergelijke
rapporten kunnen een overfocus op de materie geven vanuit de optiek van de
jaarrekeningcontrole.

. ICT-audits dienen volledig geplaatst te worden in het gehele controlepro-
gramma. Dit betekent dat deze audits minder dan momenteel nog het geval is
op ad hoc-basis worden uitgevoerd, en juist meer als permanent onderdeel
van het controleprogramma worden gezien. De jaarrekeningcontrole wordt in
permanentie uitgevoerd, dit dient qua evidencevorming dan ook te gelden
voor een van de in te zetten controlemiddelen, namelijk de beoordeling van
de in en rondom ICT-componenten gerealiseerde interne controle.
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.    Het verzamelen van evidence in vergaand geautomatiseerde omgevingen kan
voor de certificerend accountant behoorlijk complex worden c.q. al zijn. De
accountant wordt in toenemende mate 'gedwongen' tot het inpassen van be-

oordelingen van ICT in zijn/haar controleprogramma. In hoofdstuk 6 is ge-
signaleerd dat accountants in de dagelijkse praktijk in essentie nog veelal po-
gen te controleren buiten de ICT om, echter dit levert schijnzekerheden op.
Uit te voeren cijferbeoordelingen zijn veelal gebaseerd op gegevens uit ge-
automatiseerde processen, de proef/saldibalans komt tot stand via een geau-
tomatiseerde applicatie, brondocumenten verdwijnen, etc. Met andere woor-
den, de accountant veronderstelt dan impliciet (via aannames) dat de ICT wel
naar behoren functioneert zonder dit expliciet te toetsen. De positie van ICT
binnen te controleren organisaties en het feit, zoals gesteld door Kocks, dat
management zich steeds meer baseert op 'control van ICT' dwingen de ac-
countant tot een auditaanpak gebaseerd op 'control van ICT' ('through the
computer' in meer traditionele bewoordingen). Dit vereist een kennis- en
opleidingsniveau op ICT-gebied die de accountant in staat stelt zijn onafhan-
kelijke informatiecontrole op hoogwaardig niveau te blijven uitvoeren vanuit
zijn ongedeelde verantwoordelijkheid voor het product (handtekening/-
verklaring bij jaarrekening) van zijn arbeid.

7.7 Evaluatie 6bronnen' voor ontwikkeling 6common body of
knowledge'

In paragraaf 7.1 is onderkend dat er diverse bronnen te onderkennen zijn voor het
ontwikkelen van het 'common body of knowledge' ten behoeve van
'jaarrekening ICT-auditing'.
Deze bronnen zijn nu behandeld, zodat een evaluatie kan plaatsvinden van de
kernelementen benodigd voor het opstellen van het 'common body of knowled-
ge'. Deze kernelementen zijn ontleend  aan de behandeling en conclusies   per
deelbron en worden hierna samengevat weergegeven.

Bron Kernelementen voor ontwikkeling 'common body
of knowledge'

1. Auditingtheorie . accountant verricht accounting auditing waardoor
subset van administratieve organisatie/interne con-
trole relevant is;

. accountant heeft ongedeelde verantwoordelijkheid
voor accounting auditing;

. accountant levert auditingkennis en -kunde van
ICT;

. controleprogramma omvat vijf fasen (verkennen,
inspecteren, verifieren, evalueren, rapporteren) en
betekent een mix van gegevens- en systeemgerichte
activiteiten;

.   in fasen 'verkennen' en 'inspecteren' dient de
kwaliteit van de relevante interne controle te wor-
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Bron Kernelementen voor ontwikkeling 'common body
of knowledge'

den vastgesteld inclusief invloed ICT;
.   beeld van de accountant als alleen gebruiker van

ICT is niet acceptabel, 'control through' -concept
vereist meer kennis en kunde op ICT-gebied;

. logische toegangsbeveiliging en change manage-
ment hebben een prominente betekenis bij algeme-
ne computercontroles (opzet, bestaan, werking,
toetsing).

2.  Wet computercrimi- . formalisering in BW artikel 393 lid 4, echter ac-
naliteit countantsrol ten aanzien van ICT beperkt tot

"voorzover relevant voor jaarrekeningcontrole;
.   geen explicitering van beoordelingsnormen ICT en

beoordelingstechnieken ontstaan rondom WCC;
.   invulling en behandeling ICT terugverwezen naar

individuele controleaanpakken;
.   terughoudendheid m.b.t. eerste wetsontwerp o.a.

veroorzaakt door ontbreken beveiligingsnormen,
echter dit is niet als probleem gesignaleerd voor
ICT-beoordelingen binnen jaarrekeningcontroles.

3.  Ontwikkelingen in . focus vooral gericht op nieuwe assurance services,
Leer van de admini- basistaak jaarrekeningcontrole wordt bekend ter-
stratieve organisatie rein verondersteld;
en Controleleer .   baseren op 'managementaanpak' neemt toe

('control through' -idee, management control),  aan-
pak echter te veel gericht op 'meekijken over
schouder management' in plaats van eigen actie ac-
countant;

. strategiefase controle wint aan importantie, strate-
gisch inleven in klant vereist brede kennis ook op
ICT-gebied;

. controleaanpak gebaseerd op risicoanalyse wordt
algemeen toegepast, geleidelijke transformatie naar
'auditing by objectives';

.   ICT beinvloedt administratieve organisatie en in-
terne controle (introduceert nieuwe maatregelen),
echter verandert niet het waarom van de accounting
audit (wel deels het 'wat' en 'hoe');

.   ICT-invloed op lagenmodel interne controle is re-
levant voor accountant, vooral het effect op de
controletechnische functiescheidingen is kritisch.

4.  ICT-ontwikkelingen . versnelde ontwikkelingen in ICT (verkorting
'levenscycli');

.    ICT functioneert meer geYntegreerd;

.    ICT beYnvloedt/verandert bed«jfsprocessen;
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Bron Kernelementen voor ontwikkeling 'common body
of knowledge'
.     ICT creeert (deels al) virtuele organisaties of ver-

schuift waarde ketenstructuren;
.   per ICT-typologie zijn andere beheersingsmaatre-

gelen van toepassing (organisaties hebben veelal
een mix aan ICT-typologieen);

. management ontwikkelt ICT governance-modellen
en focust meer op ICT; dit heeft relaties met ver-
wachtingen richting accountant;

. accountant beoordeelt inherente en interne contro-
les, dit vereist ICT kennis.

5. Praktijkervaringen .      controleprogramma' s leggen geen eenduidige rela-
tie tussen te controleren beweringen, processen en
te beoordelen ICT-componenten;

. algemene computercontroles worden beoordeeld
vanuit brede ICT-controlbenadering, expliciete
keuzen worden beperkt gemaakt. Het ontbreekt aan
minimale normenstelsels voor te beoordelen ICT-
componenten binnen de jaarrekeningcontrole;

. audit evidence wordt aan beoordeling van algeme-
ne en specifieke computercontroles onvoldoende
toegekend (de werking van maatregelen wordt on-
voldoende getoetst);

. ICT-beoordelingen vinden incidenteel/-
fragmentarisch plaats in plaats van ingebed te zijn
in het jaarrekeningcontroleprogramma;

. accountants beschikken over onvoldoende ICT-
kennis en/of hebben 'watervrees' in het beoordelen
van ICT-componenten;

. accountants hanteren diverse premissen ten aanzien
van de kwaliteit van de ICT in plaats van toetsing
uit te voeren.

De kernzaken uit de analyses van de diverse bronnen duiden aan dat de accoun-
tant in opleiding, voordat hij/zij zich kan richten op de 'jaarrekening ICT-
auditing' hij/zij zich een beeld moet vormen van de inhoud en betekenis van ICT
en de beheersing daarvan in diverse organisaties.
Dit betekent dat een driedeling ontstaat in basiskennis ICT, het toepassen van
ICT in relatie tot administratieve organisatie en interne controle (het beheersings-
vraagstuk van ICT) en afsluitend het auditen van de ICT.
Het 'common body of knowledge' laat zich dan ook in een trechtermodel weer-
geven.
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Basiskennis:

- ICT-componenten
- ICT-typologiean 'Brede' ICT-opleiding

- ICT-beheersingsmaatregelen

Zeef- 11111l
functie- 
accoun-

ting Relatie ICT control en
auditing Administratieve Accounting auditing-

organisatie domein

Jaarrekeningcontrole                 -
en ICT

Figuur 42, Trechtermodel 'common body of knowledge'  'jaarrekening  ICT-auditing'

De ICT-wereld wordt eerst breed neergezet voor de accountant in opleiding. Een
brede verkenning is benodigd om goed te begrijpen hoe ICT in elkaar steekt, hoe
ICT kan worden beheerst en welke ontwikkelingen relevantie kunnen hebben
voor de accounting auditing. Hiermee ontwikkelt de accountant als het ware een
ICT-antenne die hem in staat stelt ICT op haar merites te beoordelen. Deze ICT-
antenne is nodig om binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole het mogelijk te
maken dat de accountant zijn auditingkennis en -kunde ook op ICT-gebied kan
laten gelden. Indien in complexe ICT-omgevingen ICT-deskundigen (waaronder
EDP-auditors) werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekeningcontrole uitvoe-
ren, kan toch de accountant zijn ongedeelde verantwoordelijkheid dragen.

Hierbij dient de accountant qua ICT-kennis enigzins over de grenzen van zijn
werkgebied heen te gaan. Een overlap met het kennisgebied van ICT-
deskundigen dient te worden gerealiseerd, aangezien dit alleen een basis kan
vormen om de uitkomsten van de werkzaamheden van deze ICT-deskundigen te
kunnen interpreteren binnen de jaarrekeningcontrolefunctie. Indien geen
'overlap' wordt gecreeerd is het risico van misverstanden relatief groot.
In het domein van de accounting auditing wordt uitsluitend en alleen de ICT-
auditingproblematiek behandeld voorzover relevant voor de jaarrekeningcontro-
le-oordeelsvorming. Dit vergt dan wel diepgang op een afgekaderd aantal beoor-
delingsobjecten, waarbij de relatie met de controleaanpak en het vergaren van
audit evidence te allen tijde evident is en blijft.

Expliciet worden de nieuwe vormen van assurance services op ICT-gebied niet
geplaatst binnen het 'common body of knowledge'. Dit geldt eveneens  voor di-
verse vraagstukken van administratieve organisatie en interne controle als gevolg
van ICT, die geen effecten hebben op het accountingdomein. Indien een oplei-
dingsinstituut hiervoor toch faciliteiten aan accountants in opleiding wil aanrei-
ken, kunnen aanvullende modules c.q. programma' s worden uitgewerkt.  Dit  zijn
dan accentprogramma's.
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De horizon behoeft voor accountants dan ook niet geheel te worden verlegd; vol-
doende vernieuwing is al realiseerbaar door met nieuwe, kritische ogen naar het-
zelfde 'speelveld' te kijken. Het 'speelveld' van de jaarrekeningcontrole is bij or-
ganisaties doorspekt met ICT, hetgeen zijn effecten op de opleiding voor ac-
countants dient te hebben.

7.8 Opleidingsvereisten
Voordat nadere uitwerking kan plaatsvinden van de benodigde opleiding voor
accountants op ICT-gebied is het relevant om de doelstelling en uitgangspunten
van de accountancyopleiding te beschouwen.

In [Vaat96] worden de drie opleidingstrajecten onderkend en beschreven waar-
mee het diploma van registeraccountant kan worden behaald. Daarbij wordt on-
derscheid gemaakt in:
.   deeltijdopleiding bij NIVRA-Nijenrode;
.   combinatie van fulltime doctorale opleidingen en deeltijd postdoctorale oplei-

ding bij overige universiteiten. Intussen is Nijenrode overigens ook te scharen
onder de benadering van de reguliere universiteiten;

.   de HEAO-accountancyopleiding als opstap richting NIVRA-Nijenrode of een
van de andere universiteiten.

De basis voor de opleiding is verankerd in de Wet op de Registeraccountant
(WRA). Volgens artikel 72 lid 1 WRA wordt bij het theoretische gedeelte van het
examen getoetst of de noodzakelijke theoretische kennis van de vakgebieden die
voor de bij of krachtens de wet vereiste controles van jaarrekeningen en gecon-
solideerde jaarrekening van belang zijn, aanwezig is.

In de Memo van Toelichting wordt ten aanzien van dit artikel opgemerkt dat deze

bepaling niet limitatief mag worden uitgelegd in die zin dat niet meer mag wor-
den getoetst dan hier omschreven. Het theoretisch examen mag ook toetsing van
kennis inhouden op vakgebieden die niet rechtstreeks van belang zijn voor de
wettelijke controle. Aldus geeft ook de wet ruimte om te voorzien in eisen waar-
aan een moderne RA-opleiding moet voldoen. De accountantsopleiding zal te-
vens een goede en brede basis moeten leggen voor de vervulling van de advise-
rende taak van de certificerende accountant.

Door de Achtste EEG-richtlijn is de verordening op de Praktijkopleiding geYntro-
duceerd. Dit betekent dat studenten naast het afronden van hun theoretische op-
leiding bij inschrijving in het accountantsregister vanaf 10 september 1999 ook
dienen te beschikken over drie jaar relevante werkervaring. De praktische conse-

quenties hiervan zijn beschreven in [Nivr98/1]. De stagebureaus, veelal veran-
kerd binnen de grote accountancyorganisaties, begeleiden de stage van de stu-
dent. In [Nivr98/1] wordt gesteld dat er een onderscheid is tussen het theoretische
deel van het examen, als afronding van de theoretische opleiding, van NIVRA-
Nijenrode en de accountantsopleidingen van de universiteiten, en het praktijkge-
deelte van het examen, dat de vaardigheid in de praktijk toetst en dat stoelt op de
verrichte werkzaamheden (Examenbesluit 1994, artikel 9).
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Er is onmiskenbaar sprake van een relatie tussen beide, zij het dat de verantwoor-
delijkheid voor de theoretische opleiding bij NIVRA-Nijenrode en de universi-
teiten ligt en voor de stage bij de accountantskantoren en -diensten en het beroep
in zijn algemeenheid, in de pluriforme samenstelling zoals we die nu kennen.

Het is de kracht van de Nederlandse RA-opleiding en het beroep dat vooraan-
staande beroepsgenoten een belangrijke en vaak een beeldbepalende rol spelen
bij de opleiding, als hoogleraar, docent of leiding van een vaktechnisch bureau,
alsmede interne opleidingen, van de kantoren en diensten.
Het fundament van een beroepsopleiding op wetenschappelijk niveau blijft op
deze wijze, bijna van nature, bij de praktijk aangesloten.

Het is wenselijk dat de synergie tussen de theoretische opleiding (te splitsen in
kennisonderwijs in doctoraalfase en toepassingsgericht onderwijs in postdocto-
raal) en de praktijkopleiding wordt benut.

De uitgangspunten zoals verwoord in de WRA zijn uitgewerkt in het Examenbe-
sluit Registeraccountants 1994. Hierbij   zijn de landelijke eisen (eindtermen)   be-
paald voor de opleiding tot registeraccountant, de specifieke inkleuring per in-
stelling/universiteit ontbreekt. Duidelijke voorbeelden van deze landelijke eind-
termen zijn de eindtermen voor Administratieve organisatie en Leer van de Ac-
countantscontrole. Studenten worden per opleidingsinstituut voorbereid voor lan-
delijk af te nemen examens in deze vakken. In het in 1998 verschenen convenant
inzake de toekomstige regeling van het accountantsberoep ([Nivr98/4]) wordt
ook een hoofdstuk gewijd aan de toekomstige opleiding. De onderkende hoofd-
vakken zijn echter niet concreet uitgewerkt, inzake ICT is alleen vermeld dat
EDP-audit behoort tot een specialisatievak vergelijkbaar met onder andere opera-
tional audit. Dit brengt het uitwerken van het 'common body of knowledge' niet
verder.

In 1996 is een commissie in NIVRA ([Nivr96])-verband actief geweest met het
evalueren van de status en inhoud van het Examenbesluit 1994. Door deze com-
missie is een aantal constateringen gedaan, die in het licht van onderhavig onder-
zoek relevant zijn:
. De accountantsopleiding dient het kwaliteitsniveau te hebben van een

'wetenschappelijke beroepsopleiding'. Dit betekent  dat  in de opleiding  ruim
aandacht dient te worden gegeven aan:

het verkrijgen van 'inzicht' in de samenhang van verschijnselen en de
structuur van vraagstukken;
het aanleren van analytische vaardigheden en probleemoplossend vermo-
gen;
het in het programma inbouwen van theorievorming en grondslagen;
de integratie van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in de oplei-
ding;
het voeren van discussies met medestudenten en met docenten op basis
van onderbouwde argumentaties;
het zelf verrichten van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek ten be-
hoeve van werkstukken en scriptie.
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.    Het Examenbesluit Registeraccountants 1994 levert de basis voor het invullen
van het theoretisch gedeelte van de opleiding tot RA. Daarnaast is de stage-
verplichting voor RA's actueel, die naast de theoretische scholing van belang
is om na 10 september 1999 als RA te kunnen worden ingeschreven in het ac-
countantsregister. De uitwerking van de gewenste ICT-opleiding voor RA' s in
opleiding is te plaatsen binnen het theoretische gedeelte van de opleiding, de
invulling van de stageverplichting wordt buiten beschouwing gelaten.

.   Het Examenbesluit deelt de te onderkennen vakken in naar bedrijfseconomi-
sche vakken, bedrijfskundige vakken en beleidswetenschappelijke vakken.

In [Vaat96] worden drie kennisgebieden onderscheiden die van belang zijn in de
opleiding van RA's. Dit zijn de financiele kennis, de kennis van administratieve
organisatie en de kennis over typische bedrijfseigenschappen. Kennis op het laat-
ste gebied is overigens voornamelijk in de praktijk te verwerven. Gebleken is dat
studenten die parttime werken en parttime studeren (de traditionele NIVRA-
student), over het algemeen beter in staat zijn de drie kennisgebieden onderling te
koppeler.. Dit is van belang voor een goede uitoefening van het accountantsbe-
roep. Meer algemeen werpen deze constateringen uit [Vaat96] de vraag op of de
vakken in de RA-opleiding niet te gesegmenteerd worden aangeboden. De RA
voert zijn jaarrekeningcontrole uit in een complexe omgeving, waarbij hij/zij via
afwegingen (professional judgement) tot oordeelsvorming dient te komen. Dit
vereist dat hij/zij overzicht heeft over alle ingredienten (controlemiddelen, ken-
nisgebieden) die bij deze oordeelsvorming van belang zijn. Voor de opleiding op
ICT-gebied is dit ook van belang; het beoordelen van ICT vindt plaats als onder-
deel van de af te geven verklaring bij de jaarrekening. Het is als zodanig dan ook
niet te bezien als een separaat vakgebied.

De evaluatie van het Examenbesluit 1994 (uitgevoerd door [Nivr96]) geeft input
voor het invullen van de betekenis en positie van ICT binnen de accountancyop-
leiding. Concreet onderkent [Nivr96] de volgende zaken:

Administratieve organisatie dient in ruime zin te worden opgevat als de
organisatie van de bestuurlijke informatieverzorging. Alternatieve bena-
mingen voor dit vak zijn Organisatie van de informatievoorziening en Be-
stuurlijke informatieverzorging. Administratieve organisatie is gericht op
de kwaliteit van de informatieverzorging, waarvan de betrouwbaarheid een
onderdeel is. Een belangrijk aspect daarbij is dat de informatieverzorging
op geautomatiseerde wijze plaatsvindt. Voor de registeraccountant is be-
grip van administratieve organisatie van belang voor de accountantscon-
trole, aangezien de administratieve organisatie en de daarin begrepen
maatregelen van interne controle de omvang van de controlewerkzaamhe-
den bepalen. Voorts is begrip van administratieve organisatie van belang
voor de adviesverlening inzake daaromtrent aan te brengen verbeteringen.
Dergelijke adviezen kunnen een onderdeel zijn van de controlerende func-
tie (management letter), maar kunnen ook voortkomen uit afzonderlijke
opdrachten.
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De registeraccountant dient begrip te hebben van de algemene grondslagen
van Administratieve organisatie. Daarbij komen aspecten aan de orde als
begripsbepalingen, de plaats van administratieve organisatie in de organi-
satie als geheel, het documenteren van de administratieve organisatie, in-
formatiebeleid, informatieplanning, informatietechniek, informatiesyste-
men en informatieverzorging, kwaliteit van informatie en grondslagen van
interne controle. Ook is kennis vereist ten opzichte van meer moderne vi-
sies op het internal control-begrip (COSO/Cadbury). De beginselen van
geautomatiseerde informatiesystemen behoren hier ook toe.
Administratieve organisatie richt zich niet alleen op de betrouwbaarheid
van de informatie, maar in ruimere zin op de kwaliteit van de informatie-
verzorging. Hieronder vallen ook de relevantie, tijdigheid en toegankelijk-
heid van informatie. De registeraccountant dient voldoende begrip te heb-
ben van informatieverzorging in het algemeen, in het bijzonder de geau-
tomatiseerde informatieverzorging. Aspecten hiervan zijn informatiebe-
leid, informatieplanning, informatiesystemen, systeemontwikkeling en het
beheer van geautomatiseerde systemen. Naast financiele informatie is ook
de verzorging van operationele informatie van bijzonder belang. De regis-
teraccountant behoeft niet zelf informatiesystemen te kunnen opzetten,
maar hij dient systemen wel te kunnen beoordelen en over gebreken daarin
te kunnen adviseren.
Voorts dient uitdrukkelijk te worden ingegaan op de gevolgen van ICT
voor interne controle, zowel de gevolgen van organisatorische aard
(procedures in ICT-organisatie, logische en fysieke toegangsbeveiliging,
voorzieningen ter waarborging van de continuYteit van de gegevensver-
werking) als van specifiek controletechnische aard (ingebouwde controles,
geprogrammeerde controles, invoercontroles e.d.). De registeraccountant
dient voorts specifiek inzicht te hebben in de gevolgen van datacommuni-
catie met derden, zoals electronic data interchange en Internet-
toepassingen.
De belangrijkste werkzaamheid van de registeraccountant ligt op het ter-
rein van de accountantscontrole. Voorts dient de registeraccountant begrip
te hebben van de met de accountantscontrole samenhangende verantwoor-

delijkheid inzake fraude en computercriminaliteit.
Organisaties zonder ICT zijn tegenwoordig niet meer denkbaar. De regis-
teraccountant dient dan ook een goed begrip te hebben van ICT van infor-
matiesystemen en de gevolgen daarvan voor de accountantscontrole. ICT
van informatiesystemen in meer algemene zin wordt behandeld in het vak
Administratieve organisatie. De gevolgen daarvan voor de accountants-
controle, alsmede het gebruik van de computer bij de uitvoering van con-
trolewerkzaamheden, dient in het kader van Accountantscontrole aan de
orde te komen. Het is niet noodzakelijk daarbij het niveau van een EDP-
auditor te bereiken, maar de registeraccountant dient wel met een EDP-
auditor inhoudelijk te kunnen communiceren over diens werkzaamheden
en over de rapportering daarvan. Voorts dient de registeraccountant de ge-
volgen van de uitkomsten van het EDP-onderzoek voor de omvang en
diepgang van de controlewerkzaamheden te kunnen vaststellen.
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De door de NIVRA-commissie uitgevoerde evaluatie levert feitelijk een verge-
lijkbaar beeld op als blijkend uit de observaties ter afsluiting van paragraaf 7.6.
ICT wordt in toenemende mate midden in de kern van de accountantswerkzaam-
heden geplaatst. Opleidingen die huidige en toekomstige   RA' s daarop willen
voorbereiden, moeten dus ICT op een verantwoorde wijze inpassen in hun oplei-
dingsprogramma's. Daarbij is onderscheid te maken in drie momenten van be-
handeling van ICT-kennis:
.  B = basiskennis ICT, omvattende kennis over het ICT-object en het beheer

daarvan (verschijningsvorm, wat is het object, etc.);
.   T = toepassen van ICT binnen de administratieve organisatie. De wijze waar-

op de ICT wordt ingepast in organisaties en het stelsel van administratieve or-
ganisatie en interne controle beYnvloedt, is hierbij aan de orde;

.  A = auditen van ICT-componenten. De beoordeling van de ICT zoals toege-
past door een in het kader van de jaarrekeningcontrole te beoordelen organi-
satie staat hierbij centraal.

Deze indeling wordt gehanteerd bij de verdere normatieve uitwerking van het
opleidingsprogramma.

7.9      Common body of knowledge'
Bij het uitwerken van het 'common body of knowledge' wordt voor de uitwer-
king van de ICT-componenten de indeling van paragraaf 7.5 gevolgd. Deze ICT-
aandachtsgebieden dienen te worden gekoppeld aan leerdoelstellingen, te onder-
scheiden in:
. kennis

geheugenkennis ( G );
inzichtelijke kennis ( I );

. vaardigheden
reproductief (reactief) toepassen van informatie ( R );
productief toepassen van informatie (op probleemoplossend niveau, pro-
actief bezig zijn) ( P ).

Tevens wordt aangeduid in welke fase van het onderwijsprogramma het betref-
fende onderdeel/aandachtspunt dient te worden gedoceerd. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt naar:
I. Standaard doctoraal programma (classificatie basiskennis uit paragraaf 7.8);
II. Administratieve organisatie (classificatie toepassen);
III.Leer van de Accountantscontrole (classificatie auditing).

De mate van behandeling (te baseren op overdracht van kennis en/of zelfwerk-
zaamheid van student) wordt ook normatief aangeduid met als classificatie:
0 = niet behandelen
1 = alleen noemen
2 = beknopt
3 = tamelijk uitgebreid
4 = uitgebreid.
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Bovenstaande indelingen zijn, enigszins bewerkt, ontleend aan een door een NI-
VRA-commissie uitgewerkt onderwijsprogramma voor Leer van de Accountants-
controle.

In [Weis98] worden nog andere indelingen voor dergelijke classificaties ga'ntro-
duceerd. Het Limperg instituut is in 1997 een onderzoek gestart naar competen-
tiegericht onderwijs. Het onderzoek vindt plaats gerelateerd aan het werk van het
IFAC Education Committee, dat in meerdere landen vergelijkbare onderzoeken
laat uitvoeren. Dit onderzoek vermeldt dat kennis slechts een onderdeel is van
relevante competenties voor het uitoefenen van het accountantsberoep. Een van
de voorlopige conclusies daarbij is dat de focus zal verschuiven van inputgericht
onderwijs naar outputgericht onderwijs. Ontleend aan [Weis98] is dit als volgt
weer te geven:

input--------------> throughput-------> output

kennis + aantal uren/dagen onderwijsleerproces competenties
ervaring e.d.

disciplinegerichte verwer- geYntegreerde toepassing
king van kennis van kennis in de praktijk

algemene theorielln begrip voor de specifieke
situatie

standaard/routinesituaties niet-routine-/onbekende
situaties

'leraar' gericht studentgericht
Figuur 43,  Relatie input- versus outputgericht onderwijs ([Weis981)

Drie groepen van competenties worden onderscheiden:
a. essentiale algemene competenties zoals leervermogen;
b. persoonlijke en omgangscompetenties, zoals ambitie, beYnvloedingskracht

e.d.;

c. cognitieve/probleemoplossende competenties. Daarbij wordt voorgesteld een
indeling van B.S. Bloom te hanteren, waarbij de rangorde van oppervlakkig
naar diepgaand is:

• kennis        
• begrip J technische vaardigheden

• toepassing  /
• analyse     \
• synthese  

oordeelsvormende competenties
• evaluatie
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Voorliggend onderzoek naar het 'common body of knowledge' op ICT-gebied
voor  RA' s binnen de kaders  van de jaarrekeningcontrolefunctie richt zich vooral
op het kennisgebied ICT en de daarvoor benodigde theoretische en praktische
kennis en ervaring. Dit is met andere woorden een beperktere invalshoek dan ge-
hanteerd bij het Limperg-onderzoek. Wel wordt onderkend dat het van belang is
de resultaten in te passen in c.q. te relateren aan de 'grotere/algemenere' uitkom-
sten van het Limperg- onderzoek en internationaal lopend IFAC-onderzoek.

De in het trechtermodel 'common body of knowledge' voor 'jaarrekening ICT-
auditing' onderkende aandachtsgebieden zijn hierna uitgesplitst in vijftien on-
derwerpen. De onderwerpen 1 tot en met 8 bevinden zich in het brede gedeelte
van de trechter, de onderwerpen  9  tot  en  met 14 bevinden  zich  in het accounting
auditing domein en onderwerp 15 is optioneel als aanvulling c.q. voor de be-
gripsvorming opgenomen.

Rekening houdend met de in het begin van deze paragraaf geYntroduceerde classi-
ficaties is onderstaande indeling totstandgekomen.

Leerdoelstellingen Common body of knowledge ac- Moment en mate
countant van behandeling

GIRP I      II   III

1. Samenhang ICT
X  X X .    te onderkennen ICT- 421

componenten
X  X X .    te onderkennen beheerorgani-         4      2      1

saties
X  X  X X . kwaliteitskader 421

(beheersaspecten)

2.  Totstandkoming ICT
X                 X                   . relatie bedrijfsbeleid en ICT 400
X   X   X X . informatieplanning (aanpak, 4 1 0

methodiek)
X X .   groeipad ICT (o.a. Nolan 240

Norton- groeimodellen)
X   X   X X .    van informatieplanning naar 4 1 0

projecten (projectorganisatie)
X                                           .    make or buy (beslissing, 200

voor/nadelen, trends)
X   X   X X . systeemontwikkeling (aanpak,       4     0    0

methoden, technieken)
X                  X                     . van ontwikkeling naar pro- 300

ductie (aanpak, methoden,
technieken)

X   X   X X .   planning & control-cyclus, 400
ICT-beleid/informatieplan/-
ICT-plan/realisatie/control
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Leerdoelstellingen Common body of knowledge ac- Moment en mate
countant van behandeling

GIRP I II III

3. Verschijningsvormen ICT-
componenten

X  X X .    data (gerntegreerd, afdelings- 321
gewijs eigenaarschap, data-
modellering, data als produc-
tiefactor)

X               X                . systeemsoftware (relatie sys- 321
teemsoftwarecomponenten,
welke producten, betekenis
van diverse producten en
wisselwerking met overige
producten)

X                X                  . hardware (architecturen zoals        3     2     1
mainframe, client/server, PC-
netwerken, behandeling veel
voorkomende producten, van
'gesloten' naar 'open' data-
communicatie)

X   X   X X . applicaties (architecturen, 422
ERP-pakketten, behandeling
veel voorkomende producten,
gantegreerd versus compo-
neerbaar)

X  X   X X . gebruikersorganisatie 442
(verantwoordelijkheden/rollen
van gebruikers, eigenaar-
schap, procesverantwoorde-
lijkheid)

X   X X . systeemontwikkelingsorgani-  4 4 2
satie (taken/functies, organi-
satiemodellen, intern versus
extern, outsourcing, metho-
dieken/ werkwijzen)

X   X X . verwerkings/transportorgani- 442
satie (taken/functies, organi-
satiemodellen, intern versus
extern, outsourcing, metho-
dieken/werkwijzen)

4. Trends in ICT
X  X X .   groeimodellen ICT 240

X                             .    trends in relatie tot toege- 200
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Leerdoelstellingen Common body of knowledge ac- Moment en mate
countant van behandeling

GIRP I     II   III

voegde waarde (information
economics)

X                           .   technology push versus de- 200
mand pull

X                             . trends/focusgebieden komen-         2      2     2
de 3-5 jaar (macro-
economisch informatieplan)

5.  Beheer van ICT (normatieD
X  X X . kwaliteitsnormen 1 4 0
X X . normatieve modellen: beteke-         1      3     0

nis en inhoud o.a.:
ISO
ITIL

Cobit
Code voor
Informatiebeveiliging
ICT-management-
disciplines (twaalf gebie-
den)

X X . samenhang tussen modellen 1 4 0
mede gerelateerd aan kwali-
teitsbegrippen

X X . relatie tussen normen en ICT_         1      4     0

componenten

6. Typologieen van verwerking
(vanuit ICT-perspectief)

X   X X . behandeling typologiean (van       2     3    0

batcWstand alone naar onli-
ne/real time)

X   X X . kenmerkende verschillen 230
X   X X .    aandachtspunten uit beheerin-        2      3     0

valshoek

X      X      X    7. Typologieen van verwerking 240
(vanuit proces/bedrijfs-
perspectief). Behandeling van
voorkomende producten, inpas-
sing in processen, trends.

ICT in handelsorganisaties
ICT in productiebedrijven
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Leerdoelstellingen Common body of knowledge ac- Moment en mate
countant van behandeling

G I R P                 IHIII
ICT in financiele instellingen
ICT bij (semi-)overheden
ICT bij overige typologieen

Focus is gericht op relevantie van
ICT voor bedrijfsproces

8. Beheersingsmaatregelen
X  X   X X . soorten beheersingsmaatrege-         1      4     4

len

X   X   X X .    verschuiving in beheersings- 1 4 4
maatregelen

X   X   X X . relatie beheersingsmaatrege- 144
len en normen (zie onderdeel
5)

X  X   X X . algemene ICT-management- 144
procedures (per beheerdisci-
pline voorbeelden van maat-
regelen behandelen)

X   X   X X .    algemene ICT component 144
controls (voorbeelden van te
realiseren maatregelen per
component)

X  X   X X .    specifieke ICT component 144
controls (voorbeelden van te
realiseren maatregelen; split-
sing naar input/verwerking/-
output)

X X X      X    9. Taakgebied accountant t.o.v. ICT        0     0    4

(formele taakgebieden)
wet en regelgeving

artikel 393 lid 4
Wet computercriminali-
teit

Wet Registeraccountants
(voorzover ICT-
gerelateerd)
Wet persoonsgegevens
DNB-memorandum
Memoranda/brieven
Stichting Toezicht Effec-
tenverkeer en Verzeke-
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Leerdoelstellingen Common body of knowledge ac- Moment en mate
countant van behandeling

GIRP I      II   III

ringskamer
actualiteiten

Inperking relevante kwaliteits-
begrippen en aandachtsgebieden

10. Auditaanpak accountants

(modelvorming)
X   X X .   controleaanpak en plaatsbe- 004

paling ICT daarbij
X   X X . relatie jaarrekening, te con- 004

troleren beweringen en ICT-
componenten

X   X X evidencevorming accountant 004
in relatie tot ICT

X   X X . keuzeproces controleaanpak 004
(control around/control
through)

11. Auditnormen ICT
X X . relatie beheernormen organi- 004

satie en auditnormen accoun-
tant

X   X X . methodieken/werkwijzen 004
(risicoanalyse, doelstellin-
genmodel)

X X . behandelen referentiemodel- 004
len (o.a. NIVRA-studierapport
34)

X X .    ICT-invloed op controlemid- 004
delen en controletechnieken
(inclusief CAAT's e.d.; inter-
ne ICT-oplossingen accoun-
tantskantoren blijven buiten
beschouwing)

12. Auditaanpak ICT

(concretisering gebaseerd op
controleaanpak)

X  X   X X .   beoordeling ICT- 004
management-procedures (o.a.
rekencentrum-audit) geba-
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Leerdoelstellingen Common body of knowledge ac- Moment en mate
countant van behandeling

GIRP I     II   III

seerd op controle-aanpak
XXXX . beoordeling algemene ICT 004

component controls (o.a. re-
kencentrumaudit)

XXXX . beoordeling specifieke ICT 004
component controls (o.a. sys-
teemaudit)

13. Verantwoordelijkheden ac

countant versus in te
schakelen specialisten

X X . ongedeelde verantwoordelijk-        0     0    4

heid
X X . relatie accountant en EDP- 004

auditor

14. Verklaringen/mededelingen
inzake ICT:

X                X         . wettelijke kaders (zie onder- 004
deel 9) 004

X             X management letter

X 15. Bijzondere opdrachten, relatie       0     0    2

tussen jaarrekeningcontrole en
bijzondere ICT-gerelateerde
opdrachten
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7.10 Analyse relevante onderzoeksdoelstellingen
Ter  afsluiting  van dit hoofdstuk, waarin het normatieve kader ('common  body  of
knowledge')  voor de accountant  op het gebied  van ICT binnen de kaders  van  de

jaarrekeningcontrole is gedefinieerd, volgt een kort resum6 van de relevante on-
derzoeksdoelstellingen.
2.1  Classificeren en toetsen ge'inventariseerde inhoud en betekenis ICT voor

accountants.

Centraal in de benadering staat de uitwerking in drie ICT-beheergebieden.
Dit zijn naast de algemene ICT-managementprocedures de algemene en spe-
cifieke ICT component controls. Deze driedeling is geintroduceerd als verde-
re verfijning van het onder andere in NIVRA-studierapport 34 gedefinieerde
onderscheid in de general ICT controls en de application controls. De driede-
ling blijkt een betere basis te bieden voor het beoordelingsproces van de ac-
countant binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole. Als relevant te be-
oordelen algemene ICT-managementprocedures zijn onderkend:

ICT policy;
security management;
change management;
problem management;
operations management;
availability management.

De te beoordelen algemene en specifieke ICT component controls dienen si-
tuatiespecifiek te worden vastgesteld aangezien per te controleren organisatie
een andere mix van ICT-componenten wordt gebruikt.

De ICT-beoordelingen zijn volledig ingekaderd binnen de te volgen controle-
aanpak van de certificerend accountant. Bijzondere aandacht is daarbij ge-
vraagd voor de volgende punten:

Naast opzet en bestaan dient ook de werking van de ICT controls te wor-
den vastgesteld om als controle-evidence te kunnen dienen.
ICT-onderzoeken dienen niet op ad hoc-basis plaats te vinden, maar als
permanent onderdeel van de reguliere aanpak. Als zodanig is het ICT-
onderzoek een van de controlemiddelen die in toenemende mate in diver-
se financial audits een sterke positie dient te krijgen. In bepaalde situaties
is het zelfs het fundament onder de controle (vergaand geautomatiseerde
omgevingen).
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De focus op het uitwerken van eenduidige normenkaders (o.a. gebaseerd
op NIVRA-studierapport 34) voor ICT door certificerende accountants
lijkt niet nuttig te zijn. De accountant moet aansluiting zoeken bij de door

de organisatie zelf gehanteerde beheernormen (gebaseerd op het 'control
through'-principe). Uitgaande van de te certificeren beweringen in de

jaarrekening, de beschikbare ICI'-beheernormen (in de te controleren or-

ganisatie en binnen de accountantsberoepsgroep) en de concrete ICT-
situatie bij de te controleren organisatie zal een situatiespecifieke uitwer-

king plaatsvinden. Dit geschiedt volledig geintegreerd in de controleaan-

pak. Verdere uitwerking in algemene modellen is hooguit relevant als re-
ferentiekader; in dat opzicht biedt onder andere NIVRA-studierapport 34
natuurlijk wel degelijk zeer bruikbaar materiaal.

