
Inleiding

Overnameonderzoeken hebben een hoge vlucht geno-
men als we de ontwikkelingen sinds begin jaren negen-
tig in ogenschouw nemen. Het bedrijfsleven acquireert
intensief en diverse potentiële samenwerkingsvormen
dienen dan ook te worden onderzocht. De onderne-
mingszin is als groot te bestempelen.

Opvallend is dat steeds meer aandacht wordt gevraagd
voor relevante informatie- en communicatietechnologie
(ICT)-aspecten bij overnameonderzoeken. Dit betekent
dat ondernemers een afhankelijkheid en deels ook een
onzekerheid ervaren inzake ICT. Het belang van ICT
voor het ondersteunen van bedrijfsprocessen wordt in de
eigen onderneming al ervaren, evenals de (hoge) ICT-uit-
gaven die daarbij horen. Dit noodzaakt tot inzicht in
ICT bij het over te nemen bedrijf. De overnemende par-
tij is op zoek naar de bedrijfseconomische waarde van
ICT.

De hiervoor geschetste ontwikkeling vergt een volwaar-
dige beoordeling van ICT tijdens een uit te voeren over-
nameonderzoek.
Feitelijk noodzaakt het primair toekomstgerichte karak-
ter van een degelijke beoordeling tot het toepassen van
‘ICT alignment’ en ICT-assessmenttechnieken. In andere
artikelen in deze Compact wordt hierop nader ingegaan.
Het retrospectieve karakter van de ICT-beoordeling ver-
dwijnt naar de achtergrond evenals de beoordeling van
het kwaliteitsaspect beveiliging. De efficiëntie en effecti-
viteit van de ICT nu en in de toekomst is voor de over-
nemende partij het belangrijkste te onderzoeken aspect.

Dit artikel gaat in op de rol van de accountant en de
EDP-auditor bij dit alles. Aandachtspunten c.q. overwe-
gingen worden aangestipt. Diepgaandere uitwerkingen
zijn terug te vinden in de overige artikelen in dit thema-
nummer.

Rol accountant en ICT bij financial audits

Een uit te voeren financial audit houdt een geconsoli-
deerde functie voor de betrokken accountant in. Dit
betekent dat er zowel in theorie als in de praktijk duide-
lijkheid is over de door de accountant uit te voeren
werkzaamheden. Wilschut heeft in een aantal publicaties
([Wils85], [Wils93]) daarvoor een auditingtheorie geïn-
troduceerd. Auditing is daarbij omschreven als een kri-
tische toetsing met betrekking tot een bepaald domein
door onafhankelijke en onpartijdige terzakekundigen.
Bij de accounting auditing (zijnde een andere benaming
voor de financial audit) gaat het vervolgens meer speci-
fiek om het vakgebied betrekking hebbend op het tot
stand brengen van werkelijkheidsgetrouwe en toerei-
kende informatie, die noodzakelijk is in het kader van
besluitvorming en verantwoording door ondernemingen.

Wilschut onderkent de noodzaak van domeindeskun-
digheid, te onderscheiden in:

* kennis van de te beoordelen objecten; en

* kennis van het vergaren en evalueren van evidence om
zich een oordeel over de getrouwheid van de jaarreke-
ning te vormen.

De invloed van ICT laat zich op beide trajecten gelden.
De accountant dient te beoordelen of en zo ja, in hoe-
verre de ICT ingrijpt op de structuur en kwaliteit van de
bedrijfsprocessen en vervolgens dient de accountant een
controleprogramma uit te werken om auditevidence aan
ICT te kunnen ontlenen.