2.2 Ontwikkelen 'common body of knowledge' op ICT-gebied ten behoeve van
accountants.

Een model is ontwikkeld waarin de diverse, voor de accountant in het kader

van de jaarrekeningcontrole relevante ICT-onderdelen zijn uitgewerkt.

Gebleken is daarbij dat de basiskennis inzake ICT en het toepassen van deze

ICT-kennis binnen typologieen (hoe heeft een organisatie de control op ICT

ingericht) in eerste instantie binnen de opleiding breed dient te worden neer-

gezet. Hierbij is uitgegaan van het gehele kwaliteitsspectrum. Indikking naar
auditconsequenties vindt pas plaats als onderdeel van de feitelijk uit te voeren

controle, maar dit kan alleen op verantwoorde wijze plaatsvinden als de ac-
countant beschikt over brede ICT-bagage. Het 'common body of knowledge'
is geclassificeerd naar soort kennis (actief, reactief) en moment (betreft al een
opstap naar te ontwikkelen onderwijsprogramma's) en mate van behandeling

(diepgang).
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8 Status opleidingen

8.1     Inleiding
In Nederland is een aantal opleidingsinstituten actief op het gebied van het oplei-
den van studenten tot registeraccountants. Deze opleidingen vinden veelal post-
doctoraal plaats in aanvulling op het doctoraal programma. Per opleiding is ge-
tracht inzicht te verkrijgen in de behandeling van het onderwerp ICT. Relevant
daarbij zijn: welke ICT-onderwerpen worden behandeld binnen welke modules
van de opleiding, omvang en diepgang van de behandelde onderwerpen, de mo-
tieven voor de invulling van het programma (het waarom) en de typering van het
onderwerp naar basiskennis, toepassingskennis of auditing.
Na een beschouwing per opleidingsinstituut worden overeenkomsten en ver-
schillen tussen de opleidingen geanalyseerd; daarbij gaat de bijzondere aandacht
uit naar de vakken Administratieve organisatie en Leer van de Accountantscon-
trole, zijnde de kernvakken binnen de postdoctorale programma's met duidelijke
relaties met het onderwerp ICT.

8.2 Inventarisatie
Op basis van de opleidingsbrochures 1997/1998 is per opleiding een eerste in-
zicht verkregen in de onderwezen modules. Aansluitend hebben interviews
plaatsgevonden met de coOrdinatoren c.q hoogleraren van de opleidingen. Tij-
dens deze interviews is specifiek ingegaan op de plaats van het onderwerp ICT
binnen de opleidingen met als aandachtspunten de zaken zoals vermeld in de in-
leiding (zie paragraaf 8.1).

De volgende accountancyopleidingen zijn onderzocht:
. Rijksuniversiteit Groningen;
. Katholieke Universiteit Brabant;
. NIVRA-Nijenrode;
. Vrije Universiteit;
.   Universiteit van Amsterdam;
. Universiteit Maastricht;
. Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het doel van de inventarisatie en vergelijking c.q. analyse is te komen tot inzicht
om aansluitend een vergelijking te kunnen maken met het ontwikkelde normatie-
ve opleidingsprogramma op het gebied van ICT ten behoeve van de accountant in
zijn certificerende jaarrekeningcontrolefunctie. Een gedetailleerde inventarisatie
van de binnen de veelal postdoctorale opleiding behandelde ICT-onderwerpen is
opgenomen als bijlage 3. Hierna wordt volstaan met een korte behandeling per
opleiding zoals aangeduid door de geYnterviewden en blijkend uit brochures c.q.
documentatie, zodat aansluitend een analyse kan plaatsvinden.
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8.2.1  Rijksuniversiteit Groningen
Algemeen
Binnen de vakgroep Accountancy is een aparte leerstoel Betrouwbaarheidsas-
pecten geautomatiseerde informatiesystemen ingesteld. Dit betekent dat naast de
leerstoelen Organisatie van de informatievoorziening (BIV) en Controleleer het
vakgebied ICT en controle een herkenbare positie heeft gekregen. Het program-
ma behorende tot de leerstoel Betrouwbaarheidsaspecten geautomatiseerde in-
formatiesystemen is qua colleges e.d. echter volledig geYntegreerd met de colle-
ges voor BIV en Controleleer.

Programma
Het programma, zoals gedetailleerd in bijlage 3, omvat twee kernblokken:
. Inleiding betrouwbaarheidsaspecten van geautomatiseerde informatiesyste-

men. Dit vak behoort tot het deel BIV en behandelt de basiskennis informatie-
en communicatietechnologie (ICT) en aansluitend de toepassing daarvan bin-
nen het stelsel van administratieve organisatie en interne controle;

.   Invloed van het gebruik van ICT op de accountantscontrole. Dit vak behoort
tot het deel Controleleer en behandelt de auditingconsequenties van het ge-
bruik van ICT. Daarbij wordt continu bij de behandeling van de onderwerpen
geredeneerd via de principes van 'steunen op' of 'niet-steunen op'.

De colleges beslaan voor beide delen 30 uur hoor/werkcolleges (totaal: 60 uur) en
een geschatte zelfstudiebelasting van in totaal 240 uur voor beide blokken teza-
men. Beide blokken worden separaat schriftelijk getentamineerd.
Motieven opleidingsprogramma (het waaroni)
De opleiding beoogt in het blok BIV de cursisten een brede blik te geven op de
betekenis van ICT en de consequenties voor de administratieve organisatie en
interne controle. Daarbij vormt het perspectief van de gebruiker in een organisa-
tie het vertrekpunt. Continu staat de vraag centraal hoe de gebruiker, als eindver-
antwoordelijke voor de kwaliteit van de gegevens, de ICT kan beheersen. Tevens
wordt de invalshoek bepaald door de kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid en be-
veiliging. De doelstelling is de cursisten niet alleen in relatie tot de certificerende
functie van de accountants in te leiden tot de betekenis van ICT, maar bewust
meer bagage mee te geven ook gelet op mogelijke adviesrollen e.d.

In het blok Controleleer wordt de ICT geplaatst binnen de kaders van de certifice-
rende functie van de accountant. Daarbij wordt niet of nauwelijks gesproken over
EDP-auditing aangezien dit wordt beschouwd als een veel ruimer vakgebied dan
datgene wat toekomstige accountants in hun certificerende functie in hun bagage
dienen te hebben.

Omvang programma en venvachtingen
Het wordt als cruciaal ervaren dat de ICT consistent wordt behandeld vanaf de
basiskennis, via de toepassing (BIV) naar de auditingconsequenties
(Controleleer). Integratie met BIV en Controleleer, ook via gezamenlijke colle-
ges, wordt continu nagestreefd.
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De beschikbare tijd (plm. 60 uur hoor/werkcolleges) wordt voor het behandelen
van basiskennis ICT, het toepassen daarvan binnen de administratieve organisatie
en het auditen van de ICT als te beperkt ervaren door de verantwoordelijke
hoogleraar. De te behandelen ICT-objecten nemen continu toe, waarbij er geen
objecten in de afgelopen jaren zijn verdwenen. Gezien de sterke integratie van
ICT in de door de accountant te beoordelen objecten wordt het huidige program-
ma als een minimum ervaren.

8.2.2  Katholieke Universiteit Brabant

Algemeen

Binnen de vakgroep Accountancy is een leerstoel EDP-auditing ingesteld. Deze
leerstoel heeft zowel betrekking op de binnen de accountancyopleiding te behan-
delen ICT-onderwerpen alsook op de separate postdoctorale EDP-
auditingopleiding. In het kader van het promotieonderzoek wordt de separate
postdoctorale EDP-auditopleiding buiten beschouwing gelaten. De colleges In-
leiding EDP-auditing zijn gepositioneerd in de overlap tussen Administratieve
organisatie en Controleleer.

Programma
Het vak Inleiding EDP-auditing vooronderstelt dat de basiskennis inzake ICT
voorhanden is bij cursisten en dat tevens de principes van administratieve organi-
satie en interne controle al in belangrijke mate zijn gedoceerd c.q. zijn toegepast
in opgaven Administratieve organisatie. De colleges EDP-auditing pogen dan
ook na een korte behandeling van ICT in relatie tot administratieve organisatie en
interne controle snel de relatie te leggen tussen de auditing van ICT en de certifi-
cerende functie van de accountant.

Het programma Inleiding EDP-auditing omvat 26 hoor/werkcolleges (totaal:
maximaal 40 uur) en een geschatte zelfstudiebelasting van plm. 100 uur.

Motieven opleidingsprogramma (het waarom)

EDP-auditing is het vakgebied dat zich bezighoudt met het beoordelen van de
kwaliteit van de informatievoorziening in organisaties. De bij EDP-auditing in
het kader van de jaarrekeningcontrole gehanteerde beoordelingscriteria zijn inte-
griteit, controleerbaarheid, beschikbaarheid en exclusiviteit.

Het kan noodzakelijk zijn dat de accountant in het kader van de jaarrekeningcon-
trole een specialist inschakelt: de Register EDP-auditor (RE). Uitgangspunt be-
hoort echter te zijn dat de accountant in het kader van zijn certificerende functie
in staat moet zijn in een relatief eenvoudige geautomatiseerde omgeving de EDP-
auditing zelf uit te voeren.

Bij inschakeling van een RE is het voor de accountant essentieel inzicht te heb-
ben in:
.   wanneer en voor welke zaken deze specialist wordt ingeschakeld;
.   wat deze professional doet; en
. welke reviewwerkzaamheden moeten worden verricht om de ongedeelde

eindverantwoordelijkheid voor de controle te kunnen dragen.
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Zowel voor de eigen werkzaamheden als voor de inschakeling van een specialist
vergt accountantscontrole in een geautomatiseerde omgeving een goede basisop-
leiding op het gebied van administratieve organisatie/interne controle en Leer van
de Accountantscontrole, waarin voldoende aandacht wordt geschonken aan de
invloeden van ICT.

Dit betekent dat de colleges zich voornamelijk beperken tot de invalshoek van de
financial audit in relatie tot de ICT. Overigens wordt op onderdelen wel een bre-
dere toelichting gegeven dan de 'beperkte' financial audit-functie aangezien deze

bagage voor accountants van belang is in het kader van een advies- of verwijs-
functie. Basiskennis van ICT-componenten en de toepassing daarvan binnen de
administratieve organisatie wordt verondersteld te zijn behandeld.

Omvang programmer en venvachtingen

De behandeling van de auditconsequenties van ICT-toepassingen binnen de fi-
nancial audit-functie van de accountant zou redelijk kunnen plaats vinden binnen
de beschikbare college-uren. Echter, het probleem is dat cursisten te weinig voor-
kennis hebben van ICT en het toepassen daarvan binnen de administratieve orga-
nisatie. Dit betekent dat de colleges veelal vanaf de basis een ICT-situatie/ com-
ponent dienen te behandelen, waardoor tijdsfricties optreden. Tevens wordt erva-
ren dat de integratie met de colleges Administratieve organisatie en Controleleer
kan worden versterkt. Om op een adequate wijze bovenstaande nader te evalue-
ren en op onderdelen onderwijsvernieuwing door te voeren is door de vakgroep
Accountancy het voorliggende promotieonderzoek ingesteld. De uitkomsten
hiervan worden actief gebruikt binnen de KUB.

8.2.3 NIVRA-Nijenrode
Algemeen

Binnen de universitaire deeltijdopleiding Accountancy van het NIVRA en Uni-
versiteit Nijenrode vindt binnen het vak Bestuurlijke Informatie Verzorging de
behandeling van ICT en haar consequenties plaats. Hierbij is de focus gericht op
het onderwijzen van basiskennis en het toepassen daarvan in de verschillende or-
ganisatietypologieen. Het auditaspect is nog niet volledig geYntegreerd met de
colleges Accountantscontrole.

Programma
Het programma, gedetailleerder omschreven in bijlage 3, is weer te geven in het
volgende schema:
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BIV-organisatie
A

BIV-ERP BIV-ITA BIV-BPR Accountancy 3

BIV-AO
V

     Accountancy 2BIV-A&I

A

BIV-Intro BIV-IT
Accountancy 1

V

Figuur 44, Het BIV-huis ([Paij98])

Een korte toelichting per deelcursus is:
. BIV-Intro, betreft een eerste kennismaking met BIV. Geen specifieke ICT-

kennis wordt gedoceerd anders dan vervat in Grondslagen van de Administra-
tieve organisatie;

. BIV-Informatie Technologie (ICT), is gericht op het kennismaken met de ba-
sisprincipes van informatietechnologie. Een functionele en logische
(management)benadering van ICT wordt gevolgd;

.   BIV-Analyse & Inrichting (A&I), heeft als doel om vanuit de begrippen kwa-
liteit van informatie, besturing & contingentie te komen tot effectieve infor-
matieanalyse en de daarbij vereiste inrichting van de bestuurlijke informatie-
verzorging;

. BIV-Administratieve Organisatie (BIV-AO), betreft het verbreden, verdiepen
en het specifiek toepassen van de binnen BIV-A&I verkregen basiskennis.
Kernbegrippen zijn grondslagen, typologie en besturing & beheersing;

. BIV-keuzemodulen, verbreding op diverse onderwerpen. ICT-gerelateerd
zijn:

BIV-ERP, gericht op ERP-pakketten en hun consequenties;
BIV-ITA, ICT-auditing;
BIV-BPR, gericht op uitvoering en beheer van BPR-trajecten.

Motieven opleidingsprogramma (het waarom)
De NIVRA-Nijenrode-opleiding heeft de traditionele invalshoek, voornamelijk
gericht op de controlerende functie van de accountant, verlaten. De opleiding be-
oogt in te spelen op de pluriforme beroepsgroep van registeraccountants, waarbij
de registeraccountant op een breed terrein deskundig is waar het gaat om financi-
en en besturings-/beheersingsinformatie. Deze invalshoek weerspiegelt zich ook
in de opzet van het BIV-huis. De bedrijfskundige accountant staat centraal.
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De opleiding stelt de interpretatie en analyse van de BIV-materie centraal en
neemt enigszins afstand van de vaktechnische benadering vanuit de optiek van de
accountantscontrole. ICT is binnen de kaders van de BIV sterk geYntegreerd, bin-
nen de Leer van de Accountantscontrole is dit nog beperkt uitgewerkt. Motieven
voor het verbreden van het BIV-programma worden overigens wel ontleend aan
de ontwikkelingen in de moderne accountantscontroleaanpakken, die tenderen
naar een brede managementcontrolgerichte invalshoek.

Omvang programma en verwachtingen
Binnen de BIV-colleges wordt het niveau van aandacht voor ICT als voldoende
ervaren; wel zal continu op nieuwe ontwikkelingen dienen te worden ingespeeld.

De plaatsbepaling en benadering van ICT binnen de accountantscontrole dient
nader te worden uitgewerkt en is tot op heden onderbelicht.

Daarbij stelt NIVRA-Nijenrode zich op het standpunt dat de samenhang tussen de
financial audit en het verwachtingspatroon van het management
(adviesinvalshoek) veel aandacht dient te krijgen. Gericht zal moeten worden in-
gespeeld op de verwachtingen van de klant, waarbij inzake ICT de situatie zich
voordoet dat het management zelf veelal de problematiek moeilijk overziet. In
deze benadering zal ICT (basiskennis, toepassen en audit) naar verwachting een
steeds sterkere positie in het programma verkrijgen.

8.2.4  Vrije Universiteit
Algemeen
Binnen de postdoctorale opleiding Accountancy aan de VU is een apart pro-
gramma beschikbaar dat is aangeduid als Informatieverzorging en accountants-
controle in geautomatiseerde omgevingen. Het programma wordt bewust niet als
EDP-auditing aangeduid aangezien hierdoor de indruk ontstaat dat sprake is van
een separaat vakgebied. De VU beoogt juist een sterke integratie met BIV en ac-
countantscontrole te bewerkstelligen. Vooral richting BIV is dat al gerealiseerd.

Programrna
Studenten hebben basiskennis inzake ICT opgedaan in het doctoraalprogramma
in het vak Computer Communicatie Systemen (CCS). Daarnaast is nog een aantal
basisvakken relevant. Regelmatig overleg vindt plaats tussen de postdoctorale
opleiding en de BIV-opleiding, zodat de inhoud van het vak CCS kan worden af-
gestemd op de wensen/behoeften van de postdoctorale opleiding. In de postdocto-
rale opleiding staat het vak Informatieverzorging en accountantscontrole in ge-
automatiseerde omgevingen (IAG) centraal. Blok 1 van IAG wordt gedoceerd
parallel aan BIV-2 (Administratieve organisatie), blok 2 van IAG wordt parallel
aan Accountantscontrole gedoceerd.
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De volgende cursusdoelen zijn vastgesteld:
.  het signaleren van aandachtsgebieden ten aanzien van geautomatiseerde ge-

gevensverwerking en de mate van complexiteit hiervan onderkennen;
.   in niet-complexe situaties; de kwaliteit van ICT in relatie tot de controleaan-

pak en tot de natuurlijke adviesfunctie onderkennen;
.  in meer complexe situaties; overleg voeren met de EDP-auditor, teneinde de

aandachtsgebieden voor de controle te vertalen in concrete aandachtsgebieden
voor de EDP-auditor; het formuleren van een (interne) opdracht aan de EDP-
auditor;

.  beoordeling van de uitkomsten van de werkzaamheden van de EDP-auditor,
teneinde ook in gevallen van opdrachten waarbij sprake is van complexe ICT
de ongedeelde verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Voor verdere details wordt verwezen naar bijlage 3.

Motieven opleidingsprogramma (het waarom)
Het postdoctorale opleidingsprogramma beoogt de theoretische kennis te verdie-
pen (basiskennis ICT verkregen o.a. bij vak CCS), de theorie toe te passen in de
praktijk en vaardigheden en technieken te ontwikkelen. Bij BIV is de benadering

gericht op de doelgroepen: registercontroller, register EDP-auditor, management
consultant en accountant. De invalshoek is daarmee per definitie breder dan de
financial audit-functie. De accountant wordt ook als ondernemer gezien en bena-
derd. Bij accountantscontrole vindt inperking plaats tot de financial audit-functie.

ICT wordt volledig geintegreerd behandeld met BIV en accountantscontrole. ICT
wordt beschouwd als belangrijke basis voor het inrichten van een adequate BIV
en daarmee als belangrijke pijler voor de accountantscontrole en daaraan gerela-
teerde werkzaamheden.

Omvang programma en verwachtingen

Momenteel omvat IAG 2 x 4 colleges (16 uur college) en een afsluitende work-
shop (8 uur). Dit is relatief beperkt gelet op de vele componenten en verschij-
ningsvormen van ICT. Tevens is te constateren dat bij postdoctoraal studenten de
basiskennis nog onvoldoende is. De integratie met accountantscontrole is nog een
verder uit te werken onderwerp (daarbij is o.a. te denken aan audit automation).

Complicerend in het geheel is dat er geen eenduidige eindtermen voor de ac-
countantsopleiding op ICT-gebied bestaan. De cursusnota Administratieve orga-
nisatie van Van Nimwegen biedt wel enig houvast en duidt het beoordelen van de
opzet van informatiesystemen als onderwerp aan. Opleidingen dienen hierbij zo-
wel de effectiviteit en betrouwbaarheid als de efficiency te behandelen. De ICT-
invalshoek voor het ondersteunen c.q. bewerkstelligen van een efficiente admini-
stratieve organisatie wordt bij de VU in het opleidingsprogramma niet eenduidig
afgedekt.
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Toch bestaat niet de verwachting dat op korte termijn meer college-uren worden
ingeruimd voor IAG. De aard van het onderwijs dient nog meer gericlit te worden
op het versterken van de basis (financial audit en gelieerde adviestaken) en het
aanleren van bepaald gedrag. Specifieke, bijzondere ICT-onderwerpen kunnen
via bijscholing worden onderwezen. De verwachting is eenduidig dat de beteke-
nis van ICT ook voor de accountant verder zal toenemen.

8.2.5  Universiteit van Amsterdam

Algemeen
Als onderdeel van het postdoctorale programma Accountancy wordt een separaat
vak ICI' & Auditing gedoceerd. Voorheen is getracht dit vak te integreren met
Administratieve Organisatie en Leer van de Accountantscontrole, echter dit is
niet optimaal gerealiseerd. Het blijkt tot op heden effectiever om ICT & Auditing
separaat te behandelen.

Programma
De instroom van studenten aan de UvA is divers, dit betekent dat de basiskennis
van ICT van verschillend niveau is. Dit heeft als consequentie dat de colleges re-
latief veel aandacht dienen te besteden aan het 'bijspijkeren' van de basiskennis,
evenals aan het toepassen daarvan in diverse organisaties. De 'auditing' van ICT
blijft daardoor enigszins onderbelicht.

De cursus ICT & Auditing heeft tot doel accountancystudenten de basisprincipes
inzake ICT bij te brengen, zodat de abstracte ICT-theorie beter toepasbaar wordt
in de auditpraktijk. De colleges vinden in kleine groepen (plm. 20 studenten)
plaats, zodat ruimte voor discussie wordt geboden (mengvorm van hoor- en
werkcolleges).
De te behandelen onderwerpen zijn uitgewerkt in bijlage 3.

Motieven opleidingsprogramma (het waarom)
De UvA benadert de opleiding sterk vanuit de optiek van de financial audit. De
AO-module is voornamelijk gericht op de 'traditionele' voorbereiding voor het
landelijk AO-examen. Echter, het vernieuwde BIV-AO-programma, gestart in het
doctoraal, onderkent wel degelijk een verbreding. Ontleend aan een publicatie
van Vaassen ([Vaas98]) is de opbouw als volgt weer te geven:
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Figuur 45, Het vernieuwde BIV/AO-programma ([Vaas98])

Tijdens Controleleer worden elementen van COSO e.d. wel ingebracht, maar veel
uitweiding over deze 'aanpalende' onderwerpen vindt niet plaats. Hiermee zijn de
kaders voor het vak ICT & Auditing ook bepaald, de inhoud dient zich te beper-
ken tot behandeling van ICI voorzover relevant voor de accountant in zijn certi-
ficerende functie.

Omvang programma en verwachtingen
Momenteel bestaat ICT & Auditing uit 8 colleges van 2 uur. Dit wordt als te be-
perkt ervaren gelet op de veelheid aan te behandelen ICT-componenten en daar-
naast de wens om uitgebreider met studenten te kunnen discussieren. Verande-
ringswensen betreffen verder:
.  het zorg dragen voor actieve participatie van de studenten (inclusief het

'belonen' hiervan). De werkvorm van kleine groepen is al geYntroduceerd;
.   de invoering van een theorietoets gericht op het examineren van basiskennis

ICT;
. hernieuwde poging tot integratie met Administratieve organisatie en Leer van

de Accountantscontrole.

Het geheel aan veranderingen dient echter rekening te houden met het kennisni-
veau van studenten. De populatie verandert qua achtergrond, hierop dient te wor-
den ingespeeld.
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8.2.6  Universiteit Maastricht

Algemeen

De accountancyopleiding in Maastricht heeft als doel de accountant op te leiden
tot ondernemend professional. De EDP-auditing is als aparte module onderge-
bracht binnen de kaders van Leer van de Accountantscontrole. De EDP-auditing
wordt benaderd als onderdeel van de financial audit-functie; hoewel soms ver-
breding plaatsvindt, wordt steeds naar deze basis terug geredeneerd.

Programrna
De postdoctorale accountancyopleiding kent een sterk uniforme instroom. Stu-
denten hebben bijna allemaal het doctoraal programma, specialisatie Berichtge-
ving: Postdoctoraal Accountancy/Postdoctoraal Controller gevolgd. Dit betekent
dat Administratieve organisatie in het doctoraal geheel is afgerond. De postdocto-
raal colleges zijn primair gericht op Leer van de Accountantscontrole, het pro-
gramma voorziet in een doorlooptijd van 16 maanden.

De basiskennis van ICT en het toepassen daarvan wordt volledig in het doctoraal
programma gedoceerd. Voornamelijk via de AO-casussen wordt aandacht ge-
vraagd voor ICT. De consequenties van ICT voor de audit worden vervolgens
uitgewerkt in de casussen van het vak Leer van de Accountantscontrole. Een ver-
dieping van de theoretische en toepassingsgerichte kennis van EDP-audit vindt
daarnaast plaats in de module EDP-audit, die als separate module in het pro-
gramma is geplaatst. Deze module beoogt een verdere wetenschappelijke diep-
gang bij studenten op het gebied van EDP-auditing aan te brengen. Aan de hand
van actuele thema' s vindt  via  hoor- en werkcolleges uitwerking plaats   van   de
materie. De uitwerking sluit aan op de probleemgestuurde onderwijsvorm van de
UM.

Motieven opleidingsprogramma (het waarom)

De structurering van het programma is gebaseerd op een vergaande voorberei-
dende fase in het doctoraal, zodat op efficiente wijze in het postdoctoraal verdie-
ping van kennis kan plaatsvinden. Studenten dienen de basiskennis ICT en het
toepassen daarvan in het doctoraal al te hebben opgebouwd, de ervaringen hier-
mee zijn ook positief. Binnen de Leer van de Accountantscontrole wordt EDP-
audit als een integraal onderdeel gezien, de accountant wordt bijna altijd bij fi-
nancial audits geconfronteerd met (complexe) ICT-situaties. Dit vereist dat hij/zij
toegerust is op de beoordeling daarvan.

Omvang programma en verwachtingen
De module EDP-audit omvat 8 leseenheden, bestaande uit hoor- (plm. 30 stu-
denten) en werkcolleges (maximaal 10-15 studenten). In totaal zijn dit 35 onder-
wijsuren met een totale studiebelasting voor de studenten tussen de 150 en 200
uren. De UM wenst het programma op EDP-auditgebied verder uit te breiden. De
benadering daarbij is dat de accountant binnen de kaders van de jaarrekening-
controle zelfstandig de basis-EDP-auditing moet kunnen uitvoeren.
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De accountant moet zorg dragen voor een volledige integratie van EDP-
auditactiviteiten in zijn/haar controleprogramma. Wil dit kans van slagen hebben,
dan dient de accountant zijn ICT-bagage verder uit te breiden.

Verder verwacht de UM een invloed van de introductie van de verplichte stage-
periode. De theorievorming, zoals ook waarneembaar in de Angelsaksische op-
leidingen, dient zich wellicht te beperken. Denkbaar is dat bepaalde EDP-
auditthema' s  pas na afronding  van de studie tijdens terugkomdagen worden  be-
handeld. Cruciaal voor de verdere uitwerking van het onderwijsprogramma is dat
de verwachtingen op ICT-gebied voor de accountant helder worden uitgewerkt.
8.2.7  Erasmus Universiteit Rotterdam

Algemeen

De doelstelling van de EUR is niet alleen het opleiden van accountants die op
grond van het accountantsdiploma kunnen worden ingeschreven in het accoun-
tantsregister van het Koninklijk Instituut voor Registeraccountants. De accoun-
tant opgeleid aan de EUR is in de ogen van de Erasmus Universiteit meer dan al-
leen iemand die verantwoordingen onderzoekt, waaronder de jaarrekening van
ondernemingen en instellingen, en daarover oordelen afgeeft, de zogenaamde
certificerende functie. De opleiding accountancy aan de EUR probeert inhoud te
geven aan de zich steeds uitbreidende rol van de accountant, mede onder invloed
van de mondialisering. De student wordt aan de EUR zodanig opgeleid dat hij
zich als accountant, vanuit zijn certificerende functie, tevens kan inleven in de
problematiek waarmee het management van zijn clianten wordt geconfronteerd.
Hij kan daardoor meedenken met dat management en kan binnen zijn deskundig-
heidsgebied bij dat management in geval van gerezen problemen mogelijke alter-
natieve oplossingen aandragen, of een bijdrage daarin leveren.

Binnen de Organisatie van de informatieverzorging is ICT (basiskennis en toe-
passen) geYntegreerd. Bij Controleleer wordt separaat aandacht geschonken aan
ICT-auditing.

Programma
Het programma inzake ICT en ICT-auditing is sterk geYntegreerd met 0IV en
Controleleer. Diverse basiscolleges ICT wordeit als onderdeel van de OIV-
colleges verzorgd, het toepassen van deze kennis vindt bij de OIV-vraagstukken
plaats. De docenten bij OIV zijn over het algemeen in staat de integratie tussen
ICT en OIV ook over te brengen aan studenten. De traditionele OIV-
vraagstukken zijn herschreven tot moderne op ICT gebaseerde vraagstukken.
Momenteel vindt bij de afsluitende colleges Controleleer in verband met over-
gangsproblemen van 0IV naar Controleleer een 'inhaalslag' plaats op het onder-
werp ICT. Extra hoorcolleges zijn ingevoegd (totaal: 10 uur hoorcollege, 3 uur
werkcollege) om deficianties bij studenten weg te werken.

Motieven opleidingsprogramma (het waarom)

Tijdens OIV wordt ICT breed behandeld. OIV richt zich niet alleen op RA's
maar ook op controllers, internal auditors, etc. OIV redeneert daarbij vanuit ma-
nagement control gebaseerd op COSO. ICT wordt dan ook vanuit de optiek van
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alle relevante kwaliteitsaspecten (niet alleen betrouwbaarheid en continuiteit) be-
handeld.

Tijdens de laatste fase van de opleiding (Controleleer) vindt de inperking naar de
financial audit plaats. ICT wordt als cruciaal beschouwd binnen de kaders van
0IV en Controleleer, maar komt nog minder goed uit de verf vanwege het nog
ontbreken van geschikte vraagstukken waarbij aan de moderne ICI'-problematiek
voldoende aandacht wordt besteed.

Omvang programma en verwachtingen
De huidige aandacht voor ICT binnen OIV wordt als voldoende beschouwd. Bin-
nen OIV zijn qua theorievorming 6 hoorcolleges inzake ICI voorzien (totaal 12
uur), daarnaast vindt in de vraagstukken OIV verdere uitwerking plaats. Bij Con-
troleleer is in totaal plm. 10 uur aan hoor- en werkcolleges ICT-auditing voor-
zien. Een goede integratie van ICT binnen OIV en Controleleer is noodzakelijk,
omdat ICI' een essentiele positie inneemt bij de totstandkoming van de financiele
cijfers. Steunen op de kwaliteit van de ICT zal vaker aan de orde komen, hetgeen
dan een goed daarop aansluitend controleprogramma zal vergen.

Bij de EUR bestaat bij het vak Controleleer de mogelijkheid om een bijzonder
onderwerp (keuzemodule) te kiezen waaraan tijdens het mondeling examen bij-
zondere aandacht wordt besteed. Deze keuzemodules zijn naast EDP-auditing:
operational auditing, accountant en MAB, overheidsaccountancy en internatio-
nale ondernemingen. Een keuzemodule omvat een zestal colleges (ongeveer 9
uur).

Geconstateerd wordt dat studenten beschikken over te beperkte werkervaring,
waardoor reflectie op het (theoretisch) behandelde ontbreekt. De studenten ne-
men ICI' waar als eindgebruiker en hebben geen/beperkte ervaring met het tot-
standkomingsproces van ICT-producten. Dit spanningsveld moet worden door-
broken, de huidige opleiding gaat nog te veel uit van studenten met brede werk-
ervaring. De oplossing lijkt overigens niet (alleen) te liggen bij het substantieel
uitbreiden van de ICT(-auditing)-colleges.

Belangrijke aandachtspunten zijn verder:
.   de verbreding van de assurancefunctie;
.   de samenwerking van de RA met andere disciplines, ook op het gebied van

ICT;
•  de invloed van de Angelsaksische opleidingen op de opleidingen in Neder-

land;
•    de positie van ICT binnen de op risicoanalyse gebaseerde controleaanpak.

8.3 Analyse/vergelijking opleidingent
De zeven accountancyopleidingen zijn hiervoor geanalyseerd uit het oogpunt van
plaats en positie van ICT binnen de opleiding. Daarbij is primair vanuit de in-
valshoek van het postdoctoraal programma gesproken over opzet, diepgang e.d.
van het ICT-gerelateerde deel van het programma. Dit met het oog op de invals-

'

Gebaseerd op de situatie in studiejaar 1997/1998
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hoek voor het gehele onderzoek: de betekenis die ICT heeft vanuit de auditing-
functie van de registeraccountant. Vanuit die optiek is dan ook getracht te komen
tot een analyse van de diverse opleidingen. Minder diepgaand is gesproken over
het doctoraal ICT-programma, hoewel voor een aantal opleidingen daarover wel
een beeld is ontstaan.

Hierna wordt eerst ingegaan op overeenkomsten in de opleidingen, vervolgens
worden elementen zoals studiebelasting en werkwijze geevalueerd, waarna af-
sluitend een totaalanalyse plaatsvindt gerelateerd aan het normatieve kader uit
hoofdstuk 7. Individuele analyses van de opleidingen op detailniveau vinden niet
plaats, aangezien dit in het kader van het onderzoek niet gepast wordt geacht.

8.3.1 Overeenkomsten
Iedere opleiding erkent dat de accountancyopleiding (slechts) een deel van de
RA's opleidt tot financial auditors; de verbreding van het RA-beroep heeft dan
ook volop de aandacht. Dit valt af te leiden uit de opsomming van mogelijke be-
roepen  voor  RA' s alsook  uit het  feit dat iedere opleiding in meerdere of mindere
mate aandacht schenkt aan de verbreding van assurance services.

Dit heeft ook invloed op de aandacht voor ICT. ICT wordt toegelicht veelal van-
uit de optiek van de brede RA-functie. Dit leidt ertoe dat geen van de opleidingen
duidelijk een minimumprogramma op ICT-gebied heeft opgesteld voor RA's die
verantwoordelijkheid gaan dragen voor het certificeren van jaarrekeningen.
Alle opleidingen erkennen dat ICT een belangrijker plaats in de opleiding dient te
krijgen. Veelal wordt een verdere uitbouw van het ICT-programma dan ook ge-
pland, hetgeen overigens niet altijd behoeft te betekenen dat meer colleges op
ICT-gebied worden verzorgd. Een oplossing kan ook liggen bij het inpassen van
ICT-colleges binnen Administratieve organisatie en Leer van de Accountants-
controle. De drijfveer voor het toekennen van een meer centrale plaats aan ICT
binnen de opleiding is overigens veeleer de verbreding van assurance services
dan die van de financial audit-functie.

De integratie van ICT-colleges/EDP-auditingcolleges met de vakken Administra-
tieve organisatie en Leer van de Accountantscontrole verloopt nog moeizaam of
verdient verdere concretisering. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de aard
van de opgaventrainingen bij Administratieve organisatie en Leer van de Ac-
countantscontrole, maar (voor een deel) ook door de beschikbare docenten. Het
blijkt dat te beperkt docenten beschikbaar zijn, die de integratie tussen de diverse
gebieden (met name plaats van ICT binnen Administratieve organisatie en Leer
van de Accountantscontrole) kunnen toelichten aan cursisten.

8.3.2 Studiebelasting
Figuur 46 geeft een resumt van het aantal uren ICT-gerelateerde hoor- en werk-
colleges. Geabstraheerd is van de feitelijke studiebelasting voor studenten aange-
zien iedere opleiding daarvoor andere criteria hanteert.
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De hierna vermelde uren geven geen oordeel over de meest geschikte opleiding,
maar duiden wel aan dat aanzienlijke verschillen te onderkennen zijn. Dit heeft
niet alleen betrekking op de feitelijke uren, maar ook op de timing in het onder-
wijsprogramma. Niet kan worden vastgesteld welk deel van de uren betrekking
heeft op het minimum-ICT-programma voor certificerende accountants.

Opleidin- RUG KUB NIVRA- VU UvA UM Eras-

gen/ICT- Nijen- InUS

opleiding rode

I Basis- diverse diverse 1004 1006 diverse diverse diverse

kennis vakken vakkenz vakken vakkenl vakken2
1 2

II Toepas-        30            -3        20  (1005)     12       207           -1             129
sen

(AO)
III Auditen      30          50            16         12       16          35           10'0

(LAO)
Figuur 46, Resumi ICT-uren in opleidingen

8.3.3 Werkwijze
Het onderwerp ICT wordt veelal nog op de 'traditionele' wijze gedoceerd. Diver-
se hoorcolleges zijn bij alle opleidingen voorzien, aangevuld in meerdere of min-
dere mate met werkcolleges. Een aantal opleidingen hanteert al het doceren in
kleine groepen, waarbij de cursisten zelfstandig actiever dienen te participeren.
De echte integratie in werkcolleges zal veelal pas realiseerbaar zijn als ICT inte-
greert binnen Administratieve organisatie en Leer van de Accountantscontrole.

' I en II tezamen beslaan 30 uur hoor-/werkcolleges. Daarnaast worden nog andere ICT-
basisvakken gedoceerd.  Diverse vakken in doctoraal (moeilijk te kwantificeren).
'  Geen expliciete inpassing bij Administratieve organisatie.
4  Schatting op basis van BIV-bouwwerk.'

Optioneel, keuzemodules BIV-BPR, BIV-ICT-auditing of BIV-ERP.
«  In totaal 200 uur college en zelfstudie; naar schatting 50% via collegevorm.
'  Alleen voor het wegwerken van deficienties.
' Onderdeel van AO-casussen.
' Aangevuld met aantal werkcolleges met gerichte ICI'-gerelateerde vraagstukken.mAan te vullen met keuzemodule EDP-auditing omvattende 9 uur college.
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Het nadeel bij de 'traditionele' onderwijsvorm is dat cursisten het onderwerp ICT
als behoorlijk abstract (blijven) ervaren. Daarbij komt nog het feit, gelet op de
verjonging van de cursisten, dat cursisten slechts in beperkte mate eigen werker-
varing inbrengen. Dit zou pleiten voor een volledig praktijkgerichte behandeling
van de ICT-problematiek. De opleidingen die een uniforme instroom van cursis-
ten hebben, waarbij cursisten vanuit het doctoraal programma van de betreffende
universiteit doorstromen naar het postdoctoraal gedeelte, hebben in dit kader een
duidelijk voordeel.
Minder aandacht behoeft dan te worden besteed aan het wegwerken van deficien-
eies en het op 66n noemer krijgen van de cursisten.

De keuze voor werkwijze en doceervorm wordt natuurlijk niet alleen bepaald
door de ICT-gerelateerde onderdelen, maar feitelijk door de structuur van de ge-
hele opleiding.
In dit kader is het van belang of de opleiding primair beoogt een theoretische ba-
sis te bieden, die verdere praktijkuitwerking krijgt tijdens de stageverplichting
(situatie voor afstudeerders na september  1999)  of dat praktijkinbreng  mede  een
belangrijk deel van de opleiding dient te zijn. De ontwikkelingen van het eerder
gememoreerde Limperg-onderzoek, als onderdeel van het IFAC Education
Committee, zijn in deze ook interessant. Een aantal voorlopige conclusies van dit
onderzoek lijken de noodzaak voor meer praktijkgericht onderwijs te onderstre-
pen.

8.3.4 Programmavergelijking
Aan de hand van het in hoofdstuk 7 ontwikkelde normatieve programma wordt
een analyse uitgevoerd van de mate van realisatie van de diverse hoofdonderde-
len per opleiding. Deze analyse is indicatief aangezien niet op alle onderdelen per
opleiding een diepgaande inventarisatie heeft plaatsgevonden. In het kader van
het onderzoek wordt dit ook niet noodzakelijk geacht, aangezien het doel niet is
om alle individuele opleidingen te classificeren en te beoordelen. Veeleer dient
een analyse te worden uitgevoerd, die het mogelijk maakt een marsroute te ont-
wikkelen als basis voor het vernieuwen van het programma EDP-auditing aan de
KUB en voor het geven van algemene, richtinggevende adviezen voor de overige
opleidingen.

223



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'
doelstellingen accountant mate van be-

handeling

G I  R P I      II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-

mus rode

1. Samenhang ICT
X X X .   te onderkennen ICT-        4      2      1        C        0        0 C Ccc

componenten
X X X .    te onderkennen beheer-     4      2      1

organisaties
X X X X . kwaliteitskader 421

(beheeraspecten)

2. Totstandkoming ICT GGGG GGG
X           X                . relatie bedrijfsbeleid en     4      0      0

ICT
X X X X . informatieplanning 4 1 0

(aanpak, methodiek)
X X .   groeipad ICT (o.a. Nolan

Norton-groeimodellen)

' Indicatie gebaseerd op:
N = niet opgenomen
0 = onbekend, niet onderzocht
G = gedeeltelijk (diepgang beperkt)
C = compleet/geheel gerealiseerd



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'

doelstellingen accountant mate van be-
handeling

G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-

mus rode

X X X X .    van informatieplanning     2      4     0

naar projecten
(projectorganisatie)

X                                 .    make or buy (beslissing,    4       1       0
voor/nadelen, trends)

X X X X . systeemontwikkeling  2 0 0
(aanpak, methoden,
technieken)

productie (aanpak, me-
X          X               . van ontwikkeling naar      4      0     0

thoden, technieken)
X X X X .   planning & control- 300

cyclus, ICT-
beleid/informatieplan/
ICT-plan/realisatie/ 400
control

3. Verschijningsvormen ICT- 6GGG GGC
componenten

X X X .    data (geYntegreerd, afde-    3       2      1
lingsgewijs, eigenaar-
schap, datamodellering,



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'
doelstellingen accountant mate van be-

handeling

G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-
mus rode

data als productiefactor)
X  X   . systeemsoftware 3 2 1

(relatie systeemsoftware-
componenten, welke
producten, betekenis van
diverse producten en
wisselwerking met ove-
rige producten)

X         X             . hardware (architecturen    3     2     1N

W zoals mainframe,
client/server, PC-
netwerken, behandeling
veel voorkomende pro-
ducten, van 'gesloten'
naar 'open' datacommu-
nicatie)

X X X X applicaties 422
(architecturen, ERP-
pakketten, behandeling
veel voorkomende pro-
ducten, geYntegreerd ver-
sus componeerbaar)



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'
doelstellingen accountant mate van be-

handeling

G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-

nnus rode

X X X X . gebruikersorganisatie  4 4 2
(verantwoordelijk-
heden/rollen van gebrui-
kers, eigenaarschap,
procesverant-
woordelijkheid)

X X X . systeemontwikkelings-442
organisatie
(taken/functies, organi-

S satie-modellen, intern
versus extern, outsour-
cing, methodieken/
werkwijzen)

X X X . verwerkings/trans- 442
portorganisatie
(taken/functies, organi-
satiemodellen, intern
versus extern, outsour-
cing, methodie-
ken/werkwijzen)



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'

doelstellingen accountant mate van be-
handeling

G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-
nnus rode

4. Trends in ICT GNGG GNN
X X X .   groeimodellen ICI 240

X                      .    trends in relatie tot toe-      2     0     0
gevoegde waarde
(information economics)

X                    .   technology push versus     2     0     0
demand pull

X     . trends/focusgebieden  2 2 2
komende 3-5 jaar
(macro-economisch in-
formatieplan)

5.  Beheer van ICT (normatief) 6GGG GGG
X  X X . kwaliteitsnormen 140
X X . normatieve modellen:        1      3      0

betekenis en inhoud o.a.:
ISO
ITIL

Cobit
Code voor
Informatiebeveilging



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'

doelstellingen accountant mate van be-
handeling

G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-
mus rode

ICT-management-
disciplines (twaalf
gebieden)

X X . samenhang tussen mo-       1      4      0

dellen mede gerelateerd
aan kwaliteitsbegrippen

X X . relatie tussen normen en     1      4      0

ICT-componenten

                                      6. Typologieen van verwerking GGGG CGG
(vanuit ICT-perspectief)

X X X . behandeling typologietin   2      3     0
(van batch/stand
alone naar online/real
time)

X X X . kenmerkende verschillen   2      3     0
X X X .    aandachtspunten uit be-     2      3      0

heerinvalshoek

X     X     X   7. Typologieen van verwerking   2      4     0        G        O        G G GGG
(vanuit proces/
bedrijfsperspectief). Behan-
deling van voorkomende



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'
doelstellingen accountant mate van be-

handeling

G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-
mus rode

producten, inpassing in pro-
cessen, trends.

ICT in handelsorganisa-
ties,
ICT in productiebedrij-
ven

ICT in financiale instel-
lingen
ICT bij (semi-)over-
heden

ICT bij overige typolo-
gieen

Focus is gericht op relevantie
van ICT voor bedrijfsproces
8. Beheersingsmaatregelen 6GGG CGO

X X X X . soorten beheersings- 144
maatregelen

X X X X .    verschuiving in beheer-     1       4      4

singsmaatregelen
X X X X . relatie beheersingsmaat-    1      4     4

regelen en normen



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'
doelstellingen accountant mate van be-

handeling

G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KIJB Nijen-
mus rode

(zie onderdeel 5)
X X X X .   algemene ICT- 144

management-procedures
(per beheerdiscipline
voorbeelden van maat-
regelen behandelen)

X X X X .    algemene ICT compo-       1       4      4

nent controls

13
(voorbeelden van te rea-
liseren maatregelen per
component)

X X X X .    specifieke ICT compo-      1       4      4

nent controls
(voorbeelden van te rea-
liseren maatregelen;
splitsing naar in-
puuverwerking/output)

X X X X   9. Taakgebied accountant t.o.v.   0      0     4        C        G        G G CCO
ICT (formele taakgebieden)

wet en regelgeving
artikel 393 lid 4



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'
doelstellingen accountant mate van be-

handeling

G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-
mus rode

Wet computercri-
minaliteit
Wet Registerac-
countants
(voorzover ICT-
gerelateerd)
Wet persoonsregi-
stratie

w                               .   Memoranda/brieven
DNB-memorandum

Stichting Toezicht
Effectenverkeer en
Verzekeringskamer
actualiteiten

Inperking relevante kwali-
teitsbegrippen en aan-
dachtsgebieden



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingent
doelstellingen accountant mate van be-

handeling

G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-

nnus rode

10. Auditaanpak accountants 6GGGGGG
(modelvorming)

X  X X controleaanpak en 004
plaatsbepaling ICT
daarbij

X  X X relatie jaarrekening, te       0        0        4

controleren beweringen

Ei                                                en ICT-componenten
X  X X evidencevorming ac-      0     0     4

countant in relatie tot
ICT

X  X X keuzeproces controle-     0     0     4

aanpak (control
around/control through)



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'
doelstellingen accountant mate van be-

handeling
G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-

rnus rode

11.  Auditnormen ICT GGGG GGG
X X relatie beheernormen      0      0     4

organisatie en audit-
normen accountant

X  X X methodieken/werkwijz 0 0 4
en (risicoanalyse, doel-
stellingenmodel)

9
XX behandelen referentie-     0      0     4

modellen (o.a. NIVRA-
studierapport 34)

X X ICT-invloed op con-       0      0     4

trolemiddelen
en controletechnieken
(inclusief CAAT' s)

12.  Auditaanpak ICT GGGG GGG
(concretisering gebaseerd
op controleaanpak)

X X X X beoordeling ICT- 004
management-
procedures



Leer- 'Common body of knowledge' Monnent en Indicatie afdekking binnen opleidingen'

doelstellingen accountant mate van be-
handeling

G I  R P I II III VU UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-
rnus rode

(o.a. rekencentrumau-
dit) gebaseerd op con-
troleaanpak

X X X X . beoordeling algemene     0      0     4

ICT component con-
trols (o.a. rekencentru-
maudit)

X X X X beoordeling specifieke    0     0     4

ICT component con-
                                              trols (o.a.

systeemaudit)

13. Verantwoordelijk-heden CGCC CCO
accountant versus in te
schakelen specialisten

X X ongedeelde verant- 004
woordelijkheid

X X relatie accountant en       0      0      4

EDP-auditor



Leer- 'Common body of knowledge' Moment en Indicatie afdekking binnen opleidingen'
doelstellingen accountant mate van be-

handeling

G I  R P I II III VIJ UvA UM Eras- RUG KUB Nijen-
mus rode

14. Verklaringen/- CGGGGCO
mededelingen inzake ICT:

X            X         . wettelijke kaders 004
(zie onderdeel 9)

X            X management letter 004
X                  15. Bijzondere opdrachten, re-    0      0     2        C        C        G        C        C        C        O

latie tussen jaarrekening-
                                                controle en bijzondere ICT-

gerelateerde opdrachten



8.4 Analyse relevante onderzoeksdoelstellingen
Ter afsluiting van dit hoofdstuk worden aan de hand van de relevante onder-
zoeksdoelstelling de kernzaken nogmaals geresumeerd.

3.1  Inzicht verkrijgen in de betekenis van 'jaarrekening ICT-auditing' binnen de
accountancyopleidingen op Nederlandse universiteiten.
De zeven relevante opleidingen zijn gekarakteriseerd en in beeld gebracht
vanuit de optiek van het onderwerp  ICT  in de diverse programma' s.  De  ver-
schillen  in de programma' s zijn relatief groot, hoewel ogenschijnlijk diverse
programma' s dezelfde hoofdthema' s volgen.  Uit de indicatieve confrontaties
tussen het ontwikkelde normatieve kader ('common  body of knowledge'  op
ICT-gebied voor accountants) en de diverse opleidingen lijkt nog veel over-
eenstemming tussen de opleidingen te bestaan. Echter, bij het verder inzoo-
men op studiebelasting, gebruikte literatuur, timing van ICT-onderwerpen in
het gehele accountancyprogramma en inhoud van de modules zijn wel dege-
lijk aanzienlijke verschillen waar te nemen.

Belangrijk is de constatering dat geen van de opleidingen duidelijk het onder-
scheid zichtbaar maakt tussen minimaal noodzakelijke ICT-opleiding-
programma's voor de RA's in het kader van de financial audit-functie en de
verdere verbreding gelet op overige assurance services. Tevens is het ontbre-
ken van voldoende integratie tussen de op ICT gerichte vakken en de voor de
financial audit-functie belangrijke vakken Administratieve organisatie en
Leer van de Accountantscontrole in dit kader relevant.

De diverse ICT-opleidingsprogramma's zijn op de meeste universiteiten in de
loop der jaren ontstaan en verder uitgebouwd zonder dat een normatief kader
c.q. curriculum hieraan gerichte sturing heeft gegeven. De behoefte aan deze
sturing wordt overigens wel herkend door de diverse opleidingscoordinatoren
en betrokken hoogleraren. Via bilaterale contacten en anderszins (via overleg
in beroepsorganisatie, publicaties e.d.) vinden natuurlijk wel uitwisselingen
van ideeen, ook op ICT-gebied, plaats. Echter, gezien de enorme ontwikke-
ling van ICT is een structuur hierbij wel steeds meer relevant.

Voorkomen dient te worden dat de 'jaarrekening ICT-auditing' ondersneeuwt
ten opzichte van de brede assurance service-gerichtheid. Dit geldt eveneens
voor de 'beperkte' Administratieve organisatie als basis voor de financial au-
dit-functie versus de huidige onderwijsaandacht voor management control en
corporate governance. De ontwikkeling van de aandacht voor brede assuran-
ce services kan overigens ook versterkend werken voor inpassing van ICT in
de standaard-RA-opleiding. Het is voor vele RA's duidelijk dat diverse
'nieuwe' assurance services zich op het terrein van de ICT bevinden (o.a.
Web-trust); dit terrein is alleen te 'claimen' indien het voor afnemers van
diensten aannemelijk  is  dat  RA' s als deskundige  voor het leveren  van  deze
assurance services te beschouwen zijn. De motieven daarvoor worden dan
veelal gelegd   bij   de al aanwezige kennis   bij   RA' s   in het kader   van   hun
'traditionele' financial audit-functie en daarop gerichte opleiding.
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Voorwaar een drijiveer om het minimum-ICT-programma ('jaarrekening
ICT-auditing') dan ook zichtbaar te maken.

De indicatieve evaluatie  van de diverse opleidingsprogramma' s geeft  de  in-
druk dat de diverse opleidingen ten aanzien van de aandacht voor ICT verge-
lijkbaar zijn. Op diverse hoofdonderdelen wordt een score G (gedeeltelijk ge-
realiseerd) behaald. Daarbij dient te worden bedacht dat de interpretatie van
de 'score' G diverse malen verschillend is. Echter, deze vergelijkbaarheid
van de programma' s  is niet geheel terecht zoals  ook al gebleken  is  uit  de  op-
merkingen inzake studiebelasting en werkwijze.
Verder blijkt dat:

de timing van te doceren modules/onderwerpen zeer verschillend is. Bij
sommige opleidingen is een inhaalslag in het ICT-programma tijdens de
eindfase van de accountancyopleiding zichtbaar, terwijl andere opleidin-
gen veel aandacht besteden aan ICT in het begin van de opleiding met
een 'afzwakking' daarvan tijdens de eindvakken inzake accountantscon-
trole. Een uitgebalanceerde opzet van een ICT-programma in al zijn fa-
cetten (zie normatief kader) is nog in geen van de opleidingen volledig
gerealiseerd;
de invulling van het ICT-programma per opleiding verschillende accen-
ten heeft, mede afhankelijk van de inzichten van de betreffende hoogle-
raar c.q. docenten. Een belangrijke drijfveer voor vernieuwing van de
ICT-programma's bij bepaalde opleidingen is de verbreding van de assu-
ranee service en niet of nauwelijks de noodzaak om ICT een goede posi-
tionering te geven binnen de financial audit-functie. Al eerder is gesteld
dat een minimumprogramma ten aanzien van ICT binnen de kaders van
de financial audit in de opleidingen niet of slechts moeizaam te herken-
nen is;
de diverse ICT-onderwerpen veelal (te) theoretisch worden toegelicht aan
cursisten. Praktijktoepassingen, evidencevorming e.d. blijken nog onder-
belicht; dit verklaart voor een deel de vele 'G'-scores in de tabellen hier-
voor. Overigens dient hierbij wel de structuur van de opleiding te worden
bezien in relatie tot ontwikkelingen in de stageverplichting. Indien een
opleiding beoogt theoretische kaders en denkmodellen te scheppen, die
verdere praktijkuitbouw krijgen tijdens de stages, is de gesignaleerde
opmerking minder important;
de inbedding van de ICT-onderwerpen niet alleen qua timing verschil-
lend is in de opleidingen, maar ook qua positionering. Bepaalde oplei-
dingen bieden de ICT-gerelateerde modules als volledig zelfstandige
vakken aan, terwijl andere juist steeds meer streven naar integratie van
vakken in de accountancyopleiding. Eerder is al gesignaleerd dat een te
gesegmenteerde benadering van ICT niet bevorderlijk is voor het cretren
van kennis bij cursisten, en dat integratie van ICT-onderwerpen binnen
Administratieve organisatie en Leer van de Accountantscontrole daarom
een belangrijk aandachtsgebied is.
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Overigens is het in dit kader ook relevant om afstemming te bewerkstel-
ligen tussen de doctoraal en postdoctoraal programma's. Met name inza-
ke de basiskennis ICT heerst hierover bij een aantal universiteiten nog te
veel onduidelijkheid.
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9 Internationale vergelijking

9.1 Inleiding
Om een indruk te krijgen van de situatie qua opleiding op ICT-gebied voor ac-
countants is getracht inzicht te krijgen in de internationale situatie. Daarbij is niet
gestreefd naar volledigheid, echter een vergelijking op hoofdlijnen kan onder-
steunend zijn voor de binnen Nederland te ontwikkelen voorstellen voor het
'common body of knowledge' op ICT-gebied voor certificerende accountants.
Via een aantal publicaties is inzicht verkregen in de denkwijze in Angelsaksische
landen over het onderwerp accountantscontrole en ICT. Daarbij geeft het boek
'An audit approach to computers' van Jenkins, Cooke en Quest (ook gehanteerd
binnen een aantal van de Nederlandse opleidingen) een goed vertrekpunt. Dit
wordt aangevuld met observaties uit een aantal andere publicaties en de binnen
KPMG uitgevoerde interviews met een aantal internationale contactpersonen.
Verder wordt aandacht geschonken aan de IFAC-publicatie 'Information Tech-
nology in the Accounting Curriculum'.

Op voorhand dient te worden bedacht dat deze internationale vergelijking slechts
een indruk geeft en relatieve betekenis heeft aangezien de visie op het accoun-
tantscontroleproces en de functie van de accountant in landen verschilt, hetgeen
directe consequenties heeft voor de opleiding van accountants.

9.2 Uitgangspunten
9.2.1  Interne controle versus internal control

De Koning c.s. ([Koni97]) stellen in hun publicatie 'Interne controle en informa-
tiecontrole' dat het begrip interne controle al sinds begin 1900 een aandachtsge-
bied is binnen de Nederlandse accountantswereld. Interne controle is daarbij ge-
definieerd als een 'zo doelmatig mogelijke beheersing van het feitelijk bedrijfs-
gebeuren en een zo economisch mogelijk aanvaardbare betrouwbaarheid van de
betrokken verantwoordingen en overige verstrekte informatie'.

Begin 1900 worden in Angelsaksische landen 'internal control'-studies uitge-
voerd; voor die tijd is deze term niet duidelijk waarneembaar in het Angelsaksi-
sche accountantsberoep. Het begrip internal control is daarbij ruimer dan het be-
grip interne controle. De Koning c.s. pleiten voor het gelijksoortig
interpreteren van beide begrippen.

Het lijkt erop dat in Nederland het denken over het vormgeven van de accoun-
tantscontrole in belangrijke mate is beinvloed door het begrip interne controle.
Dit heeft ook zijn invloed op de controle van de geautomatiseerde omgeving ge-
had. De Koning c.s. introduceren hiervoor het begrip informatiecontrole. Hoe nu
in de Angelsaksische omgeving het 'gemis' van internal control in de afgelopen
decennia zijn consequenties heeft gehad in het samenstellen van accountantscon-
troleprogramma's wordt niet in detail geevalueerd. Het lijkt voor de vergelijking
op hoofdlijnen zinvoller om kennis te nemen van de publicatie 'An audit ap-
proach to computers' van Jenkins, Cooke en Quest.
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Deze publicatie beschrijft vanuit een Angelsaksisch perspectief een moderne be-
nadering voor accountantscontrole in een geautomatiseerde omgeving.

9.2.2 Anabse Jenkins, Cooke en Quest
Opvallend is bij analyse van de publicatie 'An audit approach to computers' dat
ondanks de constateringen in paragraaf 9.2.1 de geschetste benadering goed her-
kenbaar is voor de Nederlandse praktijk. De historische verschillen met betrek-
king tot interne controle en internal control lijken geen wezenlijke invloed te
hebben op de aanpak voor geautomatiseerde omgevingen. Het feit dat, zoals is
gebleken in hoofdstuk 8, veel universiteiten de Angelsaksische publicatie als lei-
draad nemen bij de colleges inzake auditing in geautomatiseerde omgevingen on-
derstreept dit beeld.

Jenkins, Cooke en Quest introduceren een praktische (efficiente en effectieve)
benadering van de controle door de accountant van financiele overzichten in om-
gevingen waarin de verwerking en de opslag van administratieve gegevens zijn
geautomatiseerd.
Als kenmerken zijn daarbij te onderkennen:
. risicobenadering;
.   flexibiliteit in keuze van elementen uit de controleaanpak;
.   betrokkenheid van de leiding van de controle;
.    aanpak in overeenstemming met internationale richtlijnen.
Daarbij wordt een controleaanpak (stappenplan) gevolgd, die vergelijkbaar is met
de in paragraaf 5.4 geYntroduceerde COBRA-aanpak.

De interne-controleomgeving omvat:
.   de internal accounting controls, zijnde application controls en information and

communication technology (ICT) controls;
.  de operational controls, gericht op efficiency van operationele processen en

het voldoen aan management policies. Voor de accountantscontrole worden
de operational controls buiten beschouwing gelaten. De operational controls
bestrijken het volledige terrein van internal controls zoals gedefinieerd in het
COSO-report 'Internal controls, integrated framework' ([Coso92]).

De internal accounting controls kunnen verder als volgt worden omschreven:

1.    De application controls bestaan uit groepen van controlemaatregelen die ge-
troffen zijn in en rond het geautomatiseerde systeem. Deze controlemaatre-
gelen zijn erop gericht de betrouwbaarheid van de gegevens in de bestanden
die worden gebruikt voor het opstellen van financiele overzichten, te waar-
borgen met behulp van:

file controls: controle op de blijvende integriteit van de bestanden tussen
de opeenvolgende verwerkingsslagen.
Dit betreft de integriteit van de gegevensverzamelingen (file continuity)
en beveiliging van activa (asset protection);
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transaction controls: controle op de betrouwbaarheid van de transacties
die worden vastgelegd in de bestanden. Dit betreft de volledigheid van de
invoer (completeness of input), de accuratesse van de invoer (accuracy of
input), de autorisatie van de invoer (authorisation of transaction), door
het geautomatiseerde systeem gegenereerde gegevens (computer genera-
ted data) en het bijwerken van gegevens in de bestanden (update of data
onto files).

De application controls kunnen zijn:
user controls: handmatige controles uitgevoerd op de verwerkte gege-
vens;

geprogrammeerde controles.

2.   De ICT controls zijn groepen van controlemaatregelen die betrekking hebben
op de organisatie van ICT. In beginsel hebben deze maatregelen betrekking
op meerdere applicaties.
ICT controls richten zich op implementatie, beveiliging en computer opera-
tions.
Te onderkennen objecten daarbij zijn:

controlemaatregelen met betrekking tot de implementatie van nieuwe
systemen (implementation controls for new systems);
controlemaatregelen met betrekking tot het onderhoud van systemen
(system maintenance controls);
controlemaatregelen met betrekking tot exploitatie van het computersys-
teem (computer operations controls);
toegangsbeveiligingsmaatregelen (security controls);
controlemaatregelen met betrekking tot de besturingsprogrammatuur
(system software controls).

De indeling in application en ICT controls is vergelijkbaar met de in hoofdstuk 7
ontwikkelde indeling in ICT-managementprocedures, specifieke en algemene
ICT component controls. Dit betekent dat in essentie ook in de Angelsaksische
literatuur aandacht wordt gevraagd voor dezelfde te controleren items in een
(hoogwaardig) geautomatiseerde controleomgeving. Overigens omvatten de ap-
plication controls in de definitie van Jenkins, Cooke en Quest ook de user con-
trols, dit in tegenstelling tot definities uit hoofdstuk 7.
Daarnaast wordt meer aandacht dan in Nederlandse publicaties gevraagd voor de
gegevensgerichte controleacties. Diverse vormen  van 'file interrogation',   sub-
stantive testing e.d. worden behandeld. Hoewel de accountantscontroleaanpak in
Jenkins, Cooke en Quest start bij de systeemgerichte invalshoek (gebaseerd op
een evaluatie van de internal accounting controls) wordt ook nog veel aandacht
voor gegevensgerichte acties zichtbaar. Ook in Nederland onderkennen wij in
concrete accountantscontroleprogramma' s  deze  mix van werkzaamheden,  de  in-
steek is echter veelal meer systeemgericht vanuit de principes van administratieve
organisatie en interne controle.
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9.3    IFAC-publicaties - algemeen
Het IFAC houdt zich internationaal bezig met diverse ontwikkelingen in het ac-
counting- en auditingberoep. Als een van de commissies is een 'Education Com-
mittee' actief dat richtlijnen opstelt voor leden (landenorganisaties zoals het NI-
VRA)  om te komen tot goede opleidingsprogramma' s voor accounting-  en  audi-

tingopleidingen.

Op het gebied van ICT is in 1995 de Guideline 'Information Technology in the
Accounting Curriculum' verschenen, die in aangepaste vorm in 1998 is gepubli-
ceerd ([IFAC98/1]). De publicatie heeft tot doel, passend binnen de algemene
doelstelling van het Education Committee, om op ICT-gebied de competenties te
specificeren die de professionele 'accountant' nodig heeft. Daarbij wordt een
aantal rollen voor de 'accountant' onderkend als basis voor het definieren van de
competenties:
.   gebruiker van ICT;

manager van informatiesystemen;
.   ontwikkelaar van informatiesystemen;
.   beoordelaar van informatiesystemen.

Bedacht dient te worden dat de accountant in de Angelsaksische betekenis wordt
gedefinieerd. Diverse beschrijvingen gaan in op de accountant in de rol van con-
troller. Maar ook wordt aandacht geschonken aan de beoordelende vaardigheden
van de accountant nodig voor het externe certificerende beroep.

ICT wordt in de Guideline gedefinieerd als hardware, software en het beheer van

ICT (organisatie en procedures). De brede definitie sluit aan op de in paragraaf
7.4 breed gedefinieerde ICT-objecten. De accountant wordt gepositioneerd als
degene die de uitdagingen van diverse gesignaleerde ICT-trends dient aan te pak-
ken. Deze uitdagingen worden gedefinieerd als:
.    ICT beYnvloedt de werkwijze van organisaties.
.   ICT bet'nvloedt de werkwijze van het accountingvak.
.    ICT heeft invloed op de marktpositie van accountants.

Diverse werkgebieden komen onder de invloed van ICT. Hierbij wordt zichtbaar
dat de accountant te maken heeft met een mogelijke verbreding van de assurance

services, zoals die ook zijn uitgewerkt door het Elliott Committee ([Elli97])

Terugkomend op de onderkende rollen bij het definieren van de benodigde ICT-
competenties is een opbouw c.q. samenhang te onderkennen. Een accountant in
het openbare, certificerende beroep heeft volgens [IFAC98/1] te maken met de
eisen gedefinieerd als algemene ICT-requirements, de gebruikersrol en de beoor-
delaarsrol. Daarbij wordt onderkend dat sprake is van eisen onder te verdelen in
pre- en postkwalificatie. Met andere woorden, na het behalen van het accoun-
tantsdiploma is permanente educatie op ICT-gebied van belang c.q. noodzakelijk.
Tevens wordt hiermee zichtbaar waarin de IFAC-visie verschilt van het op de
Nederlandse universiteiten aangebrachte onderscheid in doctoraal en postdocto-
raal programma. De gedetailleerdere uitwerking van het gewenste ICT-
opleidingsprogramma volgt in paragraaf 9.4.
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9.4 IFAC ICT-publicatie en 6common body of knowledge'
Hierna worden de in [IFAC98/1] onderkende onderwerpen gespecificeerd gekop-
peld aan de binnen de kaders van dit onderzoek relevante door accountants te
vervullen rollen. Voor gedetailleerde specificaties (naar main- en key-topics)
wordt verwezen naar [IFAC98/1]. De uitwerking wordt gerelateerd aan het in
hoofdstuk 7 ontwikkelde 'common body of knowledge'.

Specificaties conform [IFAC98/1] 'Common body of knowledge' (model
uit paragraaf 7.9)

I  General ICT knowledge

*   ICT concepts of business systems Onderdelen  1,  3,6 en 7
general systems concepts
management use of information
hardware
system software
application software
data organization and access
methods
networks and electronic data
transfer
transaction processing in typical
business and accounting applica-
tions

* Internal control in computer based Onderdelen 5 en 8
business systems

control objectives
control environment
risk assessment
control activities
monitoring of control compliance

* Development standards and practices Onderdeel 2
for business systems

role of information in organiza-
tion design and behavior
system design techniques
system acquisition/development
life cycle phases, tasks, and prac-
tices and maintaining control
over system development proces-
ses

*   Management of ICT adaption, im- Onderdelen 2 en 4
plementation and use

244



Specificaties conform [IFAC98/1] 'Common body of knowledge' (model
uit paragraaf 7.9)

strategic considerations in ICT
development
administrative issues
financial control over ICT
operation issues

management of system acquisi-
tion, development and imple-
mentation
management of system mainte-
nance and change
management of end-user compu-
ting

*  Evaluation of computer-based Onderdeel 12
business systems

legal, ethical, auditing and infor-
mation system control standards
evaluation objectives
evaluation methods and techni-
ques

communicating results of evalua-
tions
follow-up
specific types of evaluations
CAAT's

Benodigde opleidingstijd voor opdoen N.v.t. (niet gespecificeerd in uren)
algemene ICT-kennis:
-   80 uur hoor/werkcollege
-   160 uur zelfstudie

II User role

*  Experience with business and Geen
accounting applications

* Software Onderdelen 1 en 3 (deels)
operating systems/architectures
basic accounting packages
small business systems
financial spreadsheets
word processing
business graphics/presentation
software
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Specificaties conform [IFAC98/1] 'Common body of knowledge' (model
uit paragraaf 7.9)

database

utility programs
access control software
anti-virus software
communications software
statistical analysis
tax preparation
audit software
decision support/export systems

Benodigde opleidingstijd:
-   40 uur hoor/werkcollege
-   80 uur zelfstudie

III Evaluator role (extension of
role I)

* Legal, ethical, auditing and informa Onderdelen  10  en   11
tion system control standards

* Evaluation objectives idem

* Communicating results of evaluations   idem

*  Following up idem

* Specific types of evaluations: Onderdeel 12
acquisition
implementation
maintenance/program changes
ICT asset safeguarding
data integrity, privacy, security
(types of controles, evaluation,
etc.)

continuity of processing and di-
saster recovery planning
system processing operations
application processing

* CAAT's (approach, standards, feasa- Onderdeel 11 en 12
bility, categories, definition and
design, execution and control)
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Specificaties conform [IFAC98/1] 'Common body of knowledge' (model
uit paragraaf 7.9)

Benodigde opleiding:
-  40 uur hoor/werkcollege
-   80 uur zelfstudie

De volgende conclusies kunnen uit de vergelijking van [IFAC98/1] met het in
hoofdstuk 7 ontwikkelde normatieve 'common body of knowledge' worden ge-
trokken:

.   De algemene benadering voor de gewenste opleiding op ICT-gebied vertoont
in beide modellen veel overeenkornsten.

.   De IFAC-richtlijn geeft geen specifieke, gedetailleerde uitwerking van de be-
nodigde opleiding voor accountants binnen de functie van jaarrekeningcon-
troles. Dit betekent dat de onderwerpen formele taakgebieden van de accoun-
tant ten aanzien van ICT, de verantwoordelijkheden van accountants versus in
te schakelen specialisten, verklaringen/mededelingen inzake ICT en bijzonde-
re ICT-opdrachten in relatie tot jaarrekeningcontrole niet expliciet in de
IFAC-richtlijn worden benoemd.

.  De IFAC-richtlijn legt meer nadruk op het gebruik van CAAT's. In de nor-
matieve 'common body of knowledge' wordt dit als aandachtsgebied wel on-
derkend, echter voornamelijk als hulpmiddel voor systeemgerichte verifica-
tiewerkzaamheden. In de IFAC-publicatie worden de CAAT's behandeld voor
gegevensgerichte controlewerkzaamheden. Overigens zijn CAAT's zoals
ACL e.d. uitermate geschikt voor 'dual purpose testing'.

.  De rol van accountant als gebruiker van ICT (rol II uit de IFAC-richtlijn) is
als zodanig in het 'common body of knowledge' niet direct te herkennen. De
IFAC-richtlijn schenkt daardoor meer aandacht aan het opdoen van praktische

1 kennis van diverse softwareproducten.
.  De IFAC-richtlijn specificeert de benodigde uren voor de diverse modules

(rollen I tot en met III).
In totaal leidt dit tot 160 uur hoor/werkcollege en 320 uur zelfstudie. In de uit-
werking van het 'common body of knowledge', zoals opgenomen in paragraaf
7.9, is geen nadere specificatie van gewenste opleidingsuren opgenomen.

Een vergelijking met de in hoofdstuk 8 gespecificeerde ICT-opleidingsuren per
Nederlandse universiteit leert dat de in de IFAC-richtlijn gedefinieerde uren re-
delijk in lijn liggen met de praktijk in Nederland. Wel dient daarbij te worden be-
dacht dat de verdeling van de uren over de onderwerpen basiskennis ICT, het
toepassen binnen Administratieve organisatie en het auditen van ICT-situaties
een verschillend beeld geeft; per opleidingsinstituut varieerde daarbij de situatie
aanzienlijk.
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In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het denkkader over en de benade-
ring van het onderwerp ICT, zoals blijkend uit de IFAC-richtlijn, redelijk tot
goed te plaatsen is in de Nederlandse situatie. Dit betekent dat in Nederland, re-
denerend vanuit deze internationale richtlijn, ICI' al een behoorlijke positie lijkt
te hebben binnen de accountancyopleidingen, hetgeen door de business proces-
gerichte focus van het accountantsberoep in Nederland ook verklaarbaar lijkt. De
mate van navolging van deze IFAC-richtlijn in andere landen is vooralsnog niet
duidelijk en is ook geen onderwerp van nadere studie geweest.

9.5 Opleidingsprogramma Verenigde Staten
In de Verenigde Staten wordt de accountancyopleiding verzorgd via de AICPA.
Er is een CPA-opleidingsprogramma. Het CPA-examenprogramma (ontleend aan
de   1997 CPA Examination Summary) spreekt in eindtermen  over de volgende
onderdelen:
.   business law and professional responsibilities;
• auditing (generally accepted auditing standards and procedures);
.    accounting and reporting;
. financial accounting and reporting.
In de sectie Auditing zijn onderdelen opgenomen, die de ICT behandelen.
De sectie behandelt een stappenplan voor een financial audit vergelijkbaar met
het eerder get'ntroduceerde COBRA-model. Na het inschatten van de inherente
risico's wordt als onderdeel van het inschatten van het interne-controlerisico ge-
sproken over:
.    consider the effects of information technology on internal control, and
.    consider the effects of service organisations on internal control.

Verder wordt nog gerelateerd  aan de inzet  van  CAAT' s  en  het op elektronische
wijze vergaren van evidence; dit laatste heeft betrekking op de inzet van interne
ICT-hulpmiddelen bij de financial auditor.

Een specifieke uitwerking van relevante ICI'-literatuur vindt niet plaats. Er lijkt
slechts summiere verplichte ICT-auditliteratuur te zijn. Raakvlakken worden be-
licht met de volgende literatuur:
. Cobit-publicatie;
.   SAS 70 & 78: third party reviews (in het kader van af te geven third party-

mededelingen);
.   SAS 5x & 91: ICT/software activeren.

De focus is samenvattend gericht op:
.    de impact van service organisaties;
.    het gebruik van CAATS's;
.    de hoofdlijnen van de general ICT controls.

AICPA heeft een project 'CPA vision' in uitvoering om zich als organisatie ver-
der aan te passen aan de veranderende omgeving. ICT is daarbij een van de be-
langrijkste factoren. Dit zou tot een nadrukkelijker inpassing van ICT en ICT-
auditing in de opleidingsprogramma' s voor financial auditors kunnen leiden.
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9.6 Analyse relevante onderzoeksdoelstelling

De analyse van de internationale situatie op ICT-opleidingsgebied voor accoun-
tants levert een analyse op van de volgende onderzoeksdoelstelling:

3.2 Inzicht verkrijgen in de betekenis van 'jaarrekening ICT-auditing' binnen de
accountancy-opleidingen in internationaal perspectief.

Op basis van de internationaal geldende IFAC-richtlijn inzake ICT in het ac-
counting curriculum is een vergelijking gemaakt met het in hoofdstuk 7 ont-
wikkelde normatieve 'common body of knowledge'. In principe is geconsta-
teerd dat deze in internationaal verband ontwikkelde richtlijn veel vergelij-
kingen kent met het normatief kader. Toch blijft de IFAC-richtlijn algemener
van aard, terwijl het normatief kader meer inzoomt op de financial audit-
functie van de accountant.