De accountant kan besluiten om de ICT midden in de
kern van zijn controlewerkzaamheden te plaatsen. De
noodzaak hiervoor neemt gelet op de ICT-ontwikkelin-
gen alleen maar toe. In complexe ICT-omgevingen kan
de accountant besluiten om een specialist, de EDP-audi-
tor, in te schakelen. De EDP-auditor zal dan, met als
opdrachtgever de controlerend accountant, werkzaam-
heden op ICT-gebied verrichten met als doel het beoor-
delen van de betrouwbaarheid en continuïteit van de
ICT-componenten. De bevindingen worden gerappor-
teerd aan de controlerend accountant, die ook de te han-
teren beoordelingsnormen op voorhand dient te hebben
vastgesteld. NIVRA-studierapport 34 ([Nivr95]) biedt
hiervoor een model. Deze benadering maakt een belang-
rijk principe zichtbaar, namelijk de ‘ongedeelde verant-
woordelijkheid van de accountant binnen de taakstelling
van de financial audit’. Ook al schakelt de accountant
een ICT-deskundige/auditor in, de accountant levert zelf
de auditingkennis en -kunde. Wilschut en Kocks hebben
hierover gepubliceerd ([Wils85], [Wils93], [Kock97]).
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historie, heden en toekomst
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Tijdens due diligence-onderzoeken speelt ICT een steeds belangrijker rol. In
het kort zal zowel vanuit een historisch perspectief als op basis van een
analyse van de huidige situatie een toekomstverwachting inzake de betekenis
van ICT binnen due diligence-onderzoeken worden geschetst. De door de
accountant en/of EDP-auditor hierbij te vervullen rol wordt aansluitend
beschreven. De verdere uitwerking van de hiervoor genoemde onderwerpen
vindt meer in detail plaats in andere artikelen in deze Compact.

De noodzaak om ICT in de kern van de

controlewerkzaamheden te plaatsen, neemt toe.



Rol accountant en ICT bij due diligence:
historie

De financial audit-functie van de accountant bepaalt in
belangrijke mate het beeld bij ondernemers ten aanzien
van het functioneren van accountants. Dit verklaart ook
dat in het verleden de ICT-aandacht van accountants bij
overnameonderzoeken zich richtte op de kwaliteitsas-
pecten betrouwbaarheid en continuïteit. Het manage-
ment van de overnemende partij was bovendien veelal
niet expliciet in zijn vraagstellingen inzake ICT, en daar-
door ‘verviel’ de accountant voor dit onderwerp in zijn
traditionele rol. Beveiligingsvraagstellingen kwamen aan
de orde, de kosten van ICT werden opgevraagd en ICT-
contracten werden op hoofdlijnen beoordeeld.
Een gedegen ‘ICT-assessment’ met nadruk op de kwali-
teitsaspecten efficiëntie en effectiviteit vond niet plaats.

Voordat wordt ingegaan op heden en toekomst is het
belangrijk stil te staan bij de aard van een overnameon-
derzoek bezien vanuit de optiek van de accountant.
In de Richtlijnen voor de Accountantscontrole wordt in
Richtlijn 920 ([Nivr98]) een overnameonderzoek aange-
duid als een opdracht tot het verrichten van overeenge-
komen specifieke werkzaamheden met betrekking tot
financiële informatie.
Een dergelijk onderzoek vereist een opdrachtformulering
‘op maat’. De opdrachtgever dient zijn vraagstellingen
expliciet te maken. De accountant doet alleen verslag
van de feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeen-
gekomen werkzaamheden. Richtlijn 920 stelt dan ook
dat geen zekerheid omtrent de getrouwheid van finan-
ciële informatie wordt verschaft, anders dan ter zake van
de aspecten die zijn onderzocht en waarover wordt
gerapporteerd.
De gebruikers (management) van het rapport zullen zich
zelf een oordeel moeten vormen betreffende de werk-
zaamheden en bevindingen die door de accountant in het
rapport zijn weergegeven en hun eigen conclusies moe-
ten trekken uit de door de accountant verrichte werk-
zaamheden.

De begrippen ‘ongedeelde verantwoordelijkheid’ en
‘geconsolideerde functie’ zoals te ontlenen aan de ‘nor-
male’ financial audit zijn dan voor de ingeschakelde
accountant niet meer aan de orde.
Dit heeft ook invloed op de beoordeling van de ICT. De
te beantwoorden ICT-gerelateerde vragen dienen in de
opdrachtformulering te worden omschreven. De realiteit
van deze vragen is in complexe ICT-situaties veelal niet
alleen door een accountant vast te stellen. De gevraagde
ICT-kennis bij overnameonderzoeken zal al snel de ken-
nis van een gemiddelde accountant overstijgen. Dit bete-
kent dat een in te schakelen EDP-auditor dan mede-
opdrachtnemer wordt, evenals waarschijnlijk andere
specialisten als bijvoorbeeld juristen en milieudeskundi-
gen. De ‘ongedeelde’ verantwoordelijkheid richting de
EDP-auditor is voor de accountant niet meer aan de
orde. De opdrachtgever heeft nu zelf de ongedeelde ver-
antwoordelijkheid om de diverse feitenonderzoeken van
de ingeschakelde specialisten op de relevantie en waarde
te beoordelen. Indien de specialisten functioneren binnen
een conglomeraat van een dienstaanbieder zal de afstem-
ming onderling natuurlijk nog wel plaatsvinden, maar
niet vanwege de noodzaak vanuit auditingverantwoor-
delijkheid, zoals geldend voor de financial audit-functie.