De belangrijkste constatering is echter dat de normatieve uitwerking in
hoofdstuk 7 aansluit bij de internationale ontwikkelingen blijkend uit de
IFAC-richtlijn en als zodanig dan ook een goede basis biedt voor de verdere
concretisering in opleidingsmodules en onderwijsprogramma's.
Uit de vergelijking met het CPA-examenprogramma is gebleken dat in Ne-
derland de ICT-onderdelen verder en concreter zijn uitgewerkt. Als het ont-
wikkelde 'common body of knowledge' internationaal als normatief zou
worden beschouwd, dan zou dit voor de situatie in de Verenigde Staten veel
consequenties hebben.
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10 Gewenst opleidingsprogramma

10.1 Inleiding
In hoofdstuk 7 is een normatief 'common body of knowledge' voor accountants
ontwikkeld op ICT-gebied als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Hiervoor is
de term 'jaarrekening ICT-auditing' geYntroduceerd.

De in paragraaf 7.9 opgenomen tabellen met een beschrijving van de objecten, de

leerdoelstellingen en het moment van behandeling vormen feitelijk al in grote lij-
nen de structuur van het gewenste 'jaarrekening ICT-auditing' opleidingspro-

gramma.
Op basis van deze tabellen worden in dit hoofdstuk de onderkende objecten, waar
noodzakelijk, verder uitgediept, wordt relevante literatuur ingepast en worden 10-

gische modules geYdentificeerd.

10.2 Clustering opleidingsprogramma in opleidingsmodules
In het gewenste 'common body of knowledge'  is een driedeling opgenomen naar:
.   basiskennis ICT;
.    het toepassen van basiskennis ICT binnen administratieve organisatie;
.  het auditen van ICT-situaties (als onderdeel van Leer van de Accountants-

controle).
Deze basisindeling is gebruikt voor het positioneren van de te onderkennen mo-
dules.
In paragraaf 7.9 zijn vijftien onderdelen onderkend die tezamen het 'common bo-

dy of knowledge' op ICT-gebied voor accountants omvatten. Deze vijftien on-
derdelen laten zich als volgt in opleidingsmodules vertalen:
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Opleidingsmodules Common bodv of knowledee (zie 7.9)
onderdeel 1 : samenhang ICT

module 1: onderdeel 2 : totstandkoming ICT
basiskennis ICT onderdeel 3 : verschijningsvormen ICT-

onderdeel 4 : componenten
trends in ICT

module 2: onderdeel 5 : beheer van ICT
ICT-typologieEn en onderdeel 6 : typologieen van verwerking (ICT)
control onderdeel 7 : typologieen van verwerking

1                                    (proces/bedrijfsperspectief)

module 3: onderdeel 8 : beheersingsmaatregelen
ICT control en Admi-
nistratieve organisatie

onderdeel 9 : taakgebied accountants t.a.v. ICT
onderdeel 10 : auditaanpak accountants

module 4: onderdeel 11 : auditnormen ICI'
jaarrekeningcontrole onderdeel 12 : auditaanpak ICT
en ICT onderdeel 13 : verantwoordelijkheden accountant

verklaringen/mededelingen ICT

onderdeel 14 : versus specialisten

module 5: onderdeel 15 : bijzondere opdrachten
Capita Selecta

Figuur 47, Raamwerk opleidingsprogramma ICT voor accountants

De plaatsing van de opleidingsmodules op het gebied van 'jaarrekening ICT-
auditing' in doctoraal/postdoctoraalprogramma is als volgt denkbaar:
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Propedeuse I Doctoraal I Postdoctoraal

Module 1

L        Module,

  L_-_.      Modde 3

I

f.; 1 1 Lilt Module 4

1 Administratieve organisatie
1
L+ Module 5

1 t

Lzer van de Accountantscontrole

Figuur 48, Plaats opleidingsmodules in curriculum

De volgende opmerkingen zijn bij dit voorstel van belang:
.   De module basiskennis ICT zal deels al in het propedeuseprogramma zijn in-

vulling kunnen krijgen.
.   Module 3, ICT control en Administratieve organisatie, dient idealiter parallel

te lopen met de opleidingsmodules inzake Administratieve organisatie. Deels
geldt dit ook voor de inhoud van module 2 in relatie tot Administratieve orga-
nisatie, echter dit is minder ingrijpend qua noodzakelijke integratie. Een vol-
ledige integratie van de modules 3 en deels 2 met Administratieve organisatie
versterkt naar verwachting de beeldvorming en kennis bij de accountants in
opleiding. In belangrijke mate kunnen delen van module 3 al worden gedo-
ceerd binnen het doctoraalprogramma.

.   De modules 4 en 5 behandelen specifiek de auditaspecten van de ICT en zijn
daarmee sterk te koppelen aan Leer van de Accountantscontrole. Het parallel
invullen van beide trajecten is daarbij relevant, nog beter is het geYntegreerd
invullen binnen Leer van de Accountantscontrole van de ICT-audit.

.    Module 3 dient bij de start een herhaling te bevatten van de kernzaken uit de
modules 1 en 2. Dit geldt eveneens voor module 4 in relatie tot module 3.
Hierdoor kan de rode draad in en de samenhang tussen de modules goed vorm
krijgen.

Naast de structurering in een aantal modules is het van belang om zicht te geven
op de studielast van het beoogde programma op het gebied van 'jaarrekening
ICT-auditing'.  Uit de structurering in vij f modules  valt af te leiden dat in de  mo-
dules 1 tot en met 3 eerst de ICI' breed wordt behandeld, zodat vervolgens gericht
het beheer van de ICT en de audit van de in het kader van de jaarrekeningcontrole
relevante ICT-aspecten kunnen worden behandeld.
De brede startbehandeling van ICT is noodzakelijk om studenten de zeeffunc-
tie/trechterfunctie te kunnen laten vervullen.
Hierbij is feitelijk een situatie aan de orde zoals eerder geschetst rondom de Ad-
ministratieve organisatie in figuur 45, het vernieuwde BIV/AO-programma aan
de UvA (trechtermodel).
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10.3 Concretisering opleidingsprogramma
10.3.1 Algemeen

Hiervoor zijn de onderkende elementen in het 'common body of knowledge' ge-
clusterd in modules. Per module worden de onderkende deelgebieden, voorzover

dat nodig is, nader geconcretiseerd. Relevante literatuur wordt geidentificeerd,
waarbij regelmatig wordt geput uit delen van programma' s  van  de in hoofdstuk  8

geYnventariseerde opleidingen.
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10.3.2 Module 1: Basiskennis ICT

Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling
G I R P I      II    III

1. Samenhang ICT Objecten:
X X X .   te onderkennen ICT- 421 . kwaliteitskader, kwaliteitsaspecten

componenten . algemene uitleg over ICT-objecten
X X X .    te onderkennen beheeror-         4      2 1 (componenten: hardware, systeemsoftware, ap-

ganisaties plicaties, gegevens)
X X X X . kwaliteitskader 421 zie materiaal paragraaf 7.5

(beheeraspecten) .   planning & control-cyclus ICT
. organisatorisch kader ICT-planning, inzet en be-

heer

. ICT-beheergebieden (twaalf managementdisci-
plines, paragraaf 7.5)

Vorm:
. hoorcollege

Literatuur' :
. Laudon/Laudon,

Management information systems, new approa-
ches to Organization and Technology

' Als aanvulling op de literatuur geldt bij alle onderdelen dat veelal actuele artikelen per module zullen worden toegevoegd; verder is nog ge-
abstraheerd van readers



Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling

G I R P I      II     III

.   Van der Pijl, Kwaliteit van informatie in theorie
en praktijk

.   NIVRA-geschrift 53, Kwaliteitsoordelen over
'                    informatievoorziening

. Management summary ITIL-voorziening

2. Totstandkoming ICT Objecten:
X X . relatie bedrijfsbeleid en 400 . organisatieanalyse (missie, KSF, SWOT)

ICT .   procesanalyse (o.a. ISAC AO-schema)
X X X X . informatieplanning 4 1 0 . gegevensanalyse (ER-diagram)

(aanpak, methodiek) . informatiebeleid (systemen, gegevens, technolo-

M X X .    groeipad ICT (o.a. Nolan 240 gie, organisatie)
'.I

Norton-groeimodellen) . informatieplan (prioriteiten, budget)
X X X X .   van informatieplanning 4 1 0 .   planning & control-cyclus ICT (zie paragraaf

naar projecten 7.3)

(projectorganisatie) .   vraag-aanbodfactoren ICT
X                             .    make or buy (beslissing, 200 . groeifasen Nolan Norton (behandeling kenmer-

voor/nadelen, trends) ken fasen)
X X X X . systeemontwikkeling 400

(aanpak, methoden, tech- Opmerking: Gebaseerd op BIV-A&I module NI-
nieken) VRA-Nijenrode

X X .    van ontwikkeling naar pro-       3      0      0

ductie (aanpak, methoden, Vorm:
technieken) . hoorcollege



Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling
G I R P I      II     III

X X X X .   planning & control-cyclus,      4     0 0 .   case study informatieplanning (beperkt werk-
ICT-beleid/informatie- college)
plan/ICT-plan/realisatie/
control Literatuur:

. Pascoe-Samsom, Organisatie, besturing en in-
formatie

• Galbraith, Informatieverwerkingsmodel
. Parker, Benson, Linking data administration to

enterprise strategic planning
• Yourdon, Modern structured analysis
. model Nolan Norton

5
3. Verschijningsvormen ICT- Objecten:

componenten .   typologieen van verwerking (op hoofdlijnen)
X X X .   data (gerntegreerd, afde- 3 2 1 .   data, opslagmethoden (bestanden, databases, re-

lingsgewijs eigenaarschap, lationeel, gedistribueerd)
datamodellering, data als . systeemsoftwarecomponenten
productiefactor) (soorten operatingsystemen, databasesystemen,

X X systeemsoftware (relatie 321 toegangsbeveiligingssoftware, samenhang)

systeemsoftwarecompo- . hardware (systeemarchitecturen, voorbeelden
nenten, welke producten, van hardwareleveranciers)
betekenis van diverse pro- . applicaties (pakketten, maatwerk, verschijnings-
ducten en wisselwerking vormen)
met overige producten) .   organisatie van ICT/uitdiepen structuur, taken en



Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling
G I R P I     II    III

X X . hardware (architecturen zo-      3      2 1 verantwoordelijkheden van gebruikersorganisa-
als mainframe, client/ tie, systeemontwikkeling, verwer-
server, PC-netwerken, be- king/transportorganisatie
handeling veel voorkomen- .   principes van outsourcing (aanpak, overwegin-
de producten, van gen, consequenties)
'gesloten' naar 'open' data-
communicatie) Vorm:

X X X X . applicaties (architecturen,       4     2 2 . hoorcollege
ERP-pakketten, behande- . casus (werkcollege) gerelateerd aan verandering
ling veel voorkomende ICT-componenten (bijv. groei van fase 2 naar 3
producten, geintegreerd in Nolan-model inclusief consequenties)

3 versus componeerbaar)
X X X X . gebruikersorganisatie 4 4 2        Literatuur:

(verantwoordelijkheden/roll .   Suerink, Van Praat, Inleiding EDP-auditing
en van gebruikers, eige- .   Jans, Grondslagen van de Administratieve orga-
naarschap, procesverant- nisatie
woordelijkheid) .   Neisingh, De invloed van het gebruik van auto-

X X X . systeemontwikkelingsorga- 4 4 2 matisering op de beheersing van de organisatie,
nisatie (taken/functies, or- Compact 94/1
ganisatiemodellen, intern . Gielen, Swinkels, Kwaliteitsbeheersing bij sys-
versus extern, outsourcing, teemontwikkeling, Compact 90/2
methodieken/ werkwijzen) • Veltman, Systemen voor logische toegangsbe-

X X X . verwerkings/transportorga- 4 4 2 veiliging, Compact 91/4
nisatie (taken/functies, or-



Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling
G I R P I     II    III

ganisatiemodellen, intern .   Swinkels, Van Irsel, Investeren in informatie-
versus extern, outsourcing, technologie: take IT or leave IT, Compact 92/2
methodieken/ . Donkers, Oudega, Verstelle, Management con-
werkwijzen) trol over informatietechnologie, Compact 96/5

.   NIVRA-geschrift 43, Organisatorische maatre-
gelen en controletechnieken voor de ontwikke-
ling van geautomatiseerde informatiesystemen

.   NIVRA-studierapport 27, Beheersing van de
micro

.   NIVRA-geschrift 64, EDI

                                  4. Trends in ICI Objecten:
X X X .   groeimodellen ICT 240 . groeimodellen

X                     .   trends in relatie tot toege-        2     0 0 .   trends (wat is nieuwe ICT-component, wat voegt
voegde waarde hij toe)
(information economics) .   vraag- en aanbodzijde ICT (technology

X                     .   technology push versus 200 push/demand pull, harmonie)
demand pull . verwachtingen realisatie tijdshorizon 3-5 jaar

X                       .    trends/focusgebieden ko- 222
mende 3-5 jaar (macro- Vorm:
economisch informatie- . hoorcollege
plan)

Literatuur:
.   Van der Vlist, Noordam, Trends in IT



10.3.3 Module 2: ICT-typologieiin en control

Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling

G I R P I     II    III

5.  Beheer van ICT (normatief) Objecten:
X X X . kwaliteitsnormen 140 . resumt module 1

X X . normatieve modellen: bete-      1      3 0 .    zie objecten zoals beschreven in kolom
kenis en inhoud o.a.: 'common body'

ISO
ITIL VorIll:

Cobit . hoorcollege
Code voor
Informatiebeveiliging Literatuur:
ICT-management- .    NNI, Code voor informatiebeveiliging

disciplines (twaalf ge- .   ITIL, management summary
bieden) . Cobit, management summary

X X . samenhang tussen model-        1      4 0 .   NIVRA-studierapport 34, Normatieve maatre-
len mede gerelateerd aan gelen voor de geautomatiseerde gegevensver-
kwaliteitsbegrippen werking in het kader van de jaarrekeningcontrole

X X relatie tussen normen en 140
ICT-componenten

6. Typologie8n van verwerking Objecten:
(vanuit ICI'-perspectief) .    zie kolom 'common body of knowledge'

X X X . behandeling typologietin 230
(van batcWstand alone naar



Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling
G I R P I      II     III

online/real time) Vorm:
X X X . kenmerkende verschillen 230 . hoorcollege
X X X .   aandachtspunten uit be- 230 . casus online/real time-verwerking (werkcollege)

heerinvalshoek
Literatuur:
.   De Vries, Betrouwbaarheidsmaatregelen in rela-

tie tot typologieen, 24 over EDP-auditing
. Kooijman, Gebruik en controle van online appli-

caties,
24 over EDP-auditing

g
X X X 7. Typologieen van verwerking 240 Objecten:

(vanuit proces/bedrijfs- .     zie kolom 'Common body of knowledge'
perspectief). Behandeling van
voorkomende producten, in- Vorm:
passing in processen, trends. . hoorcollege

ICT in handelsorganisaties • cases inzake typologieen (werkcolleges)
ICT in productiebedrijven
ICT in financiele instellin- Literatuur:
gen .   Starreveld, deel I, IIa en IIb (relevante delen in-

ICT bij (semi-)overheden zake ICT)
ICT bij overige typologieen

Focus is gericht op relevantie
van ICT voor bedrijfsproces



10.3.4 Module 3: ICT control en Administratieve organisatie

Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling

G I R P I     II    III

8. Beheersingsmaatregelen Objecten:
X X X X . soorten beheersingsmaatre-      1      4 4 . resum6 module 2

gelen .    zie kolom 'common body of knowledge'
X X X X .    verschuiving in beheer- 144 . voorbeelden maatregelen (o.a. gebaseerd op bij-

singsmaatregelen lage 4)
X X X X . relatie beheersingsmaatre-        1      4      4

gelen en normen (zie on- Vorm:
derdeel 5) . hoorcollege (beperkt)

2
XXXX .   algemene ICT- 144 . werkcolleges, uitwerken specifieke maatregelen

management-procedures a.d.h.v. cases
(per beheerdiscipline voor-
beelden van maatregelen Literatuur:
behandelen) .   NIVRA-studierapport 34

X X X X . algemene ICT-component-      1     4 4 .   SRS Guide KPMG (als voorbeeld)
controls (voorbeelden van . Cobit, detailmodellen
te realiseren maatregelen
per component)

X X X X . specifieke ICT-component-      1      4     4
controls (voorbeelden van
te realiseren maatregelen;
splitsing naar in-
putiverwerking/output)



10.3.5 Module 4: Jaarrekeningcontrole en ICT

Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling
G I R P I     II     III

X X X 9. Taakgebied accountant t.o.v. 0 0 4 Objecten:
ICT (formele taakgebieden) . resumd module 3

wet en regelgeving .     zie kolom 'common body of knowledge'
artikel 393 lid 4
Wet computercrimina- Vorm:
liteit . hoorcollege
Wet Registeraccoun-
tants (voorzover ICT- Literatuur:
gerelateerd) .    Wet Registeraccountants inclusief BW, boek 2
Wet Persoonsregistra- (artikel 393)
tie                                                        .   NIVRA-geschrift 62, Computercriminaliteit; de
DNB-memorandum wetgeving, de gevolgen voor bedrijven en de ac-
Memoranda/brieven countant

Stichting Toezicht Ef- .   NIVRA-geschrift 58, Privacy bescherming
fectenverkeer en Ver- .   NIVRA-geschrift 24, Documentarme transactie-
zekeringskamer communicatie
actualiteiten .   NIVRA-geschrift 63, Fraude, voorkomen is be-

ter dan genezenInperking relevante kwaliteits-
.   Memoranda De Nederlandsche Bankbegrippen en aandachtsgebie-

den (betrouwbaarheid en continuYteit, administratie-

ve organisatie, Millennium en Euro)



Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling

G I R P I      II    III

. Memoranda Stichting Toezicht Effectenverkeer
en Verzekeringkamer

10. Auditaanpak accountants Objecten:
(modelvorming) .    zie kolom 'common body of knowledge'

X X X .    controleaanpak en plaats-         0      0 4 .   auditstappenplan en ICT-activiteiten (paragraaf
bepaling ICT daarbij 5.7.3 en 7.6)

X X X . relatie jaarrekening, te 004 . lagenmodel interne controle (zie paragraaf 7.3.7)

controleren beweringen en . beslissingsbomen controleaanpak (paragraaf
ICT-componenten 7.3.8 control around/through en paragraaf 7.6)

X X X . evidencevorming accoun-        0     0     4
w                                            tant in relatie tot ICT Vorm:

X X X . keuzeproces controleaan-        0     0 4 . hoorcollege
pak (control around/control . werkcollege (casus opstellen controleprogram-
through) ma, beperkt tot ICT-paragraaD

Literatuur:
.   NIVRA-studierapport 34
.      NIVRA-geschrift 13 (beperkt tot basisprincipes)
.    De Korte, EDP-auditor en jaarrekeningcontrole

van vergaand geautomatiseerde organisaties,
Compact 1998/3

.   De Munck:
De invloed van automatisering op de ac-



Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling
G I R P I      II     III

countantscontrole, Vera 1993, no.3
Informatietechnologie als beoordelingsobject
in de hedendaagse controlebenadering, Com-
pact 1995/3

. Wilschut, diverse publicaties 1984 en 1985
11. Auditnormen ICT Objecten:

X X .   relatie beheernormen orga-      0     0 4 .    zie kolom 'common body of knowledge'
nisatie en auditnormen ac- . risicoanalysebenadering (paragraaf 5.7.3 en 7.6)
countant . voorbeelden CAAT's (zie o.a. bijlage 5)

X X X . methodieken/werkwijzen  0 0 4
w (risicoanalyse, doelstellin- Vorm:

genmodel) . hoorcollege (beperkt)
X X .   behandelen referentiemo-        0     0 4 . werkcolleges:

dellen (o.a. NIVRA- . uitwerken casus met beheermodel ICT-
studierapport 34) organisatie versus accountantsmodel

X X .   ICT-invloed op controle- 004
.   realiseren toepassing van CAAT's

middelen en controletech-
nieken (inclusief CAAT's) Literatuur:

.   NIVRA-studierapport 34

. Dam/Veltman, Audit Automation, Compact
1993/4

.   Fijneman, Van Vroenhoven, Systeembeoorde-
ling op basis van risicoanalyse



Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling
G I R P I     II    III

12.  Auditaanpak ICT Objecten:
(concretisering gebaseerd op .     zie kolom 'common body of knowledge'
controleaanpak) 004 . behandelen algemene ICT-

X X X X .    beoordeling ICT- managementprocedures en ICI' component con-
management-procedures trols (zie o.a. paragraaf 5.7.3 en 5.7.4)
(o.a. rekencentrum-audit) .    systeemaudit a.d.h.v. bijvoorbeeld SRS-
gebaseerd op controle- voorbeelden
aanpak (zie paragraaf 5.7.5)

X X X . beoordeling algemene ICT      0     0 4 .   consequenties outsourcing op rekencentrum en
component controls (o.a. systeemaudit (o.a. TPM)
rekencentrumaudit)

X X X X . beoordeling specifieke ICT      0     0 4 Werkvorm:
component controls (o.a. . hoorcollege (beperkt)
systeemaudit) . werkcollege:

casus rekencentrumaudit
casus systeemaudit
casus 'second opinion' op uitgevoerde ICT-
audit
casus inrichten AO/IC-geYntegreerd pakket
(bijvoorbeeld SAP R/3)

Literatuur:
.   NIVRA-geschrift 44, Feiteliike aanpak systeem-



Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling

G I R P I      II     III

beoordeling en accountantscontrole
. Koedijk/De Munck, System review services,

Compact 1996/3
. Vecht, Accountantsmededelingen bij onderzoek

computerorganisatie

13. Verantwoordelijkheden ac- Objecten:
countant versus in te schake- .    zie kolom 'common body of knowledge'
len specialisten

X X . ongedeelde verantwoorde-       0     0 4 Werkvorm:
lijkheid . hoorcollege

W        X
X . relatie accountant en EDP-      0     0     4

auditor Literatuur:
. samenwerkingsrichtlijn NIVRA-NOREA
.   Wet Registeraccountants (samenwerking)

14. Verklaringen/mededelingen Objecten:
inzake ICT: . rapportagevoorbeelden

X          X        . wettelijke kaders 004 . verplichte rapportages (DNB, artikel  393  lid 4,

(zie onderdeel 9) overige memoranda)
X           X management letter 004

Werkvorm:
. hoorcollege
. werkcollege, uitwerken voorbeeldrapport



Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling
G I R P I     II    III

Literatuur:
.   NIVRA-geschrift 53
.   memoranda DNB, Verzekeringskamer, Stichting

Toezicht Effectenverkeer

%



10.3.6 Module 5: Capita Selecta

Leerdoelstel- Common body of knowledge ac- Moment en mate Concretisering (detailobjecten, literatuur)
lingen countant van behandeling
G I R P I      II    III

X                 15. Bijzondere opdrachten, relatie     0 0 2 Objecten:
tussen jaarrekeningcontrole . beoordeling systemen in ontwikkeling
en bijzondere ICT- .   certificering van software, etc.
gerelateerde opdrachten . overige onderwerpen (per jaargang selecteren)

Werkvorm:
. hoor/werkcollege
.   managementgame ICT (ontwikkelen plan + be-

oordeling)

Literatuur:
.    afhankelijk van keuze onderwerpen



10.4  Studiebelasting en vorm colleges
Het concretiseren van de gewenste studiebelasting voor de vijf onderkende mo-
dules gebeurt hier vanuit het gezichtspunt  van de 'jaarrekening ICT-auditing'.
Ingeschat wordt hetgeen normatief aan opleidingsuren benodigd is om de ver-
schillende onderwerpen te laten beklijven. De invulling van dit 'beklijven' is ge-
concretiseerd in de eerdere verdeling naar geheugenkennis, inzichtelijke kennis,
reproductieve kennis en productieve kennis. Deze indeling in soorten kennis heeft
niet alleen invloed op benodigde uren maar ook op te kiezen werkvormen.

Geabstraheerd is van overige modules en vakgebieden binnen het opleidingspro-
gramma Accountancy, zodat eventueel een spanningsveld kan optreden tussen de
hierna uitgewerkte normatieve uren en de mogelijkheden tot inpassing hiervan in
het totale programma. Dit is echter een vraagstuk van latere zorg en kan alleen
individueel per opleidingsinstelling worden uitgewerkt.

Modules Hoorcol- Werkcol- Zelfstu- Totaal beno-
lege lege die digde uren

(studie-
belasting)

1.  Basiskennis ICT 80 uur 20 uur 100 uur 200 uur
2. ICT-typologieen 20 uur 30 uur 50 uur 100 uur

en control
3.     ICT  control en 20 uur 40 uur 60 uur 120 uur

Administratieve
organisatie

4. Jaarrekening 40 uur 80 uur 120 uur 240 uur
controle en ICT

5. Capita Selecta 20 uur 20 uur 40 uur 80 uur
180 uur 190 uur 370 uur 740 uur

Het totaal aan gewenste opleidingsuren op ICT-gebied voor de accountant in op-
leiding lijkt aanzienlijk meer te zijn dan de huidige opleidingen bieden. In hoofd-
stuk 8 zijn enkele indicaties van de huidige opleidingsuren opgenomen. In hoofd-
stuk 11  wordt dit nader geevalueerd.

Hiervoor is al geduid op verschillende werkvormen, het onderscheid in hoor- en
werkcolleges is geYntroduceerd. Bij het hoorcollege staat het verwerven van ken-
nis centraal, concepten en theorieen worden plenair besproken. Werkcolleges
hebben het verwerken van de studiestof tot doel. Dit kan in de vorm van het op-
lossen van vraagstukken en/of practica.
Bij de keuze van werkvormen dient rekening te worden gehouden met de popu-
latie van studenten. Reeds eerder is al gesteld dat praktijkgericht onderwijs de
voorkeur verdient, echter binnen de accountancyopleiding is sprake van een ster-
ke verjonging van de studentenpopulatie.
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Dit belemmert een aantal vormen van werkcolleges; zo blijken management ga-
mes minder tot succes te leiden indien studenten geen of een te beperkt referen-
tiekader vanuit hun werkomgeving kunnen inbrengen. Zeker op ICT-gebied is dat
in de huidige opleidingen een probleem. In de verdeling van uren is echter ge-
tracht de werkcolleges wel een zware plaats te geven in het geheel aan benodigde
uren. De te kiezen werkvorm wordt ook beYnvloed door de soorten kennis die in
de module centraal staan. Indien de productieve (probleemoplossende) kennis bij
een onderdeel de boventoon voert betekent dit per direct een verzwaring van de
werkcolleges ten opzichte van de hoorcolleges. Productieve kennis is vooral aan
de orde in de modules 3 en 4, hetgeen ook zichtbaar is in de relatieve zwaarte van
de werkcolleges.

10.5 Analyse relevante onderzoeksdoelstelling
Ter afsluiting wordt de relevante onderzoeksdoelstelling geevalueerd.

3.3 Bepalen consequenties voor inhoud opleidingsprogramma 'jaarrekening
ICT-auditing' op basis van ontwikkelde normatieve kader.
Het normatieve kader voor de accountantsopleiding op het gebied van ICT
binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole is in hoofdstuk 7 uitgewerkt.
Dit model bestaande uit vijftien onderdelen laat zich goed clusteren in vijf
logische modules, die naar verwachting een plek kunnen krijgen binnen het
gehele curriculum.

Vanuit een 'brede' ICT-benadering wordt ingezoomd op de voor de jaarreke-
ningcontrole relevante items. Veel materiaal voor het invullen van de modu-
les is al voorhanden, het probleem is evenwel dat al dit materiaal is opgezet
vanuit deelbenaderingen. Een echte rode draad is daardoor niet aanwezig,
hetgeen ook te wijten is aan het ontbreken van een goed standaardwerk dat
als basis kan dienen voor de opleiding. In de huidige situatie worden binnen
de opleidingen veelal diverse artikelen en enkele boeken benut om tot een ac-
ceptabele afdekking van de geboden stof te komen.
De rode draad dient met andere woorden per opleidingsinstituut te ontstaan
bij de verdere uitwerking van de voorgestelde vijf modules (in readers e.d.).
Studenten die tussentijds switchen tussen de opleidingen, ervaren dan wel-
licht een probleem. Op termijn ontstaat binnen de beroepsgroep hopelijk een
gestandaardiseerde benadering van de 'jaarrekening ICT-auditing' inclusief
bijbehorende vaardigheden. NIVRA-studierapport 34 en hopelijk ook deze
voorliggende publicatie zijn daartoe belangrijke bijdragen.
Het inschatten van de studiebelasting blijft enigszins arbitrair, maar er is re-
kening gehouden met praktijkervaringen binnen het huidige onderwijs en de
gewenste inhoud van de modules. De versterkte aandacht voor werkcolleges
is verklaarbaar aangezien de relatief abstracte ICT-materie voor studenten
tastbaar dient te worden gemaakt. Complicerend daarbij is wel de gesigna-
leerde toenemende verjonging van de studentenpopulatie waardoor een refe-
rentiekader binnen de werkcolleges minder voorhanden is.
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Het succesvol invoeren van het opleidingsprogramma 'jaarrekening ICT-
auditing' is mede afhankelijk van de mate waarin de onderkende program-
maonderdelen integraal behandeld kunnen worden binnen Administratieve
organisatie en Leer van de Accountantscontrole. Met name voor de modules
3 tot en met 5 is dit van belang; slechts bij een voor de studenten herkenbare
geYntegreerde benadering van ICT binnen Administratieve organisatie en
Leer van de Accountantscontrole lijkt verbetering van de opleiding realiseer-
baar.
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11    Opleidingsprogramma - consequenties indivi-
duele opleidingen

11.1 Inleiding
Na concretisering van het 'common body of knowledge' in onderwijsmodules
kan de positionering en uitwerking per opleidingsinstituut plaatsvinden. Concrete
voorstellen voor de Katholieke Universiteit Brabant zijn daarbij uitgewerkt aan-
gezien dit onderzoek plaatsvindt vanuit de vakgroep Accountancy van deze uni-
versiteit.

Voor de overige opleidingsinstituten kunnen slechts algemene aanwijzingen wor-
den opgesteld. De concretisering moet geschieden door de coOrdinator van de
betreffende opleiding in overleg met het docententeam, een verantwoordelijkheid
waarin binnen de kaders van dit onderzoek niet kan worden getreden.

11.2 Opleiding 6jaarrekening ICT-auditing' KUB

Huidig programma ICTI Gewenst pro-
gramma inPositionering Vak ICT-

studiebelastingz uren

(ontleend aan
hfdst. 10)

propedeuse Informatica/statistiek 50 uur module 1   : 200

(Bedrijfs)eco-
nomie
doctoraal Be- .   Grondslagen in- 200 uur module 2  : 100
drijfseconomie formatiekunde

.   Kwaliteit van info- 50 uur
systemen

.   Leer van de Ac- 2 uur  module 3   : 120
countantscontrole 1

. Administratieve 100 uur
organisatie

. SPO 50 uur

postdoctoraal .   Leer van de Ac- 4 uur   module 4   : 240
Accountancy countantscontrole 2 module 5   :   80

.    Leer van de Ac- 4 uur
countantscontrole 3

.   Inleiding EDP- 140 uur
auditing

Totaal 600 uur Totaal : 740

' Gebaseerd op programma Bedrijfseconomie 1998-1999 als instroom naar Accountan-
cy. Instroom via BIK biedt aanzienlijk meer uren op het gebied van ICT.

Studiebelasting = totaal van colleges en zelfstudie, deels schattingen van ICI'-deel.
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Voor de KUB betekent realisatie van het gewenste opleidingsprogramma een
verzwaring van het ICT-gerelateerde onderwijs met 25% (van 600 naar 740 uur).
Dit betekent dat afstemming met andere deelgebieden dient te worden gezocht.
Overigens is binnen het propedeuse/doctoraalprogramma qua uren nauwelijks
een probleem waarneembaar (huidig: 450 uur, gewenst: 420 uur). Qua inhoud
van het programma is wel een verandering nodig, vooral omdat module 3 - de
behandeling van ICT binnen de AO-structuur - dan grotendeels in het doctoraal-
programma behandeld zou dienen te worden. De schoen wringt in het postdocto-
raalprogramma (huidig: 150 uur, gewenst: 320 uur). Een verdubbeling van de
ICT-gerelateerde colleges/zelfstudie zou hier aan de orde zijn.

Dit kan alleen worden gerealiseerd door een sterke integratie met Leer van de
Accountantscontrole (en deels in postdoctoraal nog met Administratieve organi-
satie). Ruimte in het programma kan alleen worden gevonden door binnen Admi-
nistratieve organisatie en Leer van de Accountantscontrole structureel meer
ruimte voor ICT-gerelateerd onderwijs te cre8ren.

In paragraaf 10.2 is in figuur 47 de samenhang van de modules weergegeven. Dit
model wordt voorgesteld om te realiseren  voor de  KUB.

Qua positionering in het curriculum betekent dit het volgende:

Gewenste nieuwe model Consequenties KUB-opleidingsprogramma

Module 1. Basiskennis ICT . samenvoegen Informatica/statistiek en
Grondslagen informatiekunde. Overigens kan
module  1 ook aanvangen als  1' jaar doctoraal-
vak. De vakinhoud van het huidige vak
Grondslagen informatiekunde dient te worden
afgestemd op het programmavoorstel in para-
graaf 10.3.2

Module 2: ICT-typologieen .    programma's van de vakken Kwaliteit van
en control informatiesystemen en SPO baseren op in-

houd module 2 (zie paragraaf 10.3.3)
. cases ontwikkelen

Module 3: ICT control en .    module 3 (zie paragraaf 10.3.4 voor inhoud)
Administratieve or- dient als onderdeel van vak Administratieve
ganisatie organisatie te worden gedoceerd

.   casusombouw in AO-werkcolleges (ICT-
geintegreerde behandeling)

Module 4: Jaarrekeningcon- . volledige integratie van deze module (zie
trole en ICT programma-inhoud paragraaf 10.3.5) binnen

Leer van de Accountantscontrole 1 tot en met
3. De basisprincipes zijn deels al binnen doc-
toraalprogramma te realiseren
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Gewenste nieuwe model Consequenties KUB-opleidingsprogramma

.   het vak Inleiding EDP-auditing wordt ver-
vangen door module 4 (geYntegreerd in LAC-
structuur)

.    in werkcolleges Leer van de Accountants-
controle in cases ICT geYntegreerd behandelen
(levert extra gewenste uren op)

.   casusombouw in LAC-werkcolleges

Module 5: Capita Selecta inpassen in seminarprogramma 2' jaar post-
doctoraal (2' semester) en aanbod seminar-
programma voor studenten in 3' praktijkjaar
(situatie vanaf 1999)

. cases ontwikkelen gebaseerd op programma-
inhoud paragraaf 10.3.6 en praktijkreflecties
van studenten

In 1998 is gestart met het vernieuwen van het huidige vak Inleiding EDP-auditing
aan de KUB. Op basis van tussentijdse resultaten van het promotieonderzoek is
de rode draad in dit vak, zijnde de invalshoek van de jaarrekeningcontrole, ver-
stevigd. Tevens is een aantal cases omgevormd, die via werkcolleges worden be-
handeld met de studenten.

Een verdere concretisering gebaseerd op voorliggend materiaal is echter noodza-
kelijk.
Het startpunt daarbij is de bespreking van de voorliggende resultaten in het ma-
nagementteam en de diverse docententeams binnen de vakgroep. In 1998 is hier-
mee een aanvang gemaakt, in het studiejaar 1999/2000 dient gericht op de mo-
dules 3 en 4 de integratie met Administratieve organisatie en Leer van de Ac-
countantscontrole nader gestalte te krijgen via het bijstellen van de diverse pro-
gramma's en met name het uitwerken van de benodigde cases. Tevens zullen in
overleg met de verantwoordelijken voor de doctoraalprogramma's Bedrijfseco-
nomie en Bestuurlijke Informatiekunde de bijstellingen in de doctoraalvakken
aan de orde worden gesteld. Hierdoor kunnen aan studenten de basismodules 1 en
2 worden aangeboden, hetgeen overigens deels ook al besloten ligt in het huidige
opleidingsmateriaal.
Module 5 zal direct bij het uitwerken van het seminarprogramma voor studenten
een nieuwe structuur (verplichte praktijkstages) krijgen; dit is eveneens gepland
voor het studiejaar 1999/2000.

De opleiding Accountancy aan de KUB stelt zich ten doel om de essenties van de
voorgestelde nieuwe structuur 'Opleiding jaarrekening ICT-auditing' gereed te
hebben in het studiejaar 1999/2000. Dit wordt enerzijds ingegeven door de Acht-
ste EG-richtlijn inzake de verordening op de Praktijkopleiding, een mooi streef-
moment voor opleiders om vanaf september 1999 een belangrijk onderwerp als
ICT optimaal aan studenten te kunnen gaan aanbieden.
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Anderzijds ontstaat een evidente parallel met een onderwerp dat de ICT-wereld
sinds een aantal jaren beheerst, namelijk het millenniumprobleem. De ICT dient
voor het jaar 2000 op orde te zijn in veel organisaties, ook hieraan kan de post-
doctorale opleiding Accountancy aan de KUB motivatie ontlenen om haar Jaar
2000-project, zijnde de 'jaarrekening ICT-auditing' voor accountants in oplei-
ding, tijdig af te ronden. Voorwaar een uitdaging die evenals Jaar 2000-projecten
een sterk projectmanagement vergt.

11.3 Generieke veranderingsvoorstellen opleiding  jaarrekening
ICT-auditing'

In hoofdstuk 8 is de status van de diverse opleidingen geYnventariseerd en gee-
valueerd.
Gebleken is dat bij een aantal opleidingen actief gewerkt wordt aan het uitbou-
wen van de betekenis en inhoud van ICT in het opleidingsprogramma. Daarbij is
gesignaleerd dat de primaire drijfveer de verbreding van het assuranceberoep is.
De beperking van de scope tot de voor de jaarrekening noodzakelijke ICT-
auditing is veelal niet of te beperkt herkenbaar.

In hoofdstuk 8 zijn in de paragrafen 8.3 en 8.4 al diverse deelconclusies opgeno-
men, die wijzen op de gewenste aandacht voor samenhang in ICT-
opleidingsprogramma' s voor accountants   in hun functie als beoordelaars   van

jaarrekeningen. Wilschut spreekt in dit kader in diverse publicaties over de do-
meindeskundigheid van de certificerende accountants. Indien het ontwikkelde
'common body of knowledge' en de daaruit resulterende vijfmodulenstructuur als
normatief worden beschouwd voor de accountancyopleidingen, zijn de volgende
aanwijzingen vast te stellen. Nogmaals wordt nadrukkelijk gesteld dat iedere op-
leiding vanuit haar achtergrond en doelstellingen natuurlijk zelf verantwoorde-
lijkheid draagt voor het verbinden van consequenties aan de aanwijzingen:

1.   Behandel de 'jaarrekening ICT-auditing' geYntegreerd binnen de vakken Ad-
ministratieve organisatie en Leer van de Accountantscontrole.

2.   Zorg voor een consistente opbouw vanaf de basis (propedeuse/doctoraal) van
de ICT-kennis bij accountants in opleiding.

3.  Herijk de lopende programma's op basis van een duidelijk normatief pro-
gramma (hoofdstuk 10 biedt daarvoor het materiaal), zodat de ontstane pro-
gramma's beter kunnen worden gemotiveerd vooral richting studenten.

4. Bied studenten een brede kijk op ICT aan, beperk echter vanuit auditoptiek in
eerste instantie de scope primair tot de jaarrekeningcontrole. Hiermee wordt
voorkomen dat, zoals momenteel het geval is, impliciet wordt verondersteld
dat studenten wel weten welke ICT-zaken relevant zijn voor de jaarrekening-
controle.

5. Ruim structureel meer ruimte in het opleidingsprogramma in voor ICT.
Hoofdstuk 10 bevat hiervoor concrete aanbevelingen.

6.  Zorg voor een goede mix van theoretisch en praktijkgericht onderwijs, vol-
doende rekening houdend met de verjonging van de studentenpopulatie. Ze-
ker op ICT-gebied blijken studenten nog over beperkte praktijkervaring te
beschikken, hiermee dient bij de cases rekening te worden gehouden.
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7.  Behandel ICT op een dusdanige wijze dat het accountants in opleiding dui-
delijk wordt dat aan het beoordelen van ICT auditevidence is te ontlenen. Te-
vens dient hierbij duidelijk te worden dat een black box-benadering van ICT
veelal niet meer houdbaar is in veel te beoordelen organisaties.

8.   Probeer een gezonde mix bij opleiders te vinden tussen accountants en EDP-
auditors. Indien de 'jaarrekening ICT-auditing' uitsluitend door EDP-auditors
wordt gedoceerd, dwingt dit de vakgroep niet tot het daadwerkelijk geinte-
greerd aanbieden van ICT in het gehele opleidingsprogramma.

9. Ontwikkel literatuur die de basis kan vormen voor de 'rode draad' richting
studenten. In hoofdstuk 10 zijn enkele literatuurverwijzingen opgenomen. Op
basis van het denkpatroon en opleidingsmodel uiteengezet in dit onderzoek
kan wellicht verdere uitwerking plaatsvinden, iets waarmee de KUB al een
begin heeft gemaakt.
Hierdoor krijgt bestaande literatuur een herkenbaardere plaats voor studen-
ten, wordt de veelheid aan niet-eenduidige ICT-begrippen gestandaardiseerd
en kan deels achterhaalde literatuur worden verlaten.

10. Ontwikkel een 'rode draad'-casus voor de vijf onderkende modules. Hierbij
dient wel te worden bedacht dat niet alle studenten op dezelfde universiteit
zowel het doctoraal- als het postdoctoraal-programma doorlopen.

11. Accordeer op beroepsgroepniveau (NIVRA), wellicht passend binnen be-
staand interuniversitair overleg, het normatief opleidingsprogramma op het
gebied van 'jaarrekening ICT-auditing'.  Het is ook denkbaar dat deze accor-
dering in de vorm van eindtermen voor de accountantsopleiding haar uitwer-
king krijgt.

11.4 Analyse relevante onderzoeksdoelstellingen
De volgende onderzoeksdoelstellingen kunnen nu worden getvalueerd
3.4 Ontwikkelen van voorstellen tot bijstelling Inleiding EDP-auditing aan de

Katholieke Universiteit Brabant

In paragraaf 11.2 zijn de consequenties voor de accountantsopleiding aan de
KUB op het gebied van 'jaarrekening ICT-auditing' uitgewerkt. Het blijkt
hierbij aan de orde dat niet slechts het vak Inleiding EDP-auditing wordt bij-
gesteld, hetgeen  in 1998 deels  al  in  gang is gezet,  maar  dat het gehele curri-
culum in ogenschouw wordt genomen.

De vijfmodulenstructuur werkt door vanaf propedeuse/doctoraal tot en met
postdoctoraal. Realisering van de nieuwe voorgestelde structuur lijkt moge-
lijk in het studiejaar 1999/2000, resulterend in niet alleen bijstellingen in het
vak EDP-auditing, maar ook in Administratieve organisatie en Leer van de
Accountantscontrole en eventueel voorliggende doctoraalvakken. De term
Inleiding EDP-auditing zou ter vermijding van misverstanden dan ook dienen
te worden vervangen door de modulenamen behorende tot de opleiding
'jaarrekening ICT-auditing'.
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3.5 Ontwikkelen van (algemene) voorstellen tot vernieuwing ICT-auditvak ten
behoeve van accountancy binnen Nederland

Op basis van het normatieve opleidingsprogramma zijn in paragraaf  11.3  al-
gemene aanwijzingen opgesteld voor het verbeteren van de huidige oplei-
dingsprogramma's. Deze aanwijzingen zijn mede gerelateerd aan de in
hoofdstuk 8 opgenomen inventarisatie en evaluatie van de bestaande ac-
countancyopleidingen.
Verbeteringen zijn op tal van onderwerpen realiseerbaaar. De wil daartoe is
overigens tijdens diverse interviews ook geconstateerd bij de opleidingsin-
stituten. Tevens blijken de afnemers van de studenten (de werkgevers), zoals
naar voren kwam in de beschrijving van enkele praktijksituaties in hoofdstuk
6, ook behoefte te hebben aan bijstellingen in de accountancyopleidingspro-
gramma' s op ICT-gebied. Met andere woorden, het klimaat is gunstig om  de
veranderingen in gang te zetten. Daarbij kan de KUB een voortrekkersrol
vervullen indien de programma-uitwerking van 'jaarrekening ICT-auditing'
integraal in het studiejaar 1999/2000 heeft plaatsgevonden.
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12 Slotbeschouwingen

12.1 Inleiding
Conform het onderzoeksplan en de daarbij geformuleerde onderzoeksdoelstellin-
gen zijn in de hoofdstukken 4 tot en met  11 de resultaten van het onderzoek be-
schreven.

Voordat slotconclusies worden weergegeven, wordt een resumt gegeven van de
onderzoeksdoelstellingen en de daaraan gerelateerde samenvattingen zoals opge-
nomen in voorgaande hoofdstukken.

12.2 Resumd onderzoeksdoelstellingen
Het onderzoek kende, zoals ook is gebleken uit de onderzoeksdoelstellingen, een
driedeling:

1. Inzicht verkrijgen in de inhoud en betekenis van ICT voor accountants.

2.   Opstellen van een normatief kader op ICT-gebied voor accountants.

3.  Ontwikkelen van een gewenst opleidingsprogramma voor 'jaarrekening ICT-
auditing'.

De gedetailleerde onderzoeksdoelstellingen en resultaten worden hierna, geba-
seerd op de slotparagrafen van de voorgaande hoofdstukken, samengevat.

1.1  Identificeren van beoordelingsobjecten behorende tot 'jaarrekening ICT-
auditing'.
Gestart is met een literatuuronderzoek om zicht te krijgen op de relevante be-
oordelingsobjecten. De te beoordelen objecten worden volgens de Richtlijn
voor de Accountantscontrole [Nivr98/2], 401 ondergebracht binnen de term
GIS-omgeving (Controle in een omgeving met een geautomatiseerd informa-
tiesysteem). Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:
1.  Algemene GIS-omgeving (ook aan te duiden als de general controls)

Diverse indelingen van de general controls zijn geYnventariseerd, waarbij
onderscheid in scope en diepgang is geconstateerd.
Voor het uitwerken van een gewenst normatief kader is onderkend dat het
relevant is om bij het definieren van de algemene GIS-omgeving met name
te redeneren vanuit de management control-cyclus rondom ICT met als
aandachtsgebieden:
beleid en management;
aanschaf en onderhoud besturingsprogrammatuur;
ontwikkeling, aanschaf en onderhoud toepassingsprogramma's;

. toegangscontroles;
verwerking gegevens door computer (operationeel beheer en continuY-
teitsbeheer).
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Hierbij diende zich de vraag aan of bovenstaande objecten allemaal noodza-
kelijkerwijs beoordeeld dienen te worden voor de oordeelsvorming omtrent
de getrouwheid van de jaarrekening. Het beoordelen van het ICT-beleid leek
zich al meer dan vroeger te richten op de (natuurlijke) adviesfunctie van de
accountant dan strikt behorend tot de attestfunctie. Dit verdiende dan ook na-
dere uitwerking en afbakening in het onderzoek.

2. Specifieke toepassingen.

Per toepassing kan een oordeel worden gevormd over de kwaliteit van de ge-
programmeerde controles. Slechts die (delen van) toepassingen worden be-
oordeeld, die een wezenlijke bijdrage leveren aan het beoordelen van de ad-
ministratieve organisatie en interne controle van kritische processen gekop-
peld aan de te beoordelen posten in de balans en verlies- en winstrekening.

1.2  Inzicht verkrijgen in de auditaanpak per te onderkennen beoordelingsobject

Na een beschouwing over auditing in het algemeen is een generieke jaarreke-
ningcontroleaanpak geYntroduceerd.
De betekenis van ICT in deze controleaanpak is beschreven, waarbij aan-
sluitend voor de algemene computercontroles (gebaseerd op de brede ICT
control cyclus) en de specifieke computercontroles een eerste aanzet tot een
controleaanpak is uitgewerkt. Daarbij zijn de onderkende 'bronnen' voor het
ontwikkelen van het 'common body of knowledge' uitgebreid beschreven,
geanalyseerd en geevalueerd.

Belangrijk was de constatering dat de aandacht van de traditionele jaarreke-
ningcontrole verschuift naar andere vormen van assurance services zowel
binnen de beroepsorganisaties van accountants als ingegeven door het mana-
gement als opdrachtgever. Het management van een organisatie is meer ge-
richt op management control en corporate governance-principes. Zoals al
eerder gesteld lijkt hierdoor de aandacht voor de 'getrouwheidsvraagstukken'
te verminderen; dat aspect wordt bekend terrein verondersteld. De invloed
van ICT op de administratieve organisatie en interne controle is in dit kader
ook al regelmatig aan de orde gesteld, echter het beoordelen van ICT als on-
derdeel van de jaarrekeningcontrole lijkt hoe vreemd ook qua methodische
aanpak, samenhang e.d. nog in de kinderschoenen te staan. Het zal echter
lastig zijn om in het licht van de verbreding van de scope van het accoun-
tantsberoep de aandacht voor een dergelijk 'basic' onderwerp te krijgen. De
opdrachtgevers van accountants veronderstellen echter wel dat de ICT op
adequate wijze wordt behandeld door de controlerend accountant, hierdoor
moet geen nieuwe of een vergrote expectation gap ontstaan. De accountant
zal al dan niet in samenwerking met een EDP-auditor het ICT-terrein, voor-
zover van belang, moeten incorporeren in zijn aanpak.

1.3 Inzicht verkrijgen in voorschriften/richtlijnen e.d. op het gebied van ICT ten
behoeve van accountants.

De wettelijke basis voor activiteiten van de certificerende accountant ten aan-
zien van ICT is beschreven in BW, boek 2 artikel 393 lid 4.
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Hierin is vastgelegd dat de accountant ten minste melding maakt van zijn be-
vindingen met betrekking tot betrouwbaarheid en continurteit van de geauto-
matiseerde gegevensverwerking in het verslag aan het bestuur en de Raad
van Commissarissen. Daarbij is expliciet gesteld dat deze verplichting alleen
van toepassing is voorzover de accountant aandacht schenkt (behoeft te
schenken) aan ICT als onderdeel van zijn aanpak.

Waarneembaar is in veel situaties dat de accountant terughoudend is ten aan-
zien van deze verplichting, waardoor zeer regelmatig wordt vermeld dat 'de
accountant als onderdeel van zijn werkzaamheden zich geen oordeel heeft
gevormd over de betrouwbaarheid en continuYteit'.

Verder is formeel geen wettelijke basis aanwezig voor het beoordelen van
ICT. Bij financiele instellingen is deze taakstelling nader geformaliseerd door
het memorandum inzake betrouwbaarheid en continuYteit van geautomati-
seerde gegevensverwerking van De Nederlandsche Bank.

Uit het literatuuronderzoek en de beoordeling van praktijksituaties bleek dat,
hoewel de taakstelling inzake het beoordelen van ICT slechts beperkt wette-
lijk verankerd is, de algemene tendens is dat de accountant veelal ICT als in-
tegraal onderdeel van zijn/haar accountantsaanpak beoordeelt of dient te be-
oordelen. De meest vergaande concretisering is momenteel beschreven in
NIVRA-studierapport 34, dat voor accountants als leidraad kan dienen bij het
uitvoeren van hun op ICT gerichte controleactiviteiten.

1.4  Inzicht verkrijgen in aanpak 'jaarrekening ICT-auditing' bij aantal organi-
saties

In paragraaf 5.8 zijn enkele voorbeelden ingevoegd van jaarrekeningcontro-
leaanpakken bij organisaties. Deze voorbeelden zijn beschreven vanuit het
perspectief van de externe accountant.
In hoofdstuk 6 is inhoud gegeven aan de aanpak voor 'jaarrekening ICT-
auditing' zoals die wordt ingevuld door een aantal interne accountantsdien-
sten (IAD's). Daarbij vervullen deze IAD's een taak in het voorbereiden van
de evidencevorming voor de externe accountant. De uitkomsten van de prak-
tijkinventarisaties onderstreepten de wens van de externe auditors en IAD's
om ICT nadrukkelijker een plaats te geven in de controleaanpak.

2.1  Classificeren en toetsen geinventariseerde inhoud en betekenis ICT voor ac-
countants.

Centraal bij het uitwerken van het gewenste normatieve beoordelingsmodel
stond de uitwerking in drie ICT-beheergebieden. Dit zijn naast de algemene
ICT-managementprocedures de algemene en specifieke ICT component con-
trols. Deze driedeling bleek geYntroduceerd als verdere verfijning van het on-
der andere in NIVRA-studierapport 34 gedefinieerde onderscheid in de gene-
ral ICT controls en de application controls. De driedeling blijkt een betere
basis te bieden voor het beoordelingsproces van de accountant binnen de ka-
ders van de jaarrekeningcontrole.
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Als relevant te beoordelen algemene ICT-managementprocedures zijn onder-
kend:

ICT policy;
security management;
change management;
problem management;
operations management;
availability management.

De te beoordelen algemene en specifieke ICT component controls dienen si-
tuatiespecifiek te worden vastgesteld aangezien per te controleren organisatie
een andere mix van ICT-componenten wordt gebruikt.

De ICT-beoordelingen zijn volledig ingekaderd binnen de te volgen controle-
aanpak van de certificerend accountant. Bijzondere aandacht is daarbij ge-
vraagd voor de volgende punten:

Naast opzet en bestaan dient ook de werking van de ICT-controls te wor-
den vastgesteld om als controle-evidence te kunnen dienen.
ICT-onderzoeken dienen niet op ad hoc-basis plaats te vinden, maar als
permanent onderdeel van de reguliere aanpak. In bepaalde situaties zijn
zij zelfs het fundament onder de controle (vergaand geautomatiseerde
omgevingen).
De focus op het uitwerken van eenduidige normenkaders (o.a. gebaseerd
op NIVRA-studierapport 34) voor ICT door certificerende accountants
lijkt niet nuttig te zijn. De accountant moet aansluiting zoeken bij de door
de organisatie zelf gehanteerde beheersingsnormen (gebaseerd op het
'control through'-principe). Verdere uitwerking in algemene modellen is
hooguit relevant als referentiekader; in dat opzicht biedt onder andere
NIVRA-studierapport 34 natuurlijk wel degelijk zeer bruikbaar materi-
aal.

2.2 Ontwikkelen 'common body of knowledge' op ICT-gebied ten behoeve van
accountants.

Een model is ontwikkeld waarin de diverse, voor de accountant in het kader
van de jaarrekeningcontrole relevante ICT-onderdelen zijn uitgewerkt. Daar-
bij zijn de onderkende 'bronnen' voor het ontwikkelen van het 'common bo-
dy of knowledge' uitgebreid beschreven, geanalyseerd en geevalueerd.
Gebleken is daarbij dat de basiskennis inzake ICT en het toepassen van deze
ICT-kennis binnen typologie8n (hoe heeft een organisatie de control op ICT
ingericht) in eerste instantie binnen de opleiding breed dient te worden neer-
gezet. Hierbij is uitgegaan van het gehele kwaliteitsspectrum. Indikking naar
auditconsequenties vindt pas plaats als onderdeel van de feitelijk uit te voeren
controle, maar dit kan alleen op verantwoorde wijze plaatsvinden als de ac-
countant beschikt over brede ICT-bagage. Het 'common body of knowledge'
is geclassificeerd naar soort kennis (actief, reactief) en moment (betreft al een
opstap naar te ontwikkelen onderwijsprogramma's) en mate van behandeling
(diepgang).
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3.1  Inzicht verkrijgen in de betekenis van 'jaarrekening ICT-auditing' binnen de
accountancy-opleidingen op Nederlandse universiteiten,
De zeven relevante opleidingen zijn gekarakteriseerd en in beeld gebracht
vanuit de optiek van het onderwerp ICT  in de diverse programma' s.  De  ver-
schillen  in de programma' s zijn relatief groot, hoewel ogenschijnlijk diverse
programma's dezelfde hoofdthema' s volgen.  Uit de indicatieve confrontaties
tussen het ontwikkelde normatieve kader ('common body of knowledge' op
ICT-gebied voor accountants) en de diverse opleidingen lijkt nog veel over-
eenstemming tussen de opleidingen te bestaan. Echter, bij het verder inzoo-
men op studiebelasting, gebruikte literatuur, timing van ICT-onderwerpen in
het gehele accountancyprogramma en inhoud van de modules zijn wel dege-
lijk aanzienlijke verschillen waargenomen.

Zo is gebleken dat:
de timing van te doceren modules/onderwerpen zeer verschillend is;
de invulling van het ICT-programma per opleiding verschillende accen-
ten heeft, mede afhankelijk van de inzichten van de betreffende hoogle-
raar c.q. docenten;
een belangrijke drijfveer voor vernieuwing van de ICT-programma's bij
bepaalde opleidingen is de verbreding van de assurance service en niet of
nauwelijks de noodzaak om ICT een goede positionering te geven binnen
de financial audit-functie. Voorkomen dient te worden dat de
'jaarrekening ICT-auditing' ondersneeuwt ten opzichte van de brede as-
surance service-gerichtheid. Dit geldt eveneens voor de 'beperkte' Ad-
ministratieve organisatie als basis voor de financial audit-functie versus
de huidige onderwijsaandacht voor management control en corporate
governance. De ontwikkeling van de aandacht voor brede assurance ser-
vices kan overigens ook versterkend werken voor inpassing van ICT in
een standaard RA-opleiding. Het is voor vele RA's duidelijk dat diverse
'nieuwe' assurance services zich op het terrein van de ICT bevinden (o.a.
Web-trust); dit terrein is alleen te 'claimen' indien het voor afnemers van
diensten aannemelijk is dat RA' s als deskundige voor het leveren  van  de-
ze assurance services te beschouwen zijn. De motieven daarvoor worden
dan veelal gelegd bij de al aanwezige kennis bij RA's in het kader van
hun 'traditionele' financial audit-functie en daarop gerichte opleiding.
Voorwaar een drijfveer om het minimum ICT-programma ('jaarrekening
ICT-auditing') dan ook zichtbaar te maken;
de diverse ICT-onderwerpen veelal (te) theoretisch worden toegelicht aan
cursisten;
de inbedding van de ICT-onderwerpen niet alleen qua timing verschil-
lend is in de opleidingen, maar ook qua positionering. Bepaalde oplei-
dingen bieden de ICT-gerelateerde modules als volledig zelfstandige
vakken aan, terwijl andere juist steeds meer streven naar integratie van
vakken in de accountancyopleiding.
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Belangrijk is de constatering dat geen van de opleidingen duidelijk het onder-
scheid zichtbaar maakt tussen minimaal noodzakelijke ICT-

opleidingprogramma' s   voor   de   RA' s   in het kader   van de financial audit-
functie en de verdere verbreding gelet op overige assurance services. Tevens
is het ontbreken van voldoende integratie tussen de op ICT gerichte vakken
en de voor de financial audit-functie belangrijke vakken Administratieve or-
ganisatie en Leer van de Accountantscontrole in dit kader relevant. De diver-
se ICT-opleidingsprogramma's zijn op de meeste universiteiten in de loop
der jaren ontstaan en verder uitgebouwd zonder dat een normatief kader c.q.
curriculum hieraan gerichte sturing heeft gegeven.

3.2 Inzicht verkrijgen in de betekenis van 'jaarrekening ICT-auditing' binnen de
accountancy-opleidingen in internationaal perspectief.

Op basis van de internationaal geldende IFAC-richtlijn inzake ICT in het ac-
counting curriculum is een vergelijking gemaakt met de eerder ontwikkelde
normatieve 'common  body of knowledge'. In principe is geconstateerd  dat
deze in internationaal verband ontwikkelde richtlijn veel vergelijkingen kent
met het normatief kader. Toch blijft de IFAC-richtlijn algemener van aard,
terwijl het normatief kader meer inzoomt op de financial audit-functie van de
accountant.

De belangrijkste constatering was dat de normatieve uitwerking aansluit bij
de internationale ontwikkelingen blijkend uit de IFAC-richtlijn en als zoda-
nig dan ook een goede basis bood voor de verdere concretisering in oplei-
dingsmodules en onderwijsprogramma's.
Uit de vergelijking met het CPA-examenprogramma is gebleken dat in Ne-
derland de ICT-onderdelen verder en concreter zijn uitgewerkt. Als het ont-
wikkelde 'common body of knowledge' internationaal als normatief zou
worden beschouwd, dan zou dit voor de situatie in de Verenigde Staten veel
consequenties hebben.

3.3 Bepaten consequenties voor inhoud opteidingsprogramma 'jaarrekening
ICT-auditing' op basis van ontwikkelde normatieve kader.
Het normatieve kader voor de accountantsopleiding op het gebied van ICT
binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole is het 'common body of
knowledge'.
Dit model bestaande uit vijftien onderdelen heeft zich laten clusteren in vijf
logische modules, die naar verwachting een plek kunnen krijgen binnen het
gehele curriculum.
Vanuit een 'brede' ICT-benadering is ingezoomd op de voor de jaarrekening-
controle relevante items.
De rode draad dient per opleidingsinstituut te ontstaan bij de verdere uitwer-
king van de voorgestelde vijf modules (in readers e.d.). Studenten die tussen-
tijds switchen tussen de opleidingen, ervaren dan wellicht een probleem. Op
termijn ontstaat binnen de beroepsgroep hopelijk een gestandaardiseerde be-
nadering van de 'jaarrekening ICT-auditing' inclusief bijbehorende vaardig-
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heden. NIVRA-studierapport 34 en hopelijk ook deze voorliggende publica-
tie zijn daartoe belangrijke bijdragen.

Andere uitgewerkte items betroffen de studiebelasting, de gewenste mate van
integratie tussen de diverse vakken en de gewenste onderwijsvorm(en).

3.4 Ontwikkelen van voorstellen tot bijstelling Inleiding EDP-auditing aan de
Katholieke Universiteit Brabant

Voor de accountantsopleiding aan de KUB bleek dat niet slechts het vak In-
leiding EDP-auditing behoort te worden bijgesteld, hetgeen  in 1998 deels  al

in gang is gezet, maar dat het gehele curriculum in ogenschouw diende te
worden genomen.

De vijfmodulenstructuur werkt door vanaf propedeuse/doctoraal tot en met
postdoctoraal. Realisering van de nieuwe voorgestelde structuur lijkt moge-
lijk vanaf het studiejaar 1999/2000, resulterend in niet alleen bijstellingen in
het vak EDP-auditing, maar ook in Administratieve organisatie en Leer van
de Accountantscontrole en eventueel voorliggende doctoraalvakken. De term
Inleiding EDP-auditing zou ter vermijding van misverstanden dan ook dienen
te worden vervangen door de modulenamen behorende tot de opleiding
'jaarrekening ICT-auditing'.

3.5 Ontwikkelen van (algemene) voorstellen tot vemieuwing ICT-auditvak ten
behoeve van accountancy binnen Nederland

Algemene aanwijzingen voor het verbeteren van de huidige opleidingspro-
gramma's zijn opgesteld. Deze aanwijzingen zijn mede gerelateerd aan de
eerder uitgevoerde inventarisatie en evaluatie van de bestaande accountancy-

opleidingen.
Verbeteringen zijn op tal van onderwerpen realiseerbaar. De wil daartoe is
overigens tijdens diverse interviews ook geconstateerd bij de opleidingsin-
stituten. Tevens blijken de afnemers van de studenten (de werkgevers), zoals
naar voren kwam in de beschrijving van enkele praktijksituaties, ook be-
hoefte te hebben aan bijstellingen in de accountancy-opleidingsprogramma's
op ICT-gebied. Met andere woorden, het klimaat is gunstig om de verande-
ringen in gang te zetten. De timing van 1999 maakt het tevens mogelijk om
een koppeling te leggen met de praktijkstageperiode. Daarbij kan de KUB
ook een voortrekkersrol vervullen indien in het studiejaar 1999/2000 de pro-
gramma-uitwerking van 'jaarrekening ICT-auditing' integraal c.q. groten-
deels heeft plaatsgevonden.

12.3 Tegenwerpingen
Na het uitvoeren van een onderzoek in 1997 en 1998, met de daaraan vooraf-
gaande aanloopjaren van overdenkingen over het onderwerp 'jaarrekening ICT-
auditing' en gewenste opleidingen op dit gebied, lijkt het nuttig om enige kriti-
sche opmerkingen in ogenschouw te nemen, zodat de criticaster die roept 'he is
jumping to conclusions' wordt geneutraliseerd. De kritische beschouwingen c.q.
tegenwerpingen worden in de cursieve alinea' s van commentaar voorzien.
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De tegenwerpingen zijn ontleend aan door beroepsgenoten en collega-opleiders
gemaakte opmerkingen tijdens het onderzoek.

Tegenwerping  1:

De accountant dient, evenals een huisarts, op tal van terreinen over deskundig-
heid te beschikken. Daarbij kan het onmogelijk zo zijn dat alle onderwerpen
(fiscaal, milieu, ICT, etc.) integraal en diepgaand worden behandeld in het oplei-
dingsprogramma Accountancy.

Repliek:
Het onderwerp ICI' kan niet zonder meer gelijk worden gesteld aan fiscale

onderwerpen,  milieu-aspecten,  etc.  ICT blijkt op eenfundamentele  wijze  zich
te verankeren in de uitvoering en beheersing van de primaire en ondersteu-
nende bedrijfsprocessen. Indien de accountant bij de strategiefase voor het
vaststellen van zijn controleaanpak kiest voor een jaarrekeningcontroleaan-
pak, hoofdzaketijk gebaseerd op en gebruikmakend van het stelsel van admi-
nistratieve organisatie en interne controle, is daarmee bij veel organisaties
direct gekozen poor het geintegreerd steunen op diverse vormen van gepro-
grammeerde controles. Dit vereist dan dat de accountant geiquipeerd is op
het gebied van ICT, ook als hij als opdrachtgever optreedt voor gespeciali-
seerde EDP-auditors.

Tegenwerping 2:

In [Wils98/2] wordt gesteld dat er op het vlak van auditingexpertise een probleem
te onderkennen is.
Wilschut stelt dat de accountant vanuit de expertise behorend bij zijn domein,
namelijk financial accounting, audits verricht. Kan de accountant nu ook audits
verrichten met betrekking tot domeinen waarop hij niet specifiek deskundig is,
zoals ICI'? Het antwoord moet volgens Wilschut ontkennend luiden. Echter, de-
genen die de voor het oordeel ondersteunende expertise inbrengen zijn in principe
niet in staat tot auditing op het onderhavige domein, zodat de accountant zelf tot
de oordeelsvorming terzake zou moeten komen.

De accountant zoekt daarbij continu naar evidence inzake de in de jaarrekening
opgenomen grootheden. Wilschut stelt dat de accountant in dit verband een beetje
lijkt op een rechter: hij 'acht bewezen' dat de betreffende grootheden op getrou-
we wijze in de jaarrekening zijn verwerkt. Op grond van de, al dan niet via on-
dersteunende expertise, verkregen evidence vormt de accountant zelf zijn uitein-
delijke oordeel omtrent de jaarrekening. Dit kan omdat hij op het gebied van jaar-
rekeningen over specifieke deskundigheid beschikt.

Repliek:
De problematiek van de domeindeskundigheid is intrigerend. Wilschut geeft
zelf at een opening voor de problematiek: de accountant zal bij de jaarreke-
ningcontrole zichzelf als spin in het web plaatsen en vanuit de eindverant-
woordelijkheid tot oordeelsvorming moeten komen. Ook at wordt ICT daarbij
(nog) als ongrijpbaar gezien, toch zal de accountant met eventuele inschake-
ling van specialisten tot oordeelsvorming moeten kunnen komen.
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Daarbij grijpt de ICT toenemend direct in op het financial accounting-
proces, dat het basisdomein van de accountant is.

Tegenwerping 3

Aan het beoordelen van ICT is geen concreet controlebewijs te ontlenen; dit be-
tekent dat altijd aanvullende acties van de accountant nodig zullen zijn.

Repliek:
In het onderzoek is uitgewerkt dat de beoordeling van de ICT een reguliere
plaats kan krijgen in het controteprogramma van de accountant. De timing

en uitvoering van de op ICT gerichte werkzaamheden laat zich dan ook goed
inregelen en verkrijgt dan een doortopend karakter. Bij een goede uitwerking
van systeemtests, Towel gericht op de algemene ICT-management-procedures

als op de algemene en specifieke ICT component controls, ontstaat auditevi-
dence. Overigens is deze problematiek niet anders dan in de 'handmatige'
administratieve organisatie en interne controle. Indien de relatie tussen de te
beoordelen ICT-componenten en de te certificeren beweringen wordt gelegd,
is auditevidence te verkrijgen.

Tegenwerping 4:

Bij het aanbieden van een opleidingsprogramma voor accountancystudenten zijn
naast ICT vele andere onderwerpen relevant. Dit brengt met zich mee dat een ex-

plicietere uitwerking van 'jaarrekening ICT-auditing' in de reguliere opleidings-

programma' s  niet of nauwelijks mogelijk is. Zeker gelet op de verbreding van  het
assuranceberoep, waarvoor studenten ook dienen te worden geaquipeerd, is de

beschikbare tijd een groot probleem.

Repliek:
Evident is dat opleidingscoordinatoren altijd een dilemma onderkennen bij

het inrichten van de opleidingsmodules. Jaarrekening ICT-auditing is als vak
(vijf onderkende modules) echter te positioneren over de periode vanaf pro-
pedetise tot en met postdoctoraal. Bij de vergelijking op de KUB is gebleken

dat inpassing van het nieuwe, voorgestelde programma realiseerbaar is en
deets at heeft plaatsgevonden. Jaarrekening ICT-auditing dient dan wet te

integreren met Administratieve organisatie en Leer van de Accountantscon-

trole en eventuele andere vakken in het doctoraalprogramma. Hierbij is geen
sprake meer van een keuze. ICT beinvloedt de basisvakken van de accoun-
tantsopleiding. De verbreding van het assuranceberoep biedt zeker nieuwe
mogelijkheden voor accountants, hetgeen echter niet mag leiden tot ver-

schraling van de primaire functie, nainelijk het certificeren van de jaarreke-
ning. De accountant komt naar verwachting pas voor extra assurancetaken

in beeld als hij/zij de basisassurance goed invult. Dit geldt ook voor nieuwe
vormen van op ICT gerichte assurance, de 'jaarrekening ICT-auditing' dient
als basis te worden beheerst. Opleidingen dienen hierbij wellicht explicieter
een principiEle keuze te maken dan in het verleden, waarbij hopelijk de af-
komst en de basis van het beroep niet worden vergeten.
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Tegenwerping 5:
Het is nuttig om veranderingsvoorstellen te definieren, echter realisatie zal (te)
traag verlopen. Belemmerend kan hierbij zijn dat consensus op beroepsgroepni-
veau nodig is om verankering te krijgen in de opleidingseindtermen voor ac-
countants.

Repliek:
De inschatting is dat de aandacht voor ICT bij accountants snel zal evolue-
ren. Dit laat zich verklaren door het feit dat de clianten van accountantsor-
ganisaties ICT steeds centraler in hun bedrijfsvoering plaatsen, waarop de
accountant wil en moet inspelen. De werkgevers van accountants zullen van-
uit deze situatie eisen opleggen aan de opleidingsinstituten, die hierop
(versneld) zullen inspeten. In de tijdens het onderzoek gevoerde praktijkge-
sprekken is dit ook telkens gesignaleerd. Een andere verklaring voor de ver-
snelde ICT-aandacht is te vinden bij de leer van de ICT-evolutie. In het op
Nolan Norton  gebaseerde  groeifasenmodel wordt  gesteld dat na een fase van
pionieren organisaties versneld ICT gaan inzetten en samenhangend beheer-
sen.

Dit model loslatend op het accountantsberoep en de accountancyopleidingen
geeft de  overgang  aan van fase  2  naar 3  (van deeloplossingen naar integrate
benaderingen). De voedingsbodem voor het realiseren van samenhangende
uitwerkingen, ook op beroepsgroepniveau, is met andere woorden goed. Tus-
sen diverse universiteiten bestaat al intensief overleg over onderwijsmodules,
tevens blijkt er meer aandacht te zijn voor nieuwe onderwijsvormen. Prak-
tijkgericht onderwijs cretert meer mogelijkheden voor het explicieter maken
van de consequenties van ICT aan studenten.

12.4 Afsluitende opmerkingen
In [Kauf80] is het volgende citaat opgenomen:

' In  a  period  of rapid change, it is the adaptable, not the well-adapted, that survi-
ve. Foresight always wins in the long run. Reacting to problems means letting the
system control us. Only by using foresight do we have a real chance to controle
the system. Those who do not try to create the future they want, must endure the
future they get'.

Dit citaat heeft een intrigerende betekenis voor de 'jaarrekening ICT-auditing' en
de consequenties voor de accountantsopleiding. Hoewel de jaarrekeningcontrole
naar haar aard reactief is, zullen accountants ook proactief (moeten) handelen. De
verandering in jaarrekeningcontroleaanpakken maakt dit al zichtbaar, de moderne
aanpakken zijn doorspekt van risicoanalyses en proceskwaliteitsmetingen. De be-
oordeling van ICT heeft hierin een inherente plaats. Bovendien stelt het citaat dat
beter niet wordt gewacht op het beste gedefinieerde concept om veranderingen op
gang te brengen.

287



Marcel Proust heeft eens gesteld dat:
'De   werkelijke   ontdekkingsreis   bestaat   niet   uit   het   speuren   naar   nieuwe   land-
schappen, maar uit het kijken met andere ogen'.

De accountant kan, voorzien van de ICT-kennisbril, hopelijk op een andere wijze
de problematiek van de te beoordelen jaarrekening beschouwen en zodoende in-
vulling geven aan de 'jaarrekening ICT-auditing'. Dit zou moeten leiden tot een
beter eindproduct en wellicht nieuwe mogelijkheden, voor zowel de accountant
als de client.

Afsluitend is te refereren aan Albert Einstein, die stelde dat

'Logica brengt je van A naar B. Verbeeldingskracht brengt je overal'.

Voorwaar een mooie uitdaging voor het realiseren van de in dit onderzoek opge-
sloten aanbevelingen binnen de accountancyopleidingen, waarbij naar analogie
met het citaat van Einstein niet alles volledig theoretisch onderbouwd behoeft te
zijn om toch verantwoord vooruit te kunnen. Voor een in en uit de praktijk ge-
vormd vak van accountant en de daarvoor benodigde opleidingen is dat een logi-
sche constatering.
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Samenvatting
De accountant in opleiding dient op vele onderwerpen te worden geequipeerd om
verantwoord, met inachtneming van de in de Gedrags- en Beroepsregels voor
Registeraccountants vermelde kwalificaties als onpartijdigheid, onafhankelijk-
heid en deskundigheid, zijn beroep te kunnen uitoefenen.

De  opleidingsinstituten in Nederland bieden hun programma' s   voor de accoun-
tancyopleiding aan via doctorale en postdoctorale vakken. Informatie- en Com-
municatie Technologie (ICT) blijkt in diverse publicaties in toenemende mate
middenin de kern van de accountantswerkzaamheden te worden geplaatst. Oplei-
dingen die huidige en toekomstige accountants daarop willen voorbereiden moe-
ten dus ICT op verantwoorde wijze inpassen in hun opleidingsprogramma's. De
onduidelijkheid in c.q. onvoldoende specificatie van de eindtermen voor de op-
leidingen leiden ertoe dat op onderdelen de opleidingsinstituten zelf interpreteren
welke inhoud zij geven aan bepaalde onderdelen van het programma, waarbij
overigens wel interuniversitaire overlegstructuren bestaan.
Dit maakt een behoefte zichtbaar om een gedegen analyse uit te voeren van wat
het 'common body of knowledge' van een accountant binnen de kaders van de
jaarrekeningcontrole op het gebied van ICT dient te zijn. Op basis hiervan kun-
nen aansluitend, indien gewenst blijkend uit de analyse, onderwijsvernieuwingen
en/of uniformeringen plaatsvinden.