Rol accountant en ICT bij due diligence: 
heden en toekomst

Eerder is al vermeld dat de betekenis en complexiteit van
ICT bij overnameonderzoeken toeneemt. Dit vereist een
gedegen ICT-kennis en -kunde om in te kunnen spelen
op de te verwachten vragen van het management van de
overnemende partij. Aangezien niet alleen de ICT-status
quo dient te worden beoordeeld, maar ook zaken als
toekomstvastheid, ICT-rendement, effecten van ICT-
trends en -ontwikkelingen is een gedegen ICT-antenne
noodzakelijk.
Noordam en Van der Vlist laten in hun publicatie
([Noor98]) de veelheid van ICT-trends de revue passe-
ren en maken zichtbaar in welke complexe omgeving de
gevraagde beoordelingen dienen plaats te vinden.

De vraag is natuurlijk of de accountant voor deze ICT-
gerelateerde vraagstellingen is geëquipeerd. Binnen de
kaders van de al behandelde financial audit-functie blijkt
dat ondanks de duidelijkheid over de te verrichten
opdracht er nog veel onduidelijkheid is over de beteke-
nis en inhoud van de ICT-gerelateerde beoordelingen.
Ook de accountancyopleidingen besteden, blijkend uit
een in afronding zijnd promotieonderzoek van de
auteur, op verschillende wijze en met verschil in mate
van diepgang aandacht aan ICT. Het lijkt dat de accoun-
tant veelal niet beschikt over de vereiste basisvaardighe-
den om de ICT zelfstandig binnen de kaders van een
overnameonderzoek te beoordelen.

Recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten, blijkend
uit het werk van de Elliott-commissie ([AICP97]), maken
echter wel een verbreding in de richting van ‘assurance
services’ zichtbaar. ‘Assurance services’ is daarbij gede-
finieerd als ‘independent professional services that
improve the quality of information, or its context, for
decisionmakers’. ICT is zeker één van de focusgebieden;
dit maakt de accountant indien hij beschikt over kennis
op dit terrein volgens de Elliott-commissie bij uitstek
geschikt om ‘real-time assurance’ te leveren, eventueel
gebruikmakend van moderne technieken zoals Internet.
In de Nederlandse situatie is om deze rollen te realiseren
voor de accountant nog een relatief lange weg te gaan.

Rol EDP-audit bij due diligence

De voorgaande conclusies met betrekking tot de rol van
accountants op ICT-gebied lijken op een impasse te dui-
den. Dit is echter geenszins het geval. In de Nederlandse
situatie is in de rol van accountants op ICT-gebied te
voorzien door het EDP-auditberoep. EDP-audit is in
Nederland traditioneel gestart vanuit de financial audit-
functie van de accountant. Daarbij functioneerden EDP-
auditors oneerbiedig gezegd als ‘onderaannemers’ van de
accountants. Echter, parallel hieraan zijn ook zelfstandig
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Het is bij uitstek de EDP-auditor die in kan spelen op ICT-

gerelateerde vraagstellingen van de overnemende partij.



ICT-audits opgepakt op het brede terrein van de kwali-
teit van ICT. De postdoctorale EDP-auditopleidingen in
Nederland bieden de studerende ook dit brede spectrum
aan, hetgeen internationaal gezien (nog) een unicum is.

Het is met andere woorden bij uitstek de EDP-auditor
die in kan spelen op ICT-gerelateerde vraagstellingen
van de overnemende partij. De EDP-auditor kan al dan
niet in samenwerking met ICT-consultants de noodza-
kelijke ICT-assessments uitvoeren en in multidisciplinai-
re teams op ‘gelijkwaardige’ basis met de accountant
functioneren. Gespecialiseerde due diligence-teams bij de
grote accountantskantoren beschikken veelal ook over
deze mix