Onderzoeksvragen en aanpak
De vraagstelling spitste zich toe op de wijze waarop een normatief opleidings-
programma kon worden ontwikkeld  voor de 'jaarrekening ICT-auditing'.  Een
normatief programma veronderstelt dat er een 'common body of knowledge' kon
worden gedefinieerd.
Het 'common body of knowledge' concretiseert wat van elke accountant op ICT-
gebied mag worden verwacht binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole. In
principe dient het 'common body of knowledge' in eindtermen de kennis en kun-
de te beschrijven die een afstuderende accountant op ICT-gebied in zijn bagage
heeft.

Bij het uitwerken van de vraagstelling is snel helder geworden dat afbakening
van de materie van belang is. Het 'common body of knowledge' richt zich op de
af te bakenen jaarrekeningcontrolefunctie van de accountant in opleiding. Dit
betekent dat een basisprogramma is ontwikkeld, waarbij het denkbaar is dat indi-
viduele opleidingsinstituten accentprogramma' s ter verdere verdieping   van   de
materie aanbieden. Het opleidingsprogramma voor de 'jaarrekening ICT-
auditing' zou dan bijvoorbeeld kunnen worden uitgebreid met meer diepgaande
EDP-audit modules, die zich richten op andere ICT-objecten en/of andere vraag-
stellingen dan de jaarrekeningcontrole.
De inhoud van eventuele accentprogramma' s is geen onderwerp van onderzoek.
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Bij het uitwerken en concretiseren van de hiervoor beschreven vraagstelling zijn
drie onderzoeksvragen onderkend:
. Welke inhoud en betekenis dient aan ICT te worden toegekend voor de ac-

countant binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole?
.      Welk normatief kader ('common body of knowledge') kan voor 'jaarrekening

ICT-auditing' worden opgesteld voor de accountant?
. Wat moet worden verricht om een gewenst opleidingsprogramma voor

'jaarrekening ICT-auditing' te ontwikkelen?

De drie onderzoeksvragen zijn via een aantal onderzoekslijnen onderzocht.
Na een eerste verkenning van het begrip ICT inclusief de ontwikkelingen in de
ICT en de behandeling daarvan in relevante accountantsliteratuur werd duidelijk
dat het onderzoek zich richt op de basis van het accountantsberoep. Slechts door
aansluiting te zoeken en te vinden bij de fundamenten van de financial auditing-
theorie kon een normatief kader worden ontwikkeld voor de benodigde kennis bij
certificerende accountants op ICT-gebied. Het proefschrift is dan ook niet de
neerslag van EDP-auditingonderzoek, maar dient volledig te worden gezien als
de resultante van accountancyonderzoek.
De eerste gedetailleerde onderzoekslijn kenmerkte zich door een analytische fun-
damentele benadering van de auditingtheorie en relevante wet- en regelgeving.
Daarbij is het volgende onderzocht:

Evaluatie van de totstandkoming van de Wet computercriminaliteit.
Met name uit de totstandkoming van deze wet en de daarbij gevoerde discus-
sie over de rol van het huidige onderzoek op ICT-gebied binnen de accoun-
tantsberoepsgroep tijdens de totstandkoming van deze wet was lering te trek-
ken voor het huidige onderzoek. Via een historische analyse van de opvattin-
gen over de rol en taak van de accountant op ICT-gebied was materiaal te
verzamelen met een generieke betekenis, zodat nieuw empirisch onderzoek
op dit terrein niet benodigd was;

.     De ontwikkelingen in de auditingtheorie.
Een uitgebreid literatuuronderzoek heeft de fundering onder het te ontwik-
kelen 'common body of knowledge' op ICT-gebied geboden. Daarbij zijn
ook de ontwikkelingen in de leer van de Administratieve organisatie en Con-
troleleer geevalueerd. In eerste instantie is in algemene termen de inhoud en
betekenis van ICT voor de jaarrekeningcontrolefunctie vastgesteld
(normatieve kader).

De tweede onderzoekslijn betrof het in kaart brengen en analyseren van praktijk-
situaties. Dit empirisch onderzoek is verricht door de wijze van invulling van
jaarrekeningcontrole werkzaamheden bij een aantal grote Interne Accountants-
diensten te analyseren. Tevens is een aantal concrete jaarrekeningcontroleaan-
pakken uit het externe accountantsberoep onder de loep genomen.
Het empirisch onderzoek heeft een toetsing mogelijk gemaakt op het in hoofdlij-
nen al theoretisch uitgewerkte normatieve kader. Het normatieve kader is in het
'common body of knowledge' geconcretiseerd; per onderkend ICT-deelobject is
de relevante ICT-kennis en -kunde voor accountants in opleiding beschreven.
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Om het 'common body of knowledge' te kunnen vertalen in een opleidingspro-
gramma en ook de benodigde migraties voor de huidige opleidingen uit te kunnen
werken zijn de accountancyopleidingen in Nederland op het onderwerp
'jaarrekening ICT-auditing' geevalueerd. Tevens is een korte internationale ver-
gelijking uitgevoerd. De belangrijkste resultaten per onderzoeksvraag zijn hierna
samengevat.

Inhoud en betekenis ICT voor de jaarrekeningcontrole
Uit literatuuronderzoek blijkt dat de invloed van ICT op organisaties, op de be-
heersing van de bedrijfsprocessen en daarmee voor zover financial accounting
gerelateerd op de jaarrekeningcontrole toeneemt. Indien ontwikkelingen als
Electronic commerce doorzetten bestaat de verwachting dat deze invloed nog een
versterking zal ondergaan.
De toekomst voorspellen blijft moeilijk, dan wel is onmogelijk; de historie heeft
echter geleerd dat ICT-ontwikkelingen razendsnel verlopen, zodat de verwach-
ting van een nieuw ICT-tijdperk alleszins realistisch lijkt te zijn.

In de huidige literatuur worden de ICT-beoordelingsobjecten ingedeeld naar al-
gemene beheersingsmaatregelen, de general controls, en specifieke beheersings-
maatregelen, bestaande uit geprogrammeerde en aanvullende gebruikerscontro-
les. Uit het geheel van onderzochte praktijksituaties en literatuuronderzoek is een
indeling geYntroduceerd van de ICT-componenten bestaande uit de ontwikke-
lingsorganisatie, de gebruikersorganisatie, de organisatie van het rekencentrum
(verwerking/transport) en de database en het computersysteem (hardware, sys-
teemsoftware en applicaties). Vervolgens zijn als ICT-beheersingsgebieden, die
als nadere concretisering van de eerder vermelde tweedeling in algemene en spe-
cifieke controls zijn te beschouwen, onderkend:
.  de algemene ICT-management procedures (bestaande uit beoordeling ICT

policy, security management, change management, problem management,
operations management, availability management);

.  de algemene ICT component controls (geprogrammeerde controls in sys-
teemsoftware);

.   de specifieke ICT component controls (geprogrammeerde controls in applica-
ties en gebruikerscontrols).

Deze indeling bleek goed aan te sluiten bij de planning- en controlcycli op ICT-
gebied van een te beoordelen organisatie en bij het beoordelingsproces van de
accountant binnen de kaders van de jaarrekeningcontrole.

Vervolgens is de analytische fundamentele onderzoekslijn uitgewerkt. In eerste
instantie is daarbij getracht om via een beoordeling van de wet- en regelgeving op
ICT-gebied een nadere concretisering van de relevante ICT beoordelingsobjecten
voor de certificerende accountant te verkrijgen. Gebleken is echter dat hoewel
met name de Wet computercriminaliteit zorg heeft gedragen voor een verplichte
rapportering over de betrouwbaarheid en continuYteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking (BW boek 2, artikel 393 lid 4) voor zover passend in de ge-
kozen aanpak, de totstandkoming van deze Wet en de toepassing daarvan niet
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hebben geleid tot een duidelijke, uniforme afl)akening van de ICT-
beoordelingsobjecten.

Aansluitend zijn de ontwikkelingen in de auditingtheorie en de leer van de Ad-
ministratieve organisatie en accountantscontrole uitgediept. Uit deze analyses zijn
als belangrijkste conclusies getrokken:
.  De accountant verricht accounting auditing, waardoor een subset van de ad-

ministratieve organisatie en interne controle relevant is.
.  De accountant heeft gelet op zijn ongedeelde verantwoordelijkheid voor de

accounting auditing in bepaalde mate auditingkennis en -kunde van ICT no-
dig. De accountant definieert de 'audit objectives' als onderdeel van zijn con-
troleaanpak. Vervolgens brengt hij in kaart welke ICT-componenten invloed
uitoefenen op c.q. van belang zijn voor het realiseren van de 'audit objecti-
ves'. Hiermee worden de te beoordelen ICT-componenten en daarmee samen-
hangende ICT-controls geYdentificeerd. De accountant zal in het controlepro-
gramma voor nadere concretisering van de te verrichten werkzaamheden zorg
dienen te dragen. Ook indien een ICT-deskundige wordt ingeschakeld voor
het uitvoeren van deelonderzoeken dient de accountant vanuit zijn ongedeelde
verantwoordelijkheid voor de accounting auditing in staat te zijn de kwaliteit
van dit 'uitbestede' werk te beoordelen en de auditconsequenties uit te wer-
ken. Dit noodzaakt tot een 'overlap' in kennis op ICT-gebied tussen accoun-
tants en eventueel in te schakelen ICT-deskundigen, zodat misverstanden in
de samenwerking worden voorkomen.

. Ieder controleprogramma bevat feitelijk een mix van gegevens- en systeemge-
richte activiteiten. In de fasen 'verkennen' en 'inspecteren' (het beoordelen
van de totstandkoming van de basisgegevens) dient de kwaliteit van de rele-
vante interne controle inclusief de invloed van ICT hierop te worden vastge-
steld. Daarbij dienen de opzet, het bestaan en de werking van relevante ICT-
controls te worden vastgesteld. De ICT-beoordelingen dienen dan ook in con-
tinuYteit binnen de kaders van het controleprogramma te worden gepland en
uitgevoerd.

.  Het beeld van de accountant als alleengebruiker van ICT is afgewezen. Bij
een controleaanpak gebaseerd op 'control through' principes dient de ac-
countant de opzet, het bestaan en de werking van relevante beheersingsmaat-
regelen te kunnen verkennen en inspecteren. De accountant dient gelet op zijn
verantwoordelijkheden (auditing theorie), gelet op ICT-ontwikkelingen en
gelet op de verwachtingen in de praktijk (zowel bij werkgevers van accoun-
tants als bij afnemers van accountantsproducten) gedegen kennis van ICT op
te doen tijdens zijn studie.

  Common body of knowledge' jaarrekening ICT-auditing
Uit de analyse van gehanteerde jaarrekeningcontroleaanpakken en de wijze waar-
op deze in de praktijk worden toegepast (de empirische onderzoekslijn) is geble-
ken dat er geen misverstand is over het gegeven dat ICT als beoordelingsobject
veelal relevantie heeft voor de jaarrekeningcontrole. In de in het begin van de ja-
ren zeventig gelanceerde NIVRA-geschriften is dit ook zo beschreven, waarbij
steeds is gesteld dat de ICT het fundament van de controleaanpak niet verandert,
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echter dat de te beoordelen objecten wel veranderen. Mede uit geanalyseerde
praktijksituaties, is de wens tot nadere concretisering van de 'jaarrekening ICT-
auditing' sterk zichtbaar geworden.
Het 'common body of knowledge' ten aanzien van 'jaarrekening ICT-auditing' is
in een aantal hoofdgebieden gespecificeerd. De ICT dient eerst breed te worden
behandeld, zodat de accountant in opleiding goed begrijpt hoe de ICT is vormge-
geven, hoe ICT kan worden beheerst en welke ICT-ontwikkelingen relevantie
kunnen hebben voor de accounting auditing. De 'brede' benadering als startpunt
wordt dus geleidelijk aan ingedikt tot een ICT-benadering alleen nog betrekking
hebbende op het accounting auditing domein. De hoofdgebieden zijn uitgewerkt
naar relevante onderwerpen, leerdoelstellingen en moment en mate van behande-
ling. De volgende vijftien onderwerpen zijn vastgesteld:
.   samenhang ICT;
. totstandkoming ICT (beleidsvorming, informatieplanning, ontwikkeling/

aanschaf, beheer; planning- en controlcyclus ICT);
. verschijningsvormen ICT-componenten;
•   trends in ICT (o.a. groeimodellen);
.   beheer van ICT;
.   typologieen van ICT-verwerking (o.a. batch, online/realtime, mengvormen);
.   typologieen van verwerking (vanuit proces/bedrijfsperspectief, ICT per typo-

logie op hoofdlijnen behandeld);
. beheersingsmaatregelen (soorten, vormen, algemene ICT-management proce-

dures, algemene ICT-component controls, specifieke ICT-component con-
trols);

. taakgebied accountants ten aanzien van ICT (wet- en regelgeving);

. accounting audit-aanpak;

.   auditnormen ICT;

.   auditaanpak ICT;

. verantwoordelijkheden accountant versus specialisten;

.    verklaringen/mededelingen ICT;

. bijzondere opdrachten (capita selecta).

Daarbij is onderscheid gemaakt in basiskennis ICT (omvattende kennis over ICT-
objecten en het beheer daarvan), het toepassen van ICT binnen de concepten van
administratieve organisatie en interne controle en het auditen van ICT-
componenten.

Het 'common body of knowledge' is op hoofdlijnen ook vergeleken met interna-
tionaal beschikbaar materiaal, die door organisaties als IFAC en AICPA worden
opgesteld en blijkt daarmee goed in lijn te liggen. Natuurlijk dient hierbij wel re-
kening te worden gehouden met de verschillen in beroepsbenadering tussen Ne-
derland en de Angelsaksische landen.

Ontwikkeling gewenst opleidingsprogramma voor tiaarrekening
ICT-auditing'
Aan de hand van het uitgewerkte 'common body of knowledge' zijn de huidige
accountancyopleidingen op het onderwerp 'jaarrekening ICT-auditing' geevalu-
eerd. Aandacht is daarbij besteed aan de behandelde ICT-onderwerpen, de ge-
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bruikte literatuur, de onderwijsvorm en de studiebelasting. Een eerste indruk kan
zijn dat de verschillen onderling en ten opzichte van het 'common body of
knowledge' niet groot zijn, echter uit de detailanalyses zijn toch aanzienlijke ver-
schillen in de programma's onderling en ten opzichte van het 'common body of
knowledge' gebleken.

Belangrijk is de constatering dat geen van de opleidingen duidelijk het onder-
scheid zichtbaar maakt tussen minimaal noodzakelijke ICT-opleidingprogram-
ma' s  voor  de  RA' s  in het kader  van de financial auditfunctie  en de verdere  ver-
breding gelet op overige assurance services. Tevens is het ontbreken van vol-
doende integratie tussen de op ICT gerichte vakken en de voor de financial audit-
functie belangrijke vakken Administratieve organisatie en Leer van de Accoun-
tantscontrole in dit kader relevant.

De diverse ICT-opleidingsprogramma' s  zijn  op de meeste universiteiten  in  de
loop der jaren ontstaan en verder uitgebouwd zonder dat een normatief kader c.q.
curriculum hieraan gerichte sturing heeft gegeven. De behoefte aan deze sturing
wordt overigens wel herkend door de diverse opleidingscoordinatoren en betrok-
ken hoogleraren. Via bilaterale contacten en anderszins (via overleg in beroeps-
organisatie, publicaties e.d.) vinden natuurlijk wel uitwisselingen van ideeen, ook
op ICT-gebied, plaats. Echter, gezien de enorme ontwikkeling van ICT is een
structuur hierbij wel steeds meer relevant.

Voorkomen dient te worden dat de 'jaarrekening ICT-auditing' ondersneeuwt ten

opzichte van de brede assurance service-gerichtheid. Dit geldt eveneens voor de
'beperkte' Administratieve organisatie als basis voor de financial-audit functie
versus de huidige onderwijsaandacht voor management control en corporate
governance. De ontwikkeling van de aandacht voor brede assurance services kan

overigens ook versterkend werken voor inpassing van ICT in de standaard-RA-

opleiding. Het is voor vele RA's duidelijk dat diverse 'nieuwe' assurance servi-
ces zich op het terrein van de ICT bevinden (o.a. Web-trust); dit terrein is alleen
te 'claimen' indien het voor afnemers van diensten aannemelijk is dat RA's als
deskundige voor het leveren van deze assurance services te beschouwen zijn. De
motieven daarvoor worden dan veelal gelegd bij  de al aanwezige kennis  bij  RA' s
in het kader van hun 'traditionele' financial audit-functie en daarop gerichte op-
leiding. Voorwaar een drijfveer om het minimum-ICT-programma ('jaarrekening
ICT-auditing') dan ook zichtbaar te maken.
Additionele ICT-onderwerpen kunnen als accentprogramma' s worden aangebo-
den.

Verder is bij de evaluatie van de opleidingen gebleken dat:
.   de timing van te doceren modules/onderwerpen zeer verschillend is. Bij som-

mige opleidingen is een inhaalslag in het ICT-programma tijdens de eindfase
van de accountancyopleiding zichtbaar, terwijl andere opleidingen veel aan-
dacht besteden aan ICT in het begin van de opleiding met een 'afzwakking'
daarvan tijdens de eindvakken inzake accountantscontrole. Een uitgebalan-
ceerde opzet van een ICT-programma in al zijn facetten (zie normatief kader)
is nog in geen van de opleidingen volledig gerealiseerd;
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.  de invulling van het ICT-programma per opleiding verschillende accenten
heeft, mede afhankelijk van de inzichten van de betreffende hoogleraar c.q.
docenten. Een belangrijke drijfveer voor vernieuwing van de ICT-
programma' s bij bepaalde opleidingen  is de verbreding  van de assurance  ser-
vice en niet of nauwelijks de noodzaak om ICT een goede positionering te ge-
ven binnen de financial audit-functie. Al eerder is gesteld dat een minimum-
programma ten aanzien van ICT binnen de kaders van de financial audit in de
opleidingen niet of slechts moeizaam te herkennen is;

.   de diverse ICT-onderwerpen veelal (te) theoretisch worden toegelicht aan cur-
sisten. Praktijktoepassingen, evidencevorming e.d. blijken nog onderbelicht.
Overigens dient hierbij wel de structuur van de opleiding te worden bezien in
relatie tot ontwikkelingen in de stageverplichting. Indien een opleiding beoogt
theoretische kaders en denkmodellen te scheppen, die verdere praktijkuitbouw
krijgen tijdens de stages, is de gesignaleerde opmerking minder important;de
inbedding van de ICT-onderwerpen niet alleen qua timing verschillend is in
de opleidingen, maar ook qua positionering. Bepaalde opleidingen bieden de
ICT-gerelateerde modules als volledig zelfstandige vakken aan, terwijl andere
juist steeds meer streven naar integratie van vakken in de accountancyoplei-
ding. Een te gesegmenteerde benadering van ICT is niet bevorderlijk voor het
creeren van kennis bij cursisten, integratie van ICT-onderwerpen binnen Ad-
ministratieve organisatie en Leer van de Accountantscontrole is daarom een
belangrijk aandachtsgebied. Overigens is het in dit kader ook relevant om af-
stemming te bewerkstelligen tussen de doctoraal en postdoctoraal program-
ma's. Met name inzake de basiskennis ICT heerst hierover bij een aantal uni-
versiteiten nog te veel onduidelijkheid.

De vijftien onderwerpen uit het 'common body of knowledge' zijn samenge-
voegd in vijf opleidingsmodules, resulterend in de volgende logische clusters van
onderwerpen:
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Opleidingsmodules Common bodv of knowledge (zie 7.91
onderdeel 1 : samenhang ICT

module 1: onderdeel 2 : totstandkoming ICT
basiskennis ICT onderdeel 3 : verschijningsvormen ICT-

onderdeel 4 : componenten
trends in ICT

module 2: onderdeel 5 : beheer van ICT
ICI'-typologieen en onderdeel 6 : typologietn van verwerking (ICT)
control onderdeel 7 : typologietn van verwerking

1                               (proces/bedrijfsperspectieD

module 3: onderdeel 8 : beheersingsmaatregelen
ICT control en Admi-
nistratieve organisatie

onderdeel 9 : taakgebied accountants t.a.v. ICT
onderdeel 10 : auditaanpak accountants

module 4: onderdeel 11 : auditnormen ICT
jaarrekeningcontrole onderdeel 12 : auditaanpak ICT
en ICT onderdeel 13 : verantwoordelijkheden accountant

verklaringen/mededelingen ICI
onderdeel 14 : versus specialisten

module 5: onderdeel 15 : bijzondere opdrachten
Capita Selecta

Per module zijn de te behandelen onderwerpen en relevante literatuur uitgewerkt.
De plaatsing van de opleidingsmodules op het gebied van 'jaarrekening ICT-
auditing' in het doctoraal/postdoctoraalprogramma is als volgt denkbaar:

Propedeuse I Doctoraal
i

Postdoctoraal

Module 1                                    1

| L       Module 2

1 |----*       Module 3

I   t IL+ Module 4

1 Administratieve organisatie 11-- Module 5

1 *
Leer van de Accountantscontrole
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De volgende opmerkingen zijn bij dit voorstel van belang:
.   De module basiskennis ICT zal deels al in het propedeuseprogramma zijn in-

vulling kunnen krijgen.
.   Module 3, ICT control en Administratieve organisatie, dient idealiter parallel

te lopen met de opleidingsmodules inzake Administratieve organisatie. Deels
geldt dit ook voor de inhoud van module 2 in relatie tot Administratieve orga-
nisatie, echter dit is minder ingrijpend qua noodzakelijke integratie. Een vol-
ledige integratie van de modules 3 en deels 2 met Administratieve Organisatie
versterkt naar verwachting de beeldvorming en kennis bij de accountants in
opleiding. In belangrijke mate kunnen delen van module 3 al worden gedo-
ceerd binnen het doctoraalprogramma.

.   De modules 4 en 5 behandelen specifiek de auditaspecten van de ICT en zijn
daarmee sterk te koppelen aan Leer van de Accountantscontrole. Het parallel
invullen van beide trajecten is daarbij relevant, nog beter is het geYntegreerd
invullen binnen Leer van de Accountantscontrole van de ICT-audit.

Module 3 dient bij de start een herhaling te bevatten van de kernzaken uit de mo-
dules 1 en 2. Dit geldt eveneens voor module 4 in relatie tot module 3.
Hierdoor kan de rode draad in en de samenhang tussen de modules goed vorm
krijgen.
De uitdaging komt nu te liggen bij het implementeren van de voorstellen. De bij
de Katholieke Universiteit Brabant opgestarte veranderingen op basis van het
gewenste opleidingsprogramma tonen aan dat de veranderingen implementeer-
baar en uitvoerbaar zijn. De grootste problemen liggen bij het genereren van de
gewenste opleidingsuren (er is veelal sprake van extra benodigde uren), zeker
gelet op de ontwikkelingen bij andere voor de accountant relevante onderwerpen,
bij de gewenste integratie met kernvakken als Administratieve organisatie en
Leer van de accountantscontrole en bij de mate van concretisering (via casussen)
van de ICT-impact op de accounting auditing. De aangetroffen basishouding bij
de overige opleidingsinstituten voor verandering is overigens positief. Dit wordt
mede veroorzaakt door de introductie van de praktijkstages en de veranderende
vraag bij de werkgevers van de studenten. De toekomstige werkgevers van de ac-
countants in opleiding pleiten allemaal voor meer kennis en vaardigheden bij ac-
countants op ICT-gebied. Feit blijft natuurlijk dat iedere opleiding haar eigen in-
kleuring kan en moet geven.

De volgende algemene aanwijzingen voor de diverse opleidingsinstituten zijn op-
gesteld:
1.   Behandel de 'jaarrekening ICT-auditing' gerntegreerd binnen de vakken Ad-

ministratieve organisatie en Leer van de Accountantscontrole.
2.   Zorg voor een consistente opbouw vanaf de basis (propedeuse/doctoraal) van

de ICT-kennis bij accountants in opleiding.
3.  Herijk de lopende programma's op basis van een duidelijk normatief pro-

gramma, zodat de ontstane programma' s beter kunnen worden gemotiveerd
vooral richting studenten.
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4. Bied studenten een brede kijk op ICT aan, beperk echter vanuit auditoptiek in
eerste instantie de scope primair tot de jaarrekeningcontrole. Hiermee wordt
voorkomen dat, zoals momenteel het geval is, impliciet wordt verondersteld
dat studenten wel weten welke ICT-zaken relevant zijn voor de jaarrekening-
controle.

5. Ruim structureel meer ruimte in het opleidingsprogramma in voor ICT.
6.  Zorg voor een goede mix van theoretisch en praktijkgericht onderwijs, vol-

doende rekening houdend met de verjonging van de studentenpopulatie. Ze-
ker op ICT-gebied blijken studenten nog over beperkte praktijkervaring te
beschikken, hiermee dient bij de cases rekening te worden gehouden.

7.  Behandel ICT op een dusdanige wijze dat het accountants in opleiding dui-
delijk wordt dat aan het beoordelen van ICT auditevidence is te ontlenen. Te-
vens dient hierbij duidelijk te worden dat een black box-benadering van ICT
veelal niet meer houdbaar is in veel te beoordelen organisaties.

8.     Probeer een gezonde mix bij opleiders te vinden tussen accountants en EDP-
auditors. Indien de 'jaarrekening ICT-auditing' uitsluitend door EDP-auditors
wordt gedoceerd, dwingt dit de vakgroep niet tot het daadwerkelijk geYnte-
greerd aanbieden van ICT in het gehele opleidingsprogramma.

9. Ontwikkel literatuur die de basis kan vormen voor de 'rode draad' richting
studenten. In dit onderzoek zijn enkele literatuurverwijzingen opgenomen.
Op basis van het denkpatroon en opleidingsmodel uiteengezet in dit onder-
zoek kan wellicht verdere uitwerking plaatsvinden, iets waarmee de KUB al
een begin heeft gemaakt.
Hierdoor krijgt bestaande literatuur een herkenbaardere plaats voor studen-
ten, wordt de veelheid aan niet-eenduidige ICT-begrippen gestandaardiseerd
en kan deels achterhaalde literatuur worden verlaten.

10. Ontwikkel een 'rode draad'-casus voor de vijf onderkende modules. Hierbij
dient wel te worden bedacht dat niet alle studenten op dezelfde universiteit
zowel het doctoraal- als het postdoctoraal-programma doorlopen.

11. Accordeer op beroepsgroepniveau (NIVRA), wellicht passend binnen be-
staand interuniversitair overleg, het normatief opleidingsprogramma op het
gebied van 'jaarrekening ICT-auditing'.  Het is ook denkbaar dat deze accor-
dering in de vorm van eindtermen voor de accountantsopleiding haar uitwer-
king krijgt.

De marktwerking waarin accountants zich bevinden kan, hoe ambivalent het lijkt,
ook een positieve impuls geven aan de beoogde veranderingen. Wil de accoun-
tant nieuwe vormen van assurance service op ICT-gebied 'claimen' dan is het een
'conditio sine qua non' dat hij, al dan niet ondersteund door ICT-deskundigen, als
'jaarrekening ICT-auditing' deskundige wordt herkend. De accountant dient
daarbij een ICT-kennisbril te ontwikkelen, zodat hij in staat is om te realiseren
wat door Marcel Proust als volgt is aangeduid:

'De werkelijke ontdekkingsreis bestaat niet uit het speuren naar nieuwe land-
schappen,  maar  uit  het  kijken  met  andere  ogen'.
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Summary
In order to be able to practice his profession in accordance with the impartiality,
independence and expertise prescribed by the Code of Professional Conduct for
'Registeraccountants', the auditor in training needs to be properly versed in a va-
riety of subjects.

In the Netherlands, education in the field of accountancy is offered at the initial
degree programme and post-'doctoral' levels. According to various publications,
Information and Communication Technology (ICT) has been assuming an in-
creasingly prominent role at the heart of the auditor's activities. This means that
those institutions whose aim it is to educate present and future auditors in this
area will need to incorporate ICT into their training programmes. Because of the
lack of clarity and detail as to the finishing levels that should be attained in the
area of ICT, the exact content of these courses has been left open to the interpre-
tation of each educational facility, either individually or together with other uni-
versities.

This  reveals  the  need  for a sound analysis  of the auditor' s common  body  of  ICT
knowledge within the scope of an annual audit. Depending on the results of the
analysis, this information can subsequently be used as a basis for innovation and
uniformity within this particular area of training.

Focus of the study and approach
The focus of the study was on how to develop a standard training programme for
'ICT reviews in financial statements audits'. The development of a standard pro-
gramme is based on the assumption that a common body of knowledge can be
defined. This common body of knowledge establishes what should be expected of
every auditor involved in auditing a client's financial statements as far as his ex-
pertise in the field of ICT is concerned. In principle, this common body of
knowledge should indicate the level of ICT knowledge and expertise that a
graduate in accountancy should have attained.

Delving into this matter, it soon became apparent that there is a need to delineate
the material more carefully. The common body of knowledge had to do with the
annual audit function of the auditor in training, which needed to be defined. This
meant developing a basic programme, which individual training institutions and
universities could subsequently elaborate upon with their own individual pro-
grammes. For instance, some institutions might choose to expand upon the train-
ing programme for 'ICT reviews in financial statements audits' by using more in-
depth EDP audit modules, which could focus on different ICT subjects or issues
other than those pertaining to a company's annual audit, or both.
The details of such additional individual programmes, however, fall outside the
scope of this study.
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The process of developing and formulating the focus of this study gave way to
three topics:
.   what sort of content and meaning should be accorded to ICI' for the auditor

within the scope of the annual audit of a client's financial statements;
.      what   sort of standard framework ('common   body of knowledge')   can   be

drawn together for the auditor with respect to 'annual ICT auditing';
.   what should to be done to develop the desired training programme for 'ICT

reviews in financial statements audits'.

In order to address these three topics, the research is conducted along several dif-
ferent lines.
After familiarising with the concept of ICT, including the trends and what the
relevant accountancy literature had to say, it became clear that the study should
go to the roots of the auditor' s profession.  The only  way to develop a standard
body of knowledge that could be used by qualified auditors to certify others in
the field of ICT was to begin with the principles of the financial audit theory.
This dissertation should therefore not be confused with a monograph on EDP
auditing; rather, it should be seen as the result of a study into the field of account-
ancy as a whole.

The first detailed research line entailed an analytical fundamental approach to the
audit theory and the relevant law and regulations. This brought the weight of the
study to bear on the following:
.      Evaluation on the origins of the Computer Crime Act.

The materialisation of this legislation and the discussion on the role played
by the audit profession within the field of ICT at the time that this legislation
was being drafted was particularly useful for the purposes of this study. By
making a historical analysis of peoples' opinions on the role and duty of the
auditor in the field of ICT, it was possible to collect sufficient general mate-
rial to render a new empirical study into this area unnecessary.

.    Trends in audit theory.
Extensive research into the literature on this subject provided a good founda-
tion for developing a common body of knowledge in the field of ICT. This
also involved evaluating the developments in the science of administrative
organisation and financial auditing. Initially, this meant defining the content
and meaning of ICT for the annual audit function in general terms (standard
framework).

The second research line concerned defining and analysing actual situations. First
of all an analysis was performed of how a number of large Internal Audit depart-
ments went about performing their activities associated with the annual audit of
their financial statements. In addition, also a detailed look at various approaches
applied by external auditors to auditing their clients' financial statements was
made.
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This empirical research made it possible to put the main points of the standard
framework, which was then in the theoretical phase, to the test. This made it pos-
sible to set down the standard framework in a common body of knowledge and to
spell out the relevant ICT knowledge and expertise for the auditors in training for
each applicable sub-area of ICT.

In order to be able to translate the common body of knowledge into a training
programme and to work out the required migrations from the programmes offered
at this time, also the angle taken by the Dutch accountancy programmes on 'ICT
reviews in financial statements audits' was evaluated. In addition, a brief interna-
tional comparison was made. The main results for each topic of the study are
summarised below.

Content and meaning of ICT for the audit of a client's financial
statements
A  study  of the literature showed  that  ICT' s impact on organisations, on control-
ling  operations  and  on the audit  of a client' s financial statements  --  to the extent
that it is related to financial accounting -- is on the rise. And if trends such as
electronic commerce get stronger, we can expect the impact of ICT to increase
even more.
Predicting the future is difficult, if not impossible. But if there is one thing that
can be learned from the past, it is that ICT is a mover and a shaker. A new era in
ICT is therefore just a matter of time.

In today's literature, ICI review areas are classified into general control proce-
dures -- 'general' controls -- and 'specific' control procedures consisting of pro-
grammed and supplementary user controls. After studying the relevant actual
situations and literature, the ICI components were divided into various groups in
relation to the development organisation, the user organisation, the organisation
of the computer centre (processing/transport) and the database and the computer
system (hardware, system software and applications). Next, three ICT control ar-
eas were defined, which can be seen as a further division of the first division into
general and specific controls:
.     general ICT management procedures (consisting of review of ICT policy, se-

curity management, change management, problem management, operations
management, availability management);

.       general ICT component controls (programmed controls in system software);

.    specific ICT component controls (programmed controls in applications and
user controls).

This division proved to fit in well with the ICT planning and control cycles of an
organisation  set for review  and  with the auditor' s review process in conjunction
with his audit of the client's financial statements.

The next step involved formulating an analytical fundamental research line. Ini-
tially, it was attempted to bring the relevant ICT review objects for the certifying
auditor into greater relief by evaluating the law and regulations in the field of
ICT.
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However, although the Computer Crime Act (Section 393 (4) of Book 2 of the
Netherlands Civil Code) in particular has made reporting on the reliability and
continuity of EDP mandatory to the extent that it fits within the audit plan cho-
sen, the formulation of this legislation and its application has not led to a clear
and uniform delineation of ICT review objects.
Consequently, the developments in the theory of auditing and the science of ad-
ministrative organisation and auditing were explored in depth. From these analy-
ses the following main conclusions were drawn:
.      The auditor audits a client' s accounting records, for which a subset of admin-

istrative organisation and internal control is relevant.
.       Given his undivided responsibility for auditing his client' s accounting   rec-

ords, the auditor requires a certain level of ICT auditing knowledge and ex-
pertise. As part of his audit plan, the auditor defines various audit objectives.
Next, he determines which ICT components may exert an influence on or play
an important role in realising these audit objectives. This leads to the defini-
tion of the ICT components and ICT controls that need to be reviewed. In the
audit programme, the auditor will need to provide more exact details on the
activities that will need to be performed. If an ICT expert is called in to per-
form part of the review, the auditor himself - from the perspective of his un-
divided responsibility for auditing his client's accounting records - still needs
to be able to evaluate the quality of the 'third-party' work and to formulate its
consequences for the audit. In order to keep auditors and ICT experts from
misunderstanding each other during their work, part of their ICT knowledge
needs to overlap.

.    Each audit programme consists in fact of a veritable mix of activities focusing
on specific data (substantive approach) and specific systems (analytical ap-
proach). During the 'exploration' and 'inspection' phases (reviewing the
background of the basic data) the quality of the relevant internal control, in-
cluding how it is affected by ICT, will need to be established. In addition, the
purpose, existence and operation of the relevant ICT controls should be de-
termined. The ICT reviews will therefore also need to be planned and per-
formed in continuity within the scope of the audit programme.

.   The image of the auditor as someone who only uses ICT has been shattered.
As part of an audit plan based on 'control through' principles, the auditor
should be able to explore and inspect the purpose, existence and operation of
the relevant control procedures. Given his responsibilities (auditing theory),
the developments in the field of ICT and the expectations in practice (of both
audit organisations and companies that purchase audit products), the auditor
will need to amass a sound body of ICT knowledge during his studies.
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 Common body of knowledge' on reviewing ICT during the audit
of a client's financial statements

The analysis of commonly used financial audit plans and their actual application
(the empirical research line) showed that there is no denying the relevance of ICT
as a review area in the audit of a client's financial statements. This has also been
evident from NIvRA's publications since the seventies, in which it repeatedly
takes the position that ICT does not change the basis of the audit approach but
rather the review areas of the audit. Together with an analysis of actual situations,
this has demonstrated a clear desire within the audit profession to define in detail
how to review ICT during the audit of a client's financial statements.

The common body of knowledge with respect to 'ICT reviews in financial state-
ments audits' is divided into a number of main areas. At the beginning of an
auditor' s training, ICT should be covered in general terms  to  give the student  the
chance to understand what ICT entails, how it can be controlled and which ICT
trends could be relevant for auditing a client' s accounting records. This 'broad'
approach taken at the beginning is therefore gradually reduced to an ICT ap-
proach focusing solely  on the domain of auditing a client' s accounting records.
The main areas are broken down into fifteen separate subjects, learning objec-
tives and time and depth of instruction. The fifteen subjects cover:
.    importance of ICT;
. steps leading up to ICT (policy-making, planning information, develop-

ment/procurement, control; ICT planning and control cycle);
.    types of ICT components;
.     trends in ICT (including growth models);
.   ICT control;
.    ICT processing typologies (including batch, online/real-time, combinations);
. processing typologies (from a process/company perspective, basic points of

ICT dealt with per typology);
. control procedures (types, forms, general ICT management procedures, gen-

eral ICT component controls, specific ICT component controls);
.    area of auditor responsibility with respect to ICT (legislation and regulations);
.    approach to audit of accounting records;
.   ICT audit norms;
.   ICT audit approach;
. auditor versus specialist responsibilities;
.   ICT reports/announcements;
. special engagements (Special Topics).
Here a distinction is made between basic knowledge of ICT (comprehensive
knowledge of ICT areas and their control), the application of ICT within the con-
cepts of administrative organisation and internal control and the auditing of ICT
components.
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Also a general comparison of the common body of knowledge with what was
available internationally was made; such as with materials published by IFAC
and AICPA. The common body of knowledge proved to be in line with the inter-
national trend, naturally taking into account the differences between the way the
profession is treated in the Netherlands and in Anglo-Saxon cultures.

Development of the desired training programme for  ICT reviews
in financial statements audits'
After working out the particulars of the common body of knowledge, a basis was
available for evaluating what the current training programmes had to offer in the
area of 'ICT reviews in financial statements audits'.

In doing so, it focused on the mentioned ICT subjects, the literature used within
the field, the form of education and the intensity of the study in practice. Al-
though  one' s first impression might  be that there  are  not any great differences
between the various programmes and with respect to the common body of
knowledge, the detailed analysis showed that there are.

An important point to mention is that none of the programmes makes a clear dis-
tinction between a minimum ICI requirement for 'Registeraccountants' within
the scope of the financial audit function and extra training to cover the other as-
surance services. Moreover, there is also a lack of adequate integration between
those subjects geared towards ICT and the subjects of administrative organisation
and auditing sciences, which are important for the financial audit function.

At most of the universities, the various ICT training programmes emerged
throughout the course of time and grew without any special direction from a
standard framework or curriculum. However, the various programme directors
and lecturers have recognised the need for such direction. And while bilateral and
other types of contact (such as discussions within the professional body, publica-
tions, etc.) have facilitated the exchange of ideas within the profession - even in
the area of ICT - the intense growth of ICT has made the need for a structure in-
creasingly important.
One thing that needs to be avoided is the chance of 'ICT reviews in financial
statements audits' getting snowed under by the heavy emphasis on assurance
services. This also applies to 'limited' administrative organisation as a basis for
the financial audit function versus the present bias within education towards
management control and corporate governance. On the other hand, the growing
focus on broad-based assurance services can have a positive effect on finding a
place for ICT within standard RA ('Registeraccountant') training. Many RAs are
already aware that all sorts of 'new' assurance services have to do with ICT (such
as Web trust); but they can only stake out a claim to this terrain if their clients
have begun to see them as experts in the provision of these services. Conse-
quently, the arguments that RAs use to back up their claim usually highlight their
'traditional' financial audit function and training. This gives a clear motive for
establishing a minimum ICT programme ('ICT reviews in financial statements
audits'), with any other ICT subjects being offered as specialisations.
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An evaluation of the various programmes also revealed that:
.   the timing of when to teach the different modules/subjects varies considera-

bly. Some institutions tack ICT on during the final phase of the accountancy
training programme, while others focus attention on ICT at the beginning of
the programme and taper this off during the final audit subjects. A balanced
ICT programme with respect to all of the relevant facets (see the standard
framework) has not yet been realised by any institution;

. every programme places a different emphasis on ICT, partly depending on the
perspective of the professor or lecturer. One of the main motives for revising
these ICT programmes within certain types of training is the need for a greater
focus on assurance service and not (or hardly) the need to position ICT prop-
erly within the financial audit function. As was mentioned earlier, a minimum
ICT programme within the scope of the financial audit part of various training
programmes is barely discernible or completely absent;

•  the standpoint used to teach the different ICT subjects is usually (too) theo-
retical. Practical applications, the process of gathering evidence, etc., are un-
derdeveloped as well. In addition, it is important to see the structure of the
programme in relation to the contours of the corresponding traineeship. If the
aim of the programme is to give the auditor in training a more theoretical
background, which will be developed in the practical sphere during a trainee-
ship, this point becomes less important;

.   in the various programmes, the ICT subjects are not only imbedded at differ-
ent times, but also in different places. Some programmes offer the ICT-related
modules as independent subjects, while others take the opposite approach:
higher integration of the subjects within the accountancy programmes. Too
much segmentation in the way ICT is taught is not a good way to help stu-
dents learn; the integration of ICT subjects within administrative organisation
and auditing sciences therefore remains important. Within this scope, it is also
important to align the initial degree programmes  with the post-'doctoral'  pro-
grammes. In particular, how much basic ICT knowledge to teach is still a big
question mark for a number of universities.

The fifteen subjects comprising the common body of knowledge have been di-
vided into five modules, resulting in the following logical subject clusters:
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Modules Common bodv of knowledge
part 1 : importance of ICT

module 1: part 2 : steps leading up to ICT
Basic knowledge of ICT     part 3 : types of ICT components

part 4 : trends in ICT

module 2: part 5 : ICT control
ICT typologies and part 6 : ICT processing typologiescontrol part 7 : processing typologies

(from a process/company perspective)

module 3: part 8 : control procedures
ICT control and Ad-
ministrative Organistion

part 9 : area of auditor responsibility with respect to
-                                      part 10 : ICT

module 4: part 11 : approach to audit of accounting records
Audit of the financial part 12 : ICT audit norms
statements and ICT part 13 : ICT audit approach

1   part
14 : auditor versus specialist responsibilities

ICT reports/announcements

module 5: part 15 : special engagements
Selected Topics

Each module includes details on the subjects that will be covered and on the rele-
vant literature. The training modules in the field of 'ICT reviews in financial
statements audits' could be inserted into the initial degree/post-'doctoral' pro-
gramme as follows:

Preliminary I Initial Degree Programma   i Post-'doctoral' ProgrammaYear               1

Module 1

 1_. Module 2

I L----*         Module 3

1
\  r IL* Module 4

1 Administrative Organisation 1
L- Module 5

I

l                                                                                                                                             i

Financial Audit Sciences
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The following comments apply to this proposal:
.   The basic ICT knowledge module can be partially completed during the pre-

liminary year.
. Ideally, module 3, ICT control and Administrative Organisation, and the

training modules on Administrative Organisation should run analogously.
This also applies partly for the content of module 2 in relation to Administra-
tive Organisation; however, this is less drastic with respect to its necessary
integration. The full integration of module 3 and, to a certain extent, module 2
with Administrative Organisation would be expected to strengthen the con-
ceptualisation of and knowledge on the subject among the auditors in training.
Substantial parts of module 3 could be taught during the initial degree pro-
gramme.

.   Modules 4 and 5 specifically concern the audit aspects of ICT and can there-
fore be drawn closely into Auditing Sciences. It is relevant to develop both
modules analogously; it would be even better to develop courses on ICT re-
view as part of Financial Auditing Sciences.

At the beginning, module 3 should contain a recapitulation of the main points of
modules 1 and 2. The same applies for module 4 in relation to module 3.
This can help develop a strong common theme and cohesion between the mod-
ules.

Now the challenge is how to put these ideas into practice. The changes that the
Catholic University of Brabant has initiated on the basis of the desired training
programme demonstrate that this type of change is possible. The biggest prob-
lems lie in generating the desired instruction time (extra instruction time is usu-
ally considered necessary). This is especially true given the developments in
other areas of interest for the auditor, in integrating these changes into the core
subjects such as Administrative Organisation and Financial Auditing Sciences
and in working out the real impact (via cases) that ICT will have on auditing a
client's accounting records. At the same time, the basic attitude of the other
training institutes towards change is positive. One of the reasons for this has to do
with the introduction of practical traineeships and the changing demand among
the students' employers. The future employers of the auditors in training are all in
favour of their auditors having greater ICT expertise and skills. However, the fact
remains that each institution will ultimately be responsible for developing its own
programme in its own way.
The following general suggestions for the training institutions are defined:
1.  Cover 'ICT reviews in financial statements audits' by incorporating it within

Administrative Organisation and Financial Audit Sciences.
2.  Make sure that what the auditors in training learn about ICT is built up con-

sistently from the very beginning (preliminary year/initial degree pro-
gramme).

3.  Update the existing programmes on the basis of a clear standard programme
to make the line of reasoning behind the new programmes more obvious to
the students.
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4. Give students a broad understanding of ICT. From an audit point of view,
however, limit its scope initially to the audit of the financial statements. This
will help dispel the common misconception that students already know what
elements of ICI' are relevant to the audit of a client's financial statements.

5.  Make more room in the training programmes for ICI' on a permanent basis.
6. Since the student population is getting increasingly younger, make sure that

students are taught from both theoretical and practical perspectives. Case
studies should be used to make up for the lack of practical experience among
students, especially in the field of ICT.

7.   Cover ICT in such a way that it becomes clear to the auditors in training that
audit evidence  can be obtained  in the process of reviewing a client' s  ICT.  At
the same time, it should be made clear that a 'black box' audit approach to
ICT is not really an option any more for many organisations.

8.  Try to establish a good mix of instructors between financial auditors and EDP
auditors. If 'ICT reviews in financial statements audits' is taught only by EDP
auditors, the faculty will not be forced into incorporating ICT into the training
programme on a lasting basis.

9. Develop reading materials that give the students a main theme to work with.
Some such materials have already been mentioned in this study. It might be
possible to expound upon the way of thinking and the training modules de-
scribed in this study, such as the Catholic University of Brabant has already
begun to do. In the process, the existing literature can be made more familiar
to the students, the multitude of ambiguous ICT concepts can be standardised
and the outdated part of the literature in the field can be discarded.

10. Develop a 'main theme'  case for the five recognised modules. In doing  so,
keep in mind that not all students will be following the same initial degree and
post-'doctoral' programmes at the same universities.

11. At the professional organisation level (NIvRA), formally adopt a standard
training programme for 'ICT reviews in financial statements audits', possibly
in conjunction with the existing inter-university forum. This could possibly
take the form of finishing levels for the auditors' training programme.

No matter how ambivalent they may seem, the market forces surrounding the
auditor can also serve as an impetus for change. If today's auditors hope to suc-
ceed in winning their claim to new forms of assurance services in the area of ICT,
they will first need to prove their expertise in reviewing ICT during the audit of
their clients' financial statements. This holds true for whether actual ICT experts
assist them in their work, or not. As a result, the auditor will need to develop a
pair of 'ICT expertise spectacles' in order to be able to realise what Marcel
Proust described as follows:

'A true voyage of discovery does not entail searching for new places, but rather
adopting a new perspective'.
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2 Inventarisatie beoordelingsobjecten

Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek
(la/nee)

Op weg naar een .   accountantscontrole en relevante grondbeginselen: . product audit = ja, als alge-
algemene audi- EDP-audit complemen- . toetsingsmiddelen onafhankelijk, onpartijdig mene basis;
tingtheorie (artikel tair (normen) en deskundig oordeel geen specifi-

Wilschut) .   LAC is toegespitst op • methoden, technieken .   auditing = catie EDP-
1.-0

accounting en gereedschappen controle en/of evaluatie audit-3

t.b.v. waarnemen met betrekking tot een
. methoden, technieken bepaald gebied door ter-

en gereedschappen zake deskundigen, die on-
t.b.v. rapporteren afhankelijk staan ten op-

zichte van degenen die op
het betreffende gebied
verantwoordelijkheden
dragen

Richtlijnen voor .   doelstelling en reik- CIS (controle in omgeving Computer t.b.v. verwerking      ja
de Accountants- wijdte controle veran- met geautomatiseerd in- financiifle gegevens welke                                      en
controle: Controle deren niet in CIS- formatiesysteem): voor de controle van belang 1=:

in een omgeving omgeving; computer .   algemene CIS- zijn                                  (N
to



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant
trekking tot ICT voor verder

onderzoek

Cia/nee)

waarin gebruik verandert wel verwer- omgeving
wordt gemaakt king, opslag en com- . specifieke toepassingen
van geautomati- municatie; invloed op
seerde informatie- AORC
systemen . accountant voldoende
(richtlijn 401) kennis van CIS om de

(te) verrichte(n) werk-
zaamheden te kunnen

W
- plannen, sturen, bege-00

leiden en beoordelen
. inschakelen deskundi-

gen, toetsen toereikend-
heid controle-informatie

Richtlijn Ac- Idem als bij 401 (alleen CIS zie 401                                    ja

countantscontrole oordeel via accountant ser-
402, Service- vicebureau)
bureau

en
9:

'5.
N



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant
trekking tot ICT voor verder

onderzoek

Cia/nee)

KPMG, beschrij- .   integratie AO en ICT, algemene computer- algemene computercon-      ja
ving controle- beoordeling AO/IC controles troles zijn interne contro-
vaardigheden omvat ICT • toepassingscontroles lewerkzaamheden ont-

. uitvoeren afhankelijk- worpen t.b.v. verkrijgen
heidsanalyse; startpunt redelijke zekerheid t.a.v.
bij algemene computer- voortdurend goede wer-
controles en als afgelei- king van de geautomati-2                                             de de toepassingscon- seerde informatie- 0

troles systemen
algemene computercon-
troles: toegangsbeveili-
ging selectie/ontwik-
keling/onderhoud toepas-
singsprogramma' s

.     toepassingscontroles:
in/rond informatiesysteem
opgenomen interne-
controle-maatregelen

03
C:

dr
to



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant
trekking tot ICT voor verder

onderzoek
(ja/nee)

Burgerlijk Wet- de accountant rapporteert geautomatiseerde gege- niet nader gedefinieerd ja, wettelijke
boek deel 2, arti- inzake accountantsonder- vensverwerking taak
kel 393, lid 4 / zoek aan RvC en bestuur
Wet Computer- en maakt daarbij ten minste
criminaliteit melding van zijn bevindin-

gen m.b.t. betrouwbaarheid
en continuYteit van de ge-

g automatiseerde gegevens-
verwerking (voorzover
vallend binnen jaarreke-
ningcontrole)

Jaarrekening- . certificering jrrkg = .   voor materiele posten: . beoordeling      ja
controle en EDP .   beoordeling weer- .   beoordeling ICT- aut.org./technische infra-
audit (Van der gave feitelijke situa- organisatie en tech- structuur:

Poel, Waarden- tie (waardering, pre- nische infrastructuur . functies/taken/verantw
burg) sentatie .d.) . beoordeling infor- oorde-lijkheden

totstandkoming ge- matiesystemen (aut.org./G.0.)
gevens (betrouw- (geprogrammeerde integriteit programma-                                     Q
baarheid) controles) tuur/impl. procedu- '=:

.    ICT dominant bij tot- . toetsing werking infor- res/change manage-                                        c 
N



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek
(ja/nee)

standkoming gegevens, matiesystemen ment
dus EDP-audit (auditsoftware) toegangscontroles

. risicoanalyseaanpak . computerverwerking

. audit objectives: . datacommunicatie
volledigheid . beoordeling informatie-
juistheid systemen (opzet + wer-
bestaan king), toetsing werking
waardering via auditsoftware, beoor-

15                     . eigendom delen gegevensstructuur
presentatie en kritische transacties,
toerekening aan ver- beoordeling functieschei-
slagperiode dingen

continuYteit geen speci-
fiek object van onder-
zoek

Informatietechno- . - Controleproces:                                                     ja
logie als beoorde- 1. Vaststellen controle-
lingsobject in de strategie
hedendaagse con- .    inzicht ICT- .   informatiesystemen, tech-                                =
trolebenadering omgeving nologie, profiel ICT- '=:

(De Munck) . beheersconcept organisatie                           E
N



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek
Cia/nee)

afhankelijkheids- .   mgt. Control t.a.v. ICT
analyse . identificatie kritische
identificatie kriti- systemen
sche ICL .   relevante ICT-
succesfactoren stuurvariabelen om risi-

2.  Planning v/d controle co' s te beheersen
kritische controle-
doelstellingen; .   risico op onontdekte fout

w                                                                                    . identificatie kritieke is groot; ICT kan daarbij
ICT-systemen; be- cruciaal zijn
oordeling betrouw-
baarheid:

algemene com-
putercontroles
toepassings- . algemene computercon-
controles troles:

3. Verkrijgen effectief beleid +
controlebewijs mgt./functiescheidingen/

testen algemene en logische toegangsbeveili-
toepassingscontroles ging/ fysieke toegangsbe-

4. Afsluitende beoordeling veiliging/ C:

evaluatie bevindingen S.0. + onderhouds-
N



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek
(ja/nee)

en rapportering procedures/continuReiU
werking computer- systeembeheer en reken-
controles centrumprocedures / ge-

5. Slotevaluatie bruikerssatisfactie
geen specifieke ICT

Geautomatiseerde . beoordeling ICT t.b.v. .   kwaliteitsdoelstelingen: . betrouwbaarheid = exclu-    ja, met name
gegevensverwer- vaststellen meest effi- betrouwbaarheid en siviteit, integriteit, con- continuYteitsa
king en jaarreke- ciante aanpak voor be- continuTteit troleerbaarheid spect uitdie-
ningcontrole oordelen getrouwheid .   continuiteit niet expli- .   continuYteit = beschik- pen + na-
(Jonker) + Studie- van de jaarrekening ciet behorend tot oor- baarheid tuurlijke ad-

rapport 34 • accountant selecteert te deelsvorming over ge- . logische toegangsbeveili- viesfunctie
beoordelen onderdelen trouwheid (alleen na- ging = organisatie en
van de geautomatiseer- tuurlijke adviesfunctie) softwarematige maatre-
de gegevensverwerking, . invloed WCC gelen gericht op bescher-
relevante kwaliteits- . kwaliteitscriteria men toegang tot appara-
criteria, controledoel- . objecten eerstelijns tuur en toepassingen door
stellingen en normen EDP-audit: logische ongeautoriseerden

. risicoanalyseaanpak, toegangsbeveiliging / . change management =
eerstelijns EDP-audit change mgt / testen / fy- evalueren, plannen en co- to
daarin verankerd sieke beveiliging / ge- ordineren van de imple- C:

programmeerde con- mentatie en wiizigingen in                                 *
/J



Bron RoI accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek

(ja/nee)

troles apparatuur en toepassin-
. objecten natuurlijke ad- gen

viesfunctie: logische ,   testen = verificatie appa-
toegangsbeveiliging / ratuur en toepassingen of
change mgt. / testen / deze gebouwd en/of on-
fysieke beveiliging / derhouden zijn conform
back-up, recovery, uit- specificaties
wijk .   geprogrammeerde con-' controleaanpak: troles = vergelijken norm

1. Voortraject: en afwijking inclusief sig-
definitie aandacht naalfunctie
ICT . fysieke beveiliging = se-

2. Controlevoorbereiding: lectief aan personen toe-
aard/omvang ICT gang verschaffen tot
inschatten belang ruimten/apparatuur
ICT . back-up, recovery, uitwijk
beoordelen logische = opheffen/compenseren
toegangsbeveiliging/ van storingen en calami-
testen/change mana- teiten
gement (general DO

controls)
eventueel opzet fy-                                                                                             9%

N



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek

Cia/nee)

sieke beveiliging en
back-up/recovery/
t.b.v. natuurlijke ad-
viesfunctie

3. Bepaling controleaan-
pak

beoordeling steunen
op application con-

w                                                                trols
inschatten inherente
risico' s per gege-
vensverwerkend
proces

. inschatten interne-
controlerisico per
routinematig proces
(application con-
trols)
definieren toetsen
bestaan + werking                                                                                Q
general en applicati- d=:

on controls                                                                                                <
'0



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek
(ja/nee)

4. Uitvoering interne-
controletests en gege-
vensgerichte controles

lijncontroles/proce-
duretests op general/
application controls

5. Evaluatie uitkomsten
6. Rapportering

                                                                                                    .    zie 393, lid 4; WCC

Kwaliteitsnormen     .     memo DNB, verplichte niet uitgewerkt                             -                                                            nee
bij EDP auditing: rol accountant m.b.t.
een kritische be- betrouwbaarheid en
schouwing continuReit
(Moonen)

Memorandum .   DNB vergt aandacht . general controls: .    opzet en bestaan beoor- ja, met name
DNB + inaugurele voor betrouwbaarheid + . informatie- delen van de general con-    m.b.t. typo-
rede A.W. continuYteit geautomati- beveiligingsbeleid trols logie
Neisingh seerde gegevens- systeemontwikke- to

verwerking ling t:

.   verslag aan toezicht- . change management                                                                                   (-
to



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek
(ja/nee)

houder . beheerprocedures
. application controls:

indirect benoemd

Controleren ac- .   bij vergaande ICT be- toegang tot data en pro- n.v.t. ja, algemene
countant en auto- hoefte aan oordeel over grammatuur referentie
matiseringsorga- betrouwbaarheid en .   controle op vastgelegde
nisatie, third par- continuYteit ICT- gegevens

  ty-verklaringen organisatie, program- . controleerbaarheid
(Van Zanten) matuur en installatie . continue beschikbaar-

heid kennis ICT-
organisatie

. continue beschikbaar-
heid computersysteem
storingen
reduceren/detecteren

. fysieke beveiliging

De functie van . audit rekencentrum e.d. . werking systemen en n.v.t. ja, eventueel

EDP auditing in levert basis op voor ICT-organisatie als referentie             CO
de jaarrekening- verdere cijfermatige

t=:

controle werkzaamheden                                                                 (-
1,0



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek

(ja/nee)

(Kooijman) .    audit op processen +
systemen

Accountant en . accountant deskundig . gedwongen vastlegging    .   n.v.t.                               ja
automatiserings- op Administratieve or- . functiescheiding
organisatie, ganisatie; ICT is hulp- . audit trail
minimumeisen middel binnen Admini- . geautomatiseerde regi-
(Van Zanten) stratieve organisatie strerende functie

6                                                         . beoordeling juistheid, .   afdruk van vastgelegde
volledigheid en tijdig- transacties
heid van de primaire . toegangscontrole
aantekeningen van de . netwerkcontroles
transacties . afscherming actuele

. indien automatiserings- toepassingen/gegevens
organisatie en systemen . systeembeheer
niet adequaat, dan via .   programmatuur op sys-
computerlijsten gehele teem
weg narekenen
(primaire vastlegging
tot einduitkomsten)                                                                                                                                                  Q

t.

' .

to



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek

(ja/nee)

Automatisering; . mededeling betrouw- . general controls n.v.t. ja, algemene
een bedreiging baarheid en continuYteit . application controls referentie
voor de accoun- geautomatiseerde gege- . minimumeisen
tant (Van Rijn) vensverwerking (onvervangbare interne

(conform 393 lid 4) controles)
.    ICT beYnvloedt be-

trouwbaarheid gege-
vensverwerking en is
dus auditobject

De toekomst- . beoordelen routinema- . beoordelen verzamelen . n.v.t.        ja
mogelijkheden tige geautomatiseerde basisgegevens
van de accountant processen (werkelijkheids-

(Sluis, Winterink) . relatie typologie en getrouw)
oordeel over verwer- . verwerken basisgege-
kingsorganisatie van vens tot informatie
belang (betrouwbaarheid)
(zwakke waardenkring- . computertechnische
loop -> oordeels- verwerkingsorganisatie /3
probleem) (toegangsbeveiliging,

change management,                                                                                9%
N



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek
(ja/nee)

operations, back-
up/recovery/uitwijk)

Informatietechnol    .    door WCC en integratie . general controls . n.v.t.        ja
ogie, kans of be- ICT en AO 'verplichte' . application controls
dreiging? aandacht voor ICT
(Elsenaar)

W

E
Informatiebeveilig . wettelijk bepaald art. .   betrouwbaarheid en n.v.t. ja, kern arti-

ing: 393 lid 4 (in aanvulling continuYteit ICT kel

de rol van de ac- op jaarrekeningcontro- .   minimumniveau Admi-
countant le) nistratieve organisatie
(Kollenburg, Sue- . verwachtingspatroon, (inclusief kwaliteit in-
rink) accountant actieve rol formatie)

m.b.t. toetsing informa- • uitbreiding rol accoun-
tiebeveiliging tant m.b.t. stelsel inter-

. kern accountantsfunctie nal control
(conform NIVRA- (management-toetsing)
beleid): voorzien in de                                                                                                                                  w
behoefte aan zekerheid C:

omtrent (financiele) in-                                                                                                                      <h>



Bron RoI accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant
trekking tot ICT voor verder

onderzoek

Cia/nee)

formatie t.b.v. besluit-
vorming, beheersing en
verantwoording, inclu-
sief informatiebeveili-
ging

. goedkeurende verkla-
ring betekent niet auto-
matisch adequaat stelsel

                                                           AO/IC inclusief toerei-
kendheid informatiebe-
veiliging

. controleaanpak:
definieren audit ob-
jectives
uitvoeren bedreigin-
genanalyse
beoordelen geauto-
matiseerde AO/IC
(inschatten ICR)
beoordeling general                                                                                                                      0,
controls bij voor- (=:

bereidingsfase                                                              <
r.0



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant
trekking tot ICT voor verder

onderzoek

Ga/nee)

(IHR), opzet appli-
cation controls vast-
stellen

. beoordelen werking ap-
plication/general con-
trols (beoordelen ICR)

Ontwikkelingen in   . doel accountantscon- . application controls . onderscheid routinematige  ja, kern arti-
            de accountants- trole: .   general ICT controls en niet-routinematige kel

controle in een . getrouw beeld jaar- . kritische transacties

geautomatiseerde rekening (deel)applicaties m.b.t. • proces: transacties aan

omgeving . toereikendheid relevante jaarrekening- grens, verwerken primaire
(Fijneman) .   voldaan aan wette- posten gegevens, saldibalans,

lijke bepalingen .    mix van belang (general jaarrekening
accountantsproces ver- en application controls),
andert niet door ICT, controleprogramma
wel de wijze van uit- uitwerken
voering

. beoordelen proces van
verwerken van primaire
gegevens

ti

91%

N



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek

Cia/nee)

NIVRA-geschrift     . in certificerende functie    . via bijzondere opdracht    . - nee

58, Privacy be- geen expliciete beoor-
scherming deling van exclusiviteit,

integriteit en controleer-
baarheid van persoons-
registraties

De invloed van . accountant aansluiten . gebruikerscontroles . KPMG-definities ja, met name
automatisering op op beheersingsconcept . EDP-controles • risicodefinities beslis-
controle risico' s klant . bepalen inherent risico singsboom
(De Munck, Up- .   kan accountant zeker- (status applicatie, mas-
date on EDP & heid ontlenen aan be- sa/complexiteit invoer)
Accountancy) heersing van ICT . opbouw beslissings-

boom (fig. 14.1 blz. 232
uit VERA-reeks) -> be-
palen interne-
controlerisico

. general controls, kritie-
ke elementen: toe-
gangsbeveiliging, be-                                                                                enheersen goede werking d=:

programmatuur, hand-                                                                         r
to



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek
(ja/nee)

matige correctieproce-
dure

Systeembeoordeli    . ICT beoordelen vanwe- . relatie leggen tussen te .   geen specifieke beperkt

ng op basis van ge: controleren financiele

risicoanalyse . noodzaak beweringen en proces-

(Fijneman, Van (onvervang-bare in- sen/systemen
Vroenhoven, Up- terne controles in

              date on EDP & systemen)
Accountancy) . natuurlijke advies-

functie
Ontwikkelen . reikwijdte algemene mix gegevensgericht en - beperkt

EDP-audit in het EDP-audit t.b.v. alge- systeemgericht
kader van de jaar- mene opdracht controle (afhankelijk van kwali-
rekening controle jaarrekening bepaald teit van de organisatie
(Steeman, 24 over door accountant en doel-matigheid van
EDP-auditing) .   vele controlemiddelen de controleaanpak)

ter beschikking
(uniformiteit aanpak
beperkt)                                                                                                                                 ,

'8 

9%
W



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek

(la/nee)

Accountant . going concern- . ICT-organisatie -

beperkt

automatisering en gedachte, aandacht voor . systemen/infrastructuur
continuYteit continuYteit gewenst;
(Kocks, 24 over echter discontinuYteit
EDP-auditing) ICT hoeft geen relatie

te hebben met mate van
voldoen aan financiele

                               verplichtingen
. attestfunctie richt zich

niet op continuYteit ICT
.   drie argumenten om

continuiteit wel te be-
oordelen:
.   AO/IC-review 10-

gisch uitbreidbaar
richting continuiteit
(globaal)
accountant gebruikt
ICT zelf ook

/4
. adviesfunctie                                *i

05
t'0



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek
(ja/nee)

Accountant, wat . consequenties invloed . inzicht posten jaarreke- . objecten: organisatie, toe- beperkt
doet uw EDP- ICT beoordelen (t.b.v. ning, administratieve gangsbeveiliging, change
auditor (Smulders, controleaanpak) processen (routine- management, continuReit
Automatisering . accountant heeft onge- matig/niet-routine-
onder controle) deelde verantwoor- matig), ICT

delijkheid .   kort onderzoek ICT,
. controlemethodiek met beoordeling van af-

volledig enten op ge- hankelijkheid, mate van
                                          automatiseerde omge- aansluiting bron-

ving documenten met output,
complexiteit geautoma-
tiseerde systemen, inte-
gratie van handelingen
review organisatie van
ICT

. review individuele sys-
temen

CO
t=:

'r
to



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek

(ja/nee)

Audit automation . invloed audit automa-      .    -                                     -                                             nee, ICT als
(Huizing, tion op controlemetho- hulpmiddel
Schouten, Auto- diek gering
matisering onder
controle)

Accountantscon- .    niet specifiek benoemd . bepaald via risk asses- - ja, als alge-
              trole-risico en be- (algemene auditing- sment tot op heden mene audi-

drijfsrisico theorie) .    ICT niet separaat be- tingtheorie

(Wilschut) .    van 'auditing by risk noemd (objectives-
assessment' naar •   typologie-indeling ge- benadering)
'auditing by objectives' baseerd op risico-

indeling

Na 100 jaar op- . goedkeurende verkla- .   in de toekomst mogelijk . ICT-organisatie gedefini- beperkt
nieuw? ring houdt in dat AO, beoordeling ICT- eerd als organisatie en
De functie van de IC en ICT-organisatie organisatie, manage- toepassingen
accountant voldoende zijn om ge- mentinformatiesysteem    . OIV omvat:
(Schilder) varen voor verliezen en interne- . beheersingsdoelstel-         '-:

van materiele omvang controlesysteem lingen organisatie                                        *
N



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek
(ja/nee)

te signaleren (volgens .   onderzoek OIV realisatiewijze
Van Kampen/ Van
Zanten)
accountantscontrole
geeft volgens Schilder
geen totaalbeeld van de
AOAC

            NIVRA-geschrift    . taak accountant: . componenten: .   zie NIVRA-geschrift 53      ja
53, Kwaliteitsoor- toetsen en certificeren ontwikkelingsorgani- (voor componenten en
delen over infor- getrouwheid van de satie, gebruikers- activiteiten)
matievoorziening jaarrekening organisatie, organisatie

.   onderdeel van toetsing van het rekencentrum,
is de (particle) beoor- database, computersys-
deling van de kwaliteit teem
van het informatiesys- . activiteiten:
teem systeemontwikkeling,

systeemimplementatie,
databaseontwerp, gege-
vensbeheer, functie- /1
beheer, databasebeheer, 0:

gegevensverwerking,                                        *
to



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek

(ja/nee)

programmabeheer, pro-
ductieplanning en
-controle, operations,
inpuUoutputcontrole,
herstelbeheer

NIVRA-geschrift . rapportageverplichting . bestuurlijk informatie- .   zie Richtlijn 401                 ja
62, Computer- aan RvC/bestuur inzake systeern

4'
tg criminaliteit betrouwbaarheid en zie voor concretisering

continuYteit geautomati- Richtlijn voor de Ac-
seerde gegevens- countantscontrole 401
verwerking (artikel 393,
lid 4)

.   beoordelen ICT voor-
zover in het kader van
de jaarrekening-
controle noodzakelijk

Leiding Elektroni- . accountant heeft als .   informatiesystemen en . beoordeling systemen en     ja
sche Informatie object de controle van organisatie gericht op: organisatie beperkt tot fi-
Verwerking en de jaarrekening . volledigheid nanciele stromen (ex-post                               ' 
EIV-accountant .    beoordelingsopzet en . iuistheid gericht)                             5

10



Bron Rol accountant met be- Beoordelingsobjecten Definities Relevant

trekking tot ICT voor verder
onderzoek

(ja/nee)

(Steeman) werking organisatie (subjectieve beoor-
(inclusief ICT) is een deling, beoordeling
controlemiddel, zie ook accountant beperkt)
NIVRA-geschrift 13 . bevoegdheids-

controles
tijdigheid
functiescheidingen
procedures, voor-
schriften, instructies

. accountant beoordeelt
volledigheid, bevoegd-
heid en functiescheiding
volkomen, overige as-
pecten alleen naar rede-
lijkheid

/1
t.

I
N



Bijlage 3

3 Inventarisatie accountancyopleidingen
3.1 Rijksuniversiteit Groningen

Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)1
Basiskennis ICT . basisvaardigheden . hoorcolleges B
(inleiding  BIV 1) ICT (componenten/

verschijnselen)
Inleiding Betrouw- .      zie  1. onderstaand . hoor/werk- B, T

baarheidsaspecten colleges
van geautomatiseerde + 30 uur
informatiesystemen . zelfstudie
(doctoraal); onderdeel f 120 uur
van OVI-1

1. Doel:

Geven van inzicht in de beheersing van organisaties waarin gebruik wordt ge-
maakt van informatie- en communicatietechnologie.

Onderwerpen

*  Informatietechnologie en interne controle:
. introductie
. informatiebeveiligingsbeleid

*  Code voor Informatiebeveiliging
*  Risk Assessment and Internal Control: EDP Characteristics and Considerations
* Interne controle en beveiligingsmaatregelen in verwerkingsorganisatie

(computercentrum)
*  Invloed van kleinschalige ICT op IC en beveiliging
* Technische ondersteuning

. systeemprogrammering

. bibliotheekbeheer

. netwerkbeheer

. databaseadministratie
* Logische toegangsbeveiliging
* Toepassingsprogrammatuur: betrouwbaarheids- en beveiligingsmaatregelen

Case study Van Waveren: definiaren normenstelsel

' B - basiskennis ICI
T = toepassen van basiskennis binnen Administratieve organisatie
A = auditing van ICT-omgevingen
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Bijlage 3

* Conversie

*  Organisatie van de systeemontwikkeling
Bespreking casus Van Waveren

* Beheersen continuiteit van de geautomatiseerde informatievoorziening
* Fysieke beveiliging
*  Datacommunicatie en beveiliging
* Administratieve verplichtingen in een elektronisch jasje

*  Electronic data interchange en interne controle
* Bedrijfseconomische aspecten ICT

*  Interne-controleaspecten van (geautomatiseerde) betalingsorganisaties
*  Gedistribueerde ICT
* GeYntegreerde gegevensverwerking

*  Beveiliging en controle in client/server-omgeving
* Kwaliteitsbeheersing systeemontwikkeling

Literatuur
Titel Auteur(s)
Code voor Informatiebeveiliging Nederlands Normalisatie Instituut

Beveiligingsbeleid geautomatiseerde in-    Mw. D. Jansen Heijtmajer, Compact
formatievoorziening 91/3

Reconstructieonderzoek F.M. Sluis, Automatisering onder
controle

De invloed van het gebruik van automa-    Prof. A.W. Neisingh RE RA, Compact
tisering op de beheersing van organisa- 94/1

ties

Netwerkmanagement: een organisatori- Ir. E.J. Evelo, Compact 93/1
sche opzet en financiele beheersing

Beheerst PC-gebruik Ing. A. van der Vlist RI, Compact
91/2

Systemen voor logische toegangsbevei- Drs. P. Veltman RA, Compact 91/4
liging

Betrouwbaarheidsmaatregelen in relatie J.G. de Vries RA, 24 over EDP-
tot typologieiin auditing

342



Bijlage 3

Gebruik en controle van online appli- J.L.H. Kooijman RA, 24 over EDP-
caties auditing
Het beoordelen van een functioneel J.H. Matto RI en J.M. Suerink RA, In-
ontwerp formatie 92/6

Kwaliteitsbeheersing bij systeemont- Ing. L.J.M.M. Gielen RI en drs. ing.
wikkeling G.J.P. Swinkels, Compact 90/2

Fysieke beveiliging: een overzicht J.F.C. van Epen, CISA, Compact 92/1
Geautomatiseerde betalingen Drs. R. Oudega en drs. P. Veltman RE

RA, Compact 93/4

De toegevoegde waarde van EDP- Ir. J.A. Verstelle, Compact 93/3
auditing bij systeemontwikkeling

Investeren in informatietechnologie: Drs. ing. G.J.P. Swinkels en drs. H.G.P.
take IT or leave IT van Irsel, Compact 92/2

Invoering van informatiesystemen Drs. Th.H. van Hesteren, Compact 93/3

Administratieve organisatie in een Drs. A.W. Husmann RA en T.S.J.
'paperless society'. De administratief- Meester RA; De Accountant, februari
organisatorische gevolgen van EDI 1992

Het beoordelen van het testen van P. van Berge, Compact 94/1
systemen

Het beheer van PC-netwerken Drs. ing. R.F. Koorn CISA, Compact
95/2

Informatiebeveiliging: De tijd is rijp Drs. H.G.Th. van Gils RE RA, Compact
94/1

Maatwerk past informatiebeveiliging Drs. E. Roos Lindgreen en mevrouw
drs. C. SchOnfeld RI, Compact 95/3

Administratieve organisatie en stan- Drs. J.J. van Beek RE RA et al, Com-
daardpakketten; integratie verhoogt de    pact 95/4
kans op een succesvolle selectie en
implementatie

Systeemsoftware onder controle Drs. R.H.H.M. Bronzwaer, Compact
96/3

Management control over informatie- Ir. J.A.M. Donkers RE, drs. R. Oudega
technologie RE en ir. J.A. Verstelle RE, Compact

96/5

Methoden en technieken van logische Drs. ing. E. Beijer, Compact 96/6
toegangsbeveiliging
Aanbevolen: Inleiding EDP-auditing H. Suerink en J.C. van Praat
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Bijlage 3

Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
Organisatie van de . analyse/ontwerp/behe Totaal:      B
informatieverzorgin er van . werkcolleges
g 2 (doctoraal) (geautomatiseerde) i 30 uur

informatiesystemen;
onderdeel van OVI 2

Invloed van het ge- .     zie  1. Onderstaand . hoor/werk-
bruik van ICT op de colleges

T, A

accountantscontrole 30 uur
. zelfstudie

+ 120 uur

1. Doel:

Inzicht geven in de invloed van het gebruik van informatie- en communicatie-
technologie op het functioneren van de accountant en de uitvoering van de ac-
countantscontrole (auditaspecten).

Onderwerpen
* Actuele ontwikkelingen
*  An Audit approach to computers (Jenkins, Cooke en Quest)

Determination of audit strategy

*  Functiescheidingen in (hoog)geautomatiseerde omgevingen
* Aanpak rekencentrumonderzoek

CASUS DO-GROS (RC-onderzoek)

*  Beoordeling van een geautomatiseerd systeem

*  Systeembeoordeling en accountantscontrole
CASE EXIST-Financieel Informatiesysteem RuG

* Beoordeling ICT-controls

*  Vaststellen van bestaan van maatregelen en procedures van interne controle

*  Recapitulatie ICT en accountantscontrole

*  Memorandum De Nederlandsche Bank inzake betrouwbaarheid en continuReit
(inclusief outsourcing)

*  Kwaliteitsoordelen over informatievoorziening

*  Computercriminaliteit: de wetgeving, de gevolgen voor bedrijven en de ac-
countant

*  Privacybescherming en de accountant

*  EDI en accountantscontrole
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Bijlage 3

* Small computer systems

*  ICT en recht
* Geautomatiseerd betalingsverkeer

* EDP-auditing
*  Accountant en ISO9000-certificatie

*  Accountantsarbeid en ICT

*  Gebruik van de computer in de accountantscontrol
Recapitulatie
Literatuur
Titel Auteur(s)
Code voor Informatiebeveiliging Nederlands Normalisatie Instituut

Twintig over Informatietechnologie en
Recht

NIVRA-geschrift 53: Kwaliteitsoorde-
len over informatievoorziening

NIVRA-geschrift 62: Computercrimi-
naliteit; de wetgeving, de gevolgen voor
bedrijven en de accountant

Automatisering als beoordelingsobject W. de Munck, Compact 95/3
bij de jaarrekeningcontrole
De audit van een ICT- Drs. ing. S.R.M. van den Biggelaar en
investeringsaanvraag drs. P.P.M.G.G. Brouwers, Compact

93/2

Accountant en de kosten- en batenbe- Prof. H.B. Moonen RE RA, Compact
heersing van informatietechnologie 94/1

Ontwikkelingen in de accountantscon- Drs. R.G.A. Fijneman RE RA, Com-
trole in een geautomatiseerde omgeving   pact 93/4
Audit automation Drs. L.H. Dam RA en drs. P. Veltman

RE RA, Compact 93/4
Geautomatiseerde betalingen Drs. R. Oudega en drs. P. Veltman RE

RA, Compact 93/4
Geautomatiseerde gegevensverwerking R.A. Jonker RA, Compact 94/4
en jaarrekeningcontrole

System Review Services Drs. M.J.A. Koedijk RA en W.A. de
Munck RA, Compact 96/3

Systeemsoftware onder controle Drs. R.H.H.M. Bronzwaer, Compact
96/3

345



Bijlage 3

Benchmarking, een hulpmiddel voor de     Ir. J.A.M. Donkers RE en ir. E.R. van
EDP-auditor? Sommeren, Compact 96/2

Business Process Controlling Drs. J.J. van Beek RE RA en W.
Teeuwissen RA, Compact 95/4

Een overzicht van Y2K-problemen Ir. drs. J. van der Vlugt, Compact 97/1

Audit en beheer van Jaar 2000- Prof. W. van Grembergen, Compact
projecten 97/1

Data mining J. Swagerman, De Accountant, sep-
tember 1994

De veranderende rol van de rekencen- Automatisering onder controle (Moret
trumaudit, publicatie)
EDP-audit van informatiesystemen
Jaarrekeningcontrole en EDP-audit W.G. van der Poel en J. Waardenburg,

MAB mei 1993

Automatisering van de accountantsar- Drs. R.M. van Tongeren, MAB april
beid 1997

An Audit approach to computers Jenkins, Cooke en Quest
(volledig geYntegreerd in colleges)

Aanbevolen literatuur

Functiescheidingen in hooggeautomati-    Dr. J.J.A. Leenaars RA
seerde omgevingen
Normatieve maatregelen voor de geau- NIVRA-studierapport 34
tomatiseerde gegevensverwerking in het
kader van de jaarrekeningcontrole
Accountant en ISO9000-certificatie Studierapport NIVRA

NIVRA-geschrift 58: Privacy-
bescherming: de gevolgen voor organi-
saties en de rol van de accountant

Inleiding EDP-auditing J.C. van Praat en J.M. Suerink
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Bijlage 3

3.2 Katholieke Universiteit Brabant

Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
Administratieve . doctoraal programma . gelimiteerd B
organisatie: . beperkte invulling van
. Grondslagen ICT

informatiekun-
de

.    Kwaliteit van
informatie-
kunde

. Administra-
tieve organi-
satie

. SPO
Administratieve .   beginselen en toepas- .    ICT-deel be-    B, T
organisatie voort- sing van informatiesys- perkt

gezet temen, inclusief hoofd-

lijnen ICT
Inleiding EDP- .     zie  1. Onderstaand . 26 LA
auditing hoor/werk-

colleges
(40 uur)

. zelfstudie:
100 uur

Leer van de Ac- . elementaire theorie ac- .    1 college          T, A
countantscontrole- countants-controle (2 uur) inza-
1 (doctoraal) . korte introductie ICT ke ICT

Literatuur:
.   Syllabi + GBR

Leer van de Ac- . behandeling controle- .   2 colleges (t    T, A
countantscontrole- proces 4 uur) inzake
2       . grondslagen ICT

.   positionering ICT bin-
nen controleproces

Literatuur:
. syllabus
. NIVRA-studierapport

34

. Leerboek accountants-
controle
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Leer van de Ac- . herhaling theoretische •   4 uur T, A

countantscontrole- kennis + bijzondere on- (seminar
3 derwerpen praktijk-

. behandeling casussen toepassing

. EDP-auditseminar EDP-audit)
1. Doel:

EDP-auditing is het vakgebied dat zich bezighoudt met het beoordelen van de
kwaliteit van de informatievoorziening in organisaties. De bij EDP-auditing in het
kader van de jaarrekeningcontrole gehanteerde beoordelingscriteria zijn integri-
teit, controleerbaarheid, beschikbaarheid en exclusiviteit.

Het kan noodzakelijk blijken dat de accountant in het kader van de jaarrekening-
controle een specialist inschakelt: de Register EDP-auditor. Uitgangspunt behoort
echter te zijn dat de accountant in het kader van zijn certificerende functie in staat
moet zijn in een relatief eenvoudige geautomatiseerde omgeving de EDP-auditing
zelf uit te voeren. Bij inschakeling van een RE is het voor de accountant essenti-
eel inzicht te hebben in:
.    wanneer en voor welke zaken deze specialist wordt ingeschakeld;
.    wat deze professional doet; en
. welke reviewwerkzaamheden moeten worden verricht om de ongedeelde

eindverantwoordelijkheid voor de controle te kunnen dragen.

Zowel voor de eigen werkzaamheden als voor de inschakeling van een specialist
vergt accountantscontrole in een geautomatiseerde omgeving een goede basisop-
leiding op het gebied van administratieve organisatie/interne controle en Leer van
de Accountantscontrole, waarin voldoende aandacht wordt geschonken aan de in-
vloeden van ICT.

Onderwerpen

* Inleiding
EDP Auditing
Relatie EDP Auditor/RA
Doelstelling opleiding
Structuur opleiding
Ontwikkelingen

*   EDP Auditing als onderdeel van de jaarrekeningcontrole
* Risico's, maatregelen en beoordeling van:

Organisatie van ICT
Systeembeheer

. Besturingssystemen

. Database-managementsystemen
Data communicatie
Ontwikkelingsorganisatie
Toepassingsprogrammatuur
Toegangsbeveiliging
Fysieke beveiliging
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Kleinschalige ICT
. EDI

* System Audit
* Rekencentrum Audit

*  PC Audit

*   EDP als hulpmiddel voor de jaarrekeningcontrole
* Service verwerking

* Computercriminaliteit
*  EDP Audit oordelen

*  Privacy en EDP
*  EDI en AO/IC
*  Pakketten en AO/IC

*  Gastcolleges o.a. :
betalingsverkeer

. audit automation

.    SAP/R3 en AO/IC

. moderne accountantscontroles
* Case-studies (opgaven)

Literatuur (verplicht)
. EDP-auditing Reader/collegesheets  1997
. EDP-auditing, vraagstukken 1997
. Inleiding EDP-auditing, J.C. van Praat en J.M. Suerink, Kluwer 2e druk 1994

Literatuur (aanbevolen)
.  NIVRA-geschrift 43: Automatisering en controle. Deel V. Organisatorische

maatregelen en controletechnieken voor de ontwikkeling van geautomatiseer-
de informatiesystemen

.   NIVRA-geschrift 53: Automatisering en controle. Deel VII. Kwaliteitsoorde-
len over informatie-voorziening

.   NIVRA-geschrift 58: Automatisering en controle. Deel VIII. Privacybescher-
ming; de gevolgen voor organisaties en de rol van de accountant

.  NIVRA-geschrift 62: Automatisering en control. Deel IX. Computercrimina-
liteit

.   NIVRA-geschrift 21: Functiescheidingen in software

.  NIVRA-geschrift 24: Documentarme transactie-communicatie. Een overzicht
van (fiscale) wetgeving en aspecten van administratieve organisatie, interne-
en externe controle op het gebied van documentarme geautomatiseerde be-
richtenuitwisseling
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.  NIVRA-studierapport 27: Beheersing van de micro; risico's bij het gebruik
van microcomputers en de op grond daarvan te nemen maatregelen

.    NIVRA-studierapport 34: Normatieve maatregelen voor de geautomatiseerde
gegevensverwerking in het kader van de iaarrekeningcontrole
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3.3 NIVRA-Nijenrode

Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
Introductie Be- . organisatorische inbed- .    16 werk- B
stuurlijke Infor- ding informatiesystemen colleges in
matieverzorging . doel/nuUfunctie informa- totaal

(BIV-Intro) tiesystemen en ontwik- (beperkt be-
keling van ICT van be- trekking op
stuurlijke informatiesys- ICT, colleges
temen van 2 &5 Uur)

Literatuur:
Grondslagen van de
administra-tieve orga-
nisatie,
prof. E.O.J. Jans

BIV-Informatie- . organisatie van ICT be-       . 8 dagdelen        B
technologie staande uit hardware, colleges ( =t 3

software, I/0, opslag en volledige da-
telecommunicatie gen)

casusgericht
Literatuur:
. Management information

systems (organization
and technology), Laudon
&Laudon

Bestuurlijke in- . kwaliteitsbegrippen .   15 werk-
B, Tformatie- . organisatie/procesanalyse colleges in

verzorging - analyseren en organise- totaal

Analyse & In- ren van de realisatie en (colleges van
richting de implementatie van 2 e uur)

nieuwe informatiesyste-
men

. cursus omvat de volgen-
de blokken:

organisatieana-lyse
(missie, KSF, SWOT)
procesanalyse (ISAC-
AO-schema, Gal-
braith)
gegevensanalyse (ER-
diagram, P/G matri-
ces)
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Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
infobeleid (systemen,
gegevens, tech-
nologie, organi-satie)
infoplan
(prioriteitstel-ling,
budget)
nieuwe projecten
(projectmana-gement,
systeemrealisatie,
SDM)
beheer (ITIL, IPW)

Literatuur:
.   E.I. Pascoe-Samson,

Organisatie, besturing en
informatie

BIV - AO . grondslagen, gericht op .    56 leseenhe-
(B),T

doelgerichtheid informa- den in de
tie/inrichten interne con- vorm van
trole in geautomatiseerde hoor/werk-
omgevingen colleges (deel

. typologie, waarden- op ICT ge-
kringlopen richt)

. besturing, prestatie-
indicatoren voor huis-
houdingen

. beheersing, internal con-
trol/manage-ment control

Literatuur:
.   R.W. Starreveld, H.B. de

Mare en E.J. Joels, Be-
stuurlijke Informatiever-
zorging, deel 1, Algeme-
ne grondslagen

.   R.W. Starreveld, H.B. de
Mare en E.J. Joels, Be-
stuurlijke informatiever-
zorging, deel 2,
Typologie der toepassin-
gen

.   M.C. Kamermans
AO: een vak in bewe-
ging,

.   R.S. Kaplan en D.P.
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Vak / Module Inhoud / Literatuur Onlvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
Norton, Balanced score-
card

.   H. van Nimwegen en
L.L. Spoor,
Lesbrieven bestuurlijke
informatieverzorging

.   COSO, 'internal control'
an integrated framework

.   Laudon en Laudon, Ma-
nagement Information
Systems 'Organisation
and technology'

. Succesvol studeren voor
BIV/AO, deel 1 en 2

BIV- . BIV-BPR .    100 uur per
T, (A)keuzemodulen . BIV-ICT-auditing module

. BIV-ERP (college +
zelfstudie)

.   blok EDP-auditing niet in . totaal 58Leer van de Ac- (T),A
colleges verankerd hoor/countantscontrole

werkcollegesLiteratuur:
. (alleen ICT-gerelateerd)

.   ICT-deel be-

B.G. Jenkins, P.J. Cooke perkt veran-

en P.J. Quest, An audit kerd

approach to computers
.   Automatisering en con-

trole deel III (NIVRA-
geschrift  13)

.   idem, deel VII (NIVRA-
geschrift 53)

.   idem, deel VIII (NIVRA-
geschrift 58)

.   idem, deel IX (NIVRA-
geschrift 62)

. Fraude, voorkomen is
beter dan genezen
(NIVRA-geschrift 63)
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3.4 Vrije Universiteit

Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
Computer com- .   basiscomponenten ICI' 200 studie-uren     B
municatie syste- . informaticakennis (breed) (college/zelf-men studie), in totaal
(doctoraalvak) + 600 uur stu-

diebelasting,
ICT-gerelateerd
in doctoraal

Informatieverzor-   . zie onderstaand . Blok-1
(B),T

ging en accoun- (parallel aan
tantscontrole in BIV-2);
geautomatiseerde 8 uur colle-
omgevingen ge; (B),A

(postdoctoraal) . Blok-2
(parallel aan
accountants-
controle); 8
uur college      T, A

. werkcolle-
ges, geYnte-
greerd met
BIV-2 en ac-

T, Acountants-
controle

.   workshop ( 8
uur)

Onderwerpen

Algemeen

*    ICI', informatieverzorging en accountant

De invloed van ICI' op de bestuurlijke informatieverzorging
ICT en de kwaliteit van de informatieverzorging
ICT en de invloed op de accountantscontrole
De functie van de EDP-auditor
Profiel van de EDP-auditor

*    Objecten van onderzoek

ICT-organisatie
Ontwikkelorganisatie
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Operationele systemen
Systemen in ontwikkeling
ICT en bestuurlijke informatieverzorging
* Interne beheersingsmaatregelen, gericht op betrouwbaarheid van de BIV

Operational controls; internal accounting controls
Application controls vs. ICT-controls; disciplines
Objecten van onderzoek; ICT-controls

organisatie
. change management
. logische toegangsbeveiligin
. fysieke beveiliging

reconstructievoorzieningen

Objecten van onderzoek: application controls
Gegevensverwerkingsmethoden
Bestandsorganisatiemethoden
Databases
* Nieuwe ontwikkelingen
Electronic data interchange
Electronic funds transfer
Expertsystemen
Downsizing
Client/server-architecturen

*  BIV in organisaties met een redelijke tot hoge graad van ICT

Hooggeautomatiseerde omgevingen
Organisaties met een tamelijk hoge graad van ICT
Kleinschalige ICT
ICT bij verschillende typologieen van huishoudingen:
.  handel

. productie

. dienstverlening

.  banken

. verzekeringsmaatschappijen
Accountantscontrole in een geautomatiseerde omgeving
*   ICT en jaarrekeningcontrole
Relatie accountantscontrole, ICT en continuYteit
Invloed van ICI' op het controleprogramma van de accountant:
. planningfase
.   bepalen van de controleaanpak
.    beoordelen van de AO/IC:

.  opzet

toetsing
. procesgerichte controles
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. gegevensgerichte controles (CAAT' s)

Toepassing van interne beheersingsmaatregelen, gericht op betrouwbaarheid van
BIV:
. application controls
. ICT-controls
* Audit automation

Risicoanalysesoftware
Beslissingsondersteunende systemen bij de opzet en de uitvoering van de controle
Knowledge bases

Planning, budgettering en nacalculatie
Geautomatiseerde dossiervorming
Report generators
* Wettelijke voorschriften bij de jaarrekeningcontrole

Wet computercriminaliteit
Wet persoonsregistraties
Memorandum van De Nederlandsche Bank inzake de geautomatiseerde gege-
vensverwerking

*  Verschijningsvorm van ICT en de invloed op de accountantscontrole

Papierarme organisaties
Geautomatiseerd betalingsverkeer
EDI

* Vaktechnische aspecten van het inschakelen van een EDP-auditor

Onderkennen van de noodzaak tot het inschakelen van een EDP-auditor
Opdrachtformulering; afbakening van wederzijdse verantwoordelijkheden
Gebruikmaken van de werkzaamheden van de EDP-auditor
* Bijzondere onderzoeken

Computer center audit
Audit van operationele systemen en systemen in ontwikkeling
Certificering van software
Conversie
TPM
* Rapportage; mededelingen

Opzet en werking van een ICT-organisatie
Informatiesystemen
Literatuur:
Jenkins, Cooke en Quest: An Audit Approach to Computers, hfdst. 1 tot en met 8,
13,14 (BIV),
hfdst.  9 tot en met  12,15  tot en met 17 (accountantscontrole)
An Audit Approach to Computers, reader C.P. Poelman
Lesbrief 'ICT', Vri.ie Universiteit, november 1994
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Selectie uit NIVRA Handboek EDP Auditing, C 1  Kwaliteitsbeoordeling  van de
infovoorziening, C4.4 Rapportering door EDP auditor, (6.1.3 EDP audit en de
voorschriften van DNB, C6.3 Privacy-onderzoeken, D3.1 NOREA
Readers: ICT en de typologie der toepassingen
Vaktechnische aspecten van het inschakelen van een EDP-auditor, bundel met
diverse artikelen en samenvattend hoofdstuk
EDP audit in het kader van bijzondere onderzoeken (selectie uit NIVRA-
handboek EDP auditing)

NIVRA-geschriften:
13 De invloed van de geautomatiseerde gegevensverwerking op de accountants-
controle; standaardcomputerprogrammatuur voor de accountantscontrole
26Mededelingen door de accountant met betrekking tot de betrouwbaarheid en
continuiteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking
43 Organisatorische maatregelen en controletechnieken voor de ontwikkeling van
geautomatiseerde informatiesystemen
44 Feitelijke aanpak systems audit
62 Computercriminaliteit

NIVRA-studierapport
17 Kleinschalige automatisering en accountant

Artikelen:
Accountantsmededelingen bij onderzoek computerorganisatie, J.M. Vecht RA
Handreiking bij de controle van conversie van gegevensbestanden,
drs. J.E. Huizenga RA
EDI, de gevolgen voor de accountantscontrole, drs. F.J. Nesselaar en
J.M. Suerink RE RA
Wet computercriminaliteit, P. van der Graaf RA
Geautomatiseerde betalingen, drs. R. Oudega en drs P. Veltman RE RA
EDP-audit van de informatiesystemen, in: 'Automatisering onder controle',
Moret Ernst & Young
Jaarrekeningcontrole en EDP audit, W.G. van der Poel en J. Waardenburg
Informatietechnologie en beveiliging; een blik in de toekomst, artikel
Van Zutphen, De Accountant, februari 1994
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3.5    Universiteit van Amsterdam

Vak / Module Inhoud / Literatuuri Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)

Aanvullingsmo- . Informatiebeveiliging, f 20 uur               B
dule Bestuurlijke 'Een blik achter de
Informatie- schermen', Samsom
verzorging . Integraal ontwikkelen
(alleen voor defi- van organisatie en infor-
cienties) matiesystemen, B.A.

Betz e.a.
Voortgezette .   geen specifieke ICT          -                        -
Administratieve (alleen binnen opgaven)
Organisatie
Voortgezette Ac-    . geen specifieke ICT          -
countantscontrole (alleen binnen opgaven)
I en II

ICT & Auditing Zie onderstaand .    16 uur colle-    B, T, (A)
ge

.    16 uur voor-
bereiding

• tentamen-
voorberei-
ding 60 uur

. totaal
1  100  uur

Onderwerpen vak ICT&Auditing:
. algemene inleiding ICT-auditing, NOREA e.d.
.   introductie ICT en accountantscontrole (controleproces)
. ICT-organisatie
. controleomgeving: general ICT-controls w.0. logische toegangsbeveiliging en

systeemontwikkeling/change management
. systeemgerichte controle; systeembeoordeling
. gegevensgerichte controle; bestandsonderzoek
. praktijktoepassing Exact
. capita selecta (w.o. WPR, TPM, EDI e.d.)
Literatuur:
.   NIVRA-studierapport 34
. Inleiding EDP-auditing, Suerink en Van Praat (m.i.v. 1998)
.    tekst Wet computercriminaliteit

' Alleen uitgewerkt voor ICT-gerelateerde onderwerpen. Andere onderwerpen worden
buiten beschouwing gelaten.

358



Bijlage 3

. tekst DNB-memorandum inzake betrouwbaarheid en continuiteit geautomati-
seerde gegevensverwerking en uitwijk

. artikel 'Gebruik en controle van online applicaties', J.L.H. Kooijman. artikel 'Audit automation', P. Veltman en L. Dam, Compact 93/4
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3.6 Universiteit Maastricht

Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting caue

(B, T, A)

Informatiemana Geen detailinformatie voor- onbekend B, T

gement I handen

(doctoraalpro-
gramma)

BIV-AO I en II ICT wordt binnen AO- n.v.t. B, T

(doctoraalpro- casussen behandeld, korte (ingepast in AO)
gramma) theoretische behandelingen

aangevuld met casussen

Leer van de Onderwerpen: 35 uur T, A

Accountants- . general controls
controle/ . application controls
module EDP- . pakketselectie/-analyse/
audit -implementatie

. databases

. datacommunicatie
ERP-pakketten, met na-
me
SAP R/3

.    controleplan en EDP-
audit (binnen casussen
Leer van de Accoun-
tantscontrole)

. actuele thema' s jaarlijks
bijgesteld, zoals Millen-
nium, Internet e.d.

Literatuur:
. Inleiding EDP-auditing,

Van Praat en Suerink
. collegedictaten

(specifieke reader met
varierende artikelen)

.  NOREA-studierapport 1
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3.7 Erasmus Universiteit Rotterdam

Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
OIV 1+2 .   klassieke AO- .   6 uur hoor- B, (T)

(doctoraal) behandeling college
(o.a. Jans/Starreveld)

.   drie modules ICT gericht
op invloed ICT op orga-
nisaties en informatie-
systemen (rekencentrum,
systeem-ontwikkeling)

Literatuur:
.   Prof. E.O.J. Jans, Inlei-

ding Administratieve Or-
ganisatie, tweede geheel
herziene druk, Samsom
Bedrijfsinformatie  1997

.   Drs. G. van den Burg RC
en anderen, Interne be-
richtgeving; de methode,
derde druk, uitgave Mo-
ret Ernst & Young

•      OIV  1 +2 ICI', syllabus
.   Prof. drs. H.C. Kocks

RA, Lesbrief ICT en
controle

Inleiding contro- . basisbeginselen contro- .   2 uur             B
leleer (doctoraal) leleer; aandacht voor ICT

zeer beperkt

Literatuur:
. Leerboek Accountants-

controle,
A.B. Frielink en J.C.E.
van Kollenburg

. Moderne accountants-
controle,
A. Schilder, J.C.A. Gor-
temaker en J.A. van Ma-
nen

.   Richtlijnen voor de ac-
countantscontrole
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Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
.   Wet op de Registerac-

countants
. Verordening Gedrags- en

beroeps-regels register-
accountants 1994

. Artikelenbundel sector
controleleer

.   Alle tijdens de colleges
uitgereikte syllabi en
hand-outs

.    Artikelen met betrekking
tot accountancy (laatste
twee jaar)

OIV 3+4 . brede invul- .    8 uur hoor-       B, T

(postdoctoraal) ling/benadering van con- college
trole .   24 uur werk-

.    vier modules ICT: college
opfrissen basiskennis (vraagstuk-
ICT ken)

behandeling ICT-
objecten (incl. infor-
matieplanning e.d.)
toepassen van kennis
binnen vraagstukken
(principe; 1 hoorcol-
lege, 3x toepassen
binnen werkcolleges)

Literatuur:
. Lesbrieven

Lesbrief OIV 3+4
(rode draad),
prof.drs. H.C. Kocks
RA
Lesbrief Organisatie-
kunde

Lesbrief Informatie-
kunde

Lesbrief ICT
Lesbrief control

. Reader organisatiekunde
Besturingstheorie,
A.C.J. de Leeuw
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Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
Chief executives defi-
ne their own data
needs,

John F. Rockart
Using the balanced
scorecard as a strate-
gic management sys-
tem, R.S. Kaplan en
D.P. Norton
Informatieverwerking
s-model, Jay Gal-
braith
Reengineering work,
don't automate, obli-
terate, Michael Ham-
mer

. Reader informatiekunde
Linking data admini-
stration to enterprise
strategic planning, M.
Parker en R.J. Benson
Implication of chan-
ges in information
technology for corpo-
rate strategy,
J.F. Rockart en
M.S. Scott
Data warehousing: het
noodzakelijke voor-
werk, Tom van Es
Beheer van informa-
tie-systemen, W.J.
Kribbe en
M. Looyen
Situationeel project-
management bij au-
tomatisering,
R.J. de Haas en
C.S.M. Wubbels
De methode doet het
niet, J.R. van Rees
SDM, een samenvat-
ting van de Systems
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Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)

Development Metho-
dology (voorlopige
versie) Pandata B.V.
Rijswijk

.   Reader ICT
Trends in automatise-
ring, P. Noordam en
A. van der Vlist
Via workflow mana-
gement en electronic
commerce naar de
virtuele organisatie,
G.J. Ferwerda
E-mail: een literatuur-
overzicht, I. Funde-
rink
De ontwikkeling van
het elektronisch beta-
len in Nederland, R.J.
Kolijn

. Reader control
Positionering vakge-
bied Administratieve
Organisatie
in organisaties,
H. van Nimwegen
De relatie tussen
strategische planning
en management con-
trol: enige visies,
M. Teijgeler
Internal control, een
framework van ont-
wikke-lingen, H. den
Boer
Management accoun-
ting goeroes over de
toekomst van de con-
troller, H.J. van Hel-
den

Inhoud en organisatie
controllersfunctie,
G.J. Mostert,
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Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)

A.J. Plasmeijer
De commissie Corpo-
rate Governance
'Peters' zwengelt dis-
cussie aan,
W.J.L. Calkoen
Cadbury report, begin
van nieuwe normen
voor Engelse board-
room, W.J.L. Calkoen
Accountantsverklarin
g en internal control,
J.I. de Groot

Aanvullend materiaal
(ICT-gerelateerd OIV-5)
. Computerondersteund

samenwerken
(classificatie en funda-
menten van
'groupware'), F. Put

. Elektronisch betalen in
Nederland, R.J. Kolijn

.   Werkstromen: een over-
zicht, S.M.M. Joosten

.    Soepel met de voeten in
de klei (verschil in be-
drijfsprocessen recht-
vaardigt eigen workflow
management),
D.J.P. Witte

.   Een introductie in multi-
media, M. Hoogeveen

.   Kennistechnologie en
normware, J. v.d. Herik

.   Doorbelasting van ICT
kosten, E. Evelo, M. v.d.
Ham en E.J. Swets

.    1 basiscollege EDP-audit . totaal 10 uurControleleer T, A

(postdoctoraal)
.    6 extra hoorcolleges hoorcollege

(theorie) .    3 uur werk-
.   2 werkcolleges, integrale college

vraagstukken

365



Bijlage 3

Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
Literatuur:
Verplichte literatuur:
. Leerboek accountants-

controle door A.B. Frie-
link en J.C.E. van Kol-
lenburg (eerste boek
(deel 1/2/3), regis-
ter/inhoud, deel 2a
tot en met 3b, Frielink en
H.J. de Heer)

. Moderne accountants-
controle, A. Schilder,
J.C.A. Gortemaker en
J.A. van Manen

.   Auditing, an integrated
approach A.A. Arens en
J.K. Loebbecke, hoofd-
stuk  1  tot en met 1 1  +  13

.   Inleiding EDP auditing,
J. van Praat en H. Sue-
rink, vanaf hoofdstuk 7

.   Automatisering en con-
trole, deel IX: Computer-
criminaliteit, NIVRA-
geschrift 62

. Fraude, voorkomen is
beter dan genezen, NI-
VRA-geschrift 63

.   Automatisering en con-
trole, deel X: Electronic
data interchange (EDI),
NIVRA-geschrift 64

.   Richtlijnen voor de ac-
countants-controle,
NIVRA, 1996

.   Beheersing van de micro,
NIVRA-studierapport 27,
1991

. NIVRA-jaarverslag
(meest recente)

.   Milieu en accountant,
NIVRA-
voorlichtingsbrochure
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Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)
. Management letter en ac-

countantsverslag, NI-
VRA-studierapport 31,
1994

. Normatieve maatregelen
voor de geautomatiseerde
gegevensverwerking in
het kader van de jaarre-
keningcontrole, NIVRA-
studierapport 34

.    Wet op de Registerac-
countants, NIVRA-
brochure

. Verordening Gedrags- en
beroepsregels registerac-
countants 1994, NIVRA-
brochure

.   Het tuchtrecht voor re-
gisteraccountants, NI-
VRA-brochure

. Nadere voorschriften
ex art. 11, lid 2 GBR:
verplichte permanente
educatie, NIVRA-
brochure

Met volgende relevante
ICT-gerichte artikelen:
.   De invloed van automati-

sering op controlerisi-
co's, W.A. de Munck,
Vera-actualiteiten in ac-
countancy '92/'93,
Samsom

.   Geautomatiseerd uit-
gaand geldverkeer en het
frauderisico, H.C. Kocks,
Handboek Accountancy
1984

.   Computermisbruik, J.
van Praat, De Accoun-
tant, september 1995
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Vak / Module Inhoud / Literatuur Omvang / Classifi-
Studiebelasting catie

(B, T, A)

Overige literatuur:
. Green paper, the role, the

position and the liability
of the statutory auditor
within the European Uni-
on

. Corporate governance in
Nederland

. Quantitive audit support

.   Alle tijdens colleges uit-
gereikte syllabi en hand-
Outs

.    Artikelen met betrekking
tot accountancy (laatste
twee jaar)
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4    Voorbeelden van specifieke ICT component
controls

Als referentiemateriaal worden in deze bijlage enige voorbeelden opgenomen,
ontleend aan de SRS Guide van KPMG ([KPMG93]) van specifieke ICT compo-
nent controls. Deze controls zijn ingedeeld naar de gebieden input, verwerking en
output en tevens gerelateerd aan de doelstellingen volledigheid, bestaan en juist-
heid. Hiermee wordt het mogelijk de relatie met de te controleren beweringen in
de jaarrekening tot uitdrukking te brengen.

Area: Input

Financial Objectives Issues

- Completeness All data is entered (transaction data
and standing data)
.   totals over manually prepared data
.    use of value/hash totals
.    number and totals of all data re-

ceived on magnetic media
. control totals of data senUreceived

by computer/PC
.   reporting back on data received by

datacentre
. matching against data already on

file

- Existence Data input is valid, authorised and re-
corded only once.
.   good manual authorisation proce-

dures

automated authorisation procedu-
res eg supervisory release of en-
tries

. checks against source documents,
test checks, etc.

.   identification and authorisation of
adjustments

. careful authorisation of
new/changed standing data

- Accuracy Data is accurate in all essential details
- party, quantity, value, price, address,
etc.

. good/double manual chec-
king/keying of input

.    checking of standing data output
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against source documents
. matching against data already on

file

.   good validation and exception re-
porting

.     checking of control totals by sys-
tem

. checks against totals provided
with transfers eg EDI, EFI'

Area: Processing/storage

Financial Objectives Issues
- Completeness All data is processed, and only on-

ce.
.     controls over sequence of pro-

cessing'
.   file control total checks to con-

firm completeness of processing
.    controls over data uploaded

from or downloaded to PC's
.    controls over processing input

files/data twice or not at all
- Existence . integrity checks over database

and other file contents
. magnetic files contain control

records of contents
- Accuracy Data is accurately processed

.     controls over timing of proces-
sing/cut-off

=    controls over sequence of pro-
cessing'

. integrity checks over database
and other files

.   controls over operator overri-
de/intervention

.     controls over use of utility pro-
grams to amend file contents

.   good auditot en metanagement
trail for later follow-up

.    controls over data uploaded
from or downloaded to PC' s

' These matters relate to ICT general controls as well as application controls.
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Area: Output

Financial Objectives Issues

- Completeness All output files and reports are
complete
.   good report identification - re-

port title/contents and user
.    numbering of pages

control totals to indicate output
relates to whole file/population

. control totals to indicate excep-
tion reports are complete
secure output distribution con-
trol procedures

.   good instructions for user re-
conciliation/follow-up

.   controls over reports/output
downloaded to PC's

- Existence Output is available to support the
accounts and records of the enter-
prise
.     poor storage/archiving of re-

ports
.    poor recording/control of action

on exceptions/rejections
.    control over production of opti-

onal reports
.     check-off of centrally printed

output reports against output
schedule

- Accuracy Output reports and files are accu-
rate and reliable
.   good instructions for user re-

conciliation/follow-up
. timely distribution of reports
.    control over production of opti-

onal reports
.    ease of identification of adjust-

ments, high impact items, etc.
.    procedures for proper cut-off

and closing entries
.     completeness of control reports
.    controls over reports/output

downloaded to PC' s
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5      Voorbeelden van CAAT's
Ontleend aan [Zutp84] zijn enkele voorbeelden opgenomen  van  CAAT' s  toe  te
passen na de gegevensverwerking (veelal door externe accountant) en tijdens de
gegevensverwerking (veelal voorbehouden aan interne accountant).

CAAT's toepassingen na de gegevensverwerking

Gericht op
Organisatie-
beoordeling = 0

Omschrilving Verificatie   = V

1.  Het uitvoeren van controlebewerkingen c.q. het verkrij-
gen van controle-informatie met behulp van:
o Standaardcontrolesoftware              V
o Speciaal geschreven of gemodificeerde programma' s    V
o Opvraagtalen                    V
o Utilities, software van leveranciers                         V
o Timesharingfaciliteiten                V

2.  Testen van programma's met behulp van:
o Test datagenerators                                               0
o Test datatesters                                                         0

3.   Simulatie van computertoepassingen van de gecontro-
leerde huishouding met behulp van standaard-
controlesoftware                                                            V
(parallel processing)

4.    Review van programma' s met behulp van:
o Flow charting software                                           0
o Cross referencing                                                       0
o Record lay-out software                                          0

5.  Controle op programmawijzigingen, bijvoorbeeld
o Library packages                                                  0
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CAAT's toepassingen tijdens de gegevensverwerking

Gericht op
Organisatie-
beoordeling = 0

Omschrijving Verificatie   = V

1.   Testen van programmasystemen met behulp van een zo-        0

genaamd Integrated Test Facility

2. Online opvragingen via het databasemanagementsysteem     V

3.  Selectie van transacties en toetsing op basis van gepro- 0+V
grammeerde criteria (Systems Control Audit Review File)

4.   Selectie van transacties met behulp van door de accoun-        V
tant direct ingevoerde criteria (Online Audit Monitor)

5.   Als 4 aanvullende computerverwerking door de accoun-       V
tant waarbij de uitkomsten worden weggeschreven naar
een apart (controle-) bestand (Audit Indicator)

6.  Als 5, doch de controle-uitkomsten worden toegevoegd       V
aan het record zelf (Extended record)

7.  Het vergaren van statusinformatie over een geselecteerde     0+V
transactie op verschillende momenten tijdens de compu-
terverwerking (Snapshot)

8.  Controleprocedure als onderdeel van het applicatiepro- 0+V
gramma of daaraan toegevoegd (Embedded Audit Routi-
ne, Audit Modules, Audit Hooks)

9.   Veel of alle controleprocedures worden uitgevoerd op de      0+V
(micro)computer van de accountant welke daartoe online
met de computer van de gecontroleerde kan worden ver-
bonden (The Audit Computer)
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Stellingen behorende bij proefschrift

De  betekenis  en  inhoud van  'jaarrekening  ICT-auditing'  ats  onderdeel van de jaarrekeningcontrole

1.    Het vaststellen van de 'common body of knowledge' op ICT-gebied voor accountants is alleen
mogelijk via een algemene auditingtheorie.

2.   De accountant die zich op ICT-gebied qua kennis slechts bekwaamt op het niveau van een
eindgebruiker, komt bij de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden snel in de problemen.

3.   Het inperken van de verantwoordelijkheden van de accountant op het gebied van ICT bij het
ontstaan van de Wet computercriminaliteit is een gemiste kans voor de beroepsgroep.

4.   Het claimen van expertise op nieuwe assuranceterreinen rondom ICT kan alleen geschieden als de
accountant voldoende ICT-expert is vanuit het accounting auditing domein.

5.   Een accountant zonder gedegen ICT-kennis is als een chirurg zonder scalpel.

6.   In de praktijk blijken teveel ICT-audits geen gerichte audit evidence op te leveren voor de
controlerend accountant.

7.   Hoewel de indruk bestaat dat de accountantsopleidingen soortgelijk onderwijs op ICT-gebied
aanbieden, wijken in de details de programma's aanzienlijk af.

8.   De 'jaarrekening ICT-auditing'programma's kunnen alleen succesvol worden aangepast indien
zowel in de vooropleidingen als bij de vakken administratieve organisatie en controleleer de
bereidheid tot veranderen aanwezig is.

9.   Een stevig verankerde 'jaarrekening ICT-auditing' is voor accountantsopleidingen en
accountantscontrole een voorwaarde om te overleven.

10. De Wet van Moore houdt in dat iedere achttien maanden de ICT-capaciteit verdubbelt tegen gelijke
prijs; voor de accountantsopleiding een uitdaging om het ICT-opleidingsprogramma te verdubbelen
tegen gelijke prijs.

11. De accountant verzucht na dit alles:
'Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren'

12. Als het 'na gedane arbeid goed rusten is' en 'rust, roest' veroorzaken zowel arbeid als rust op den
duur roestverschijnselen.
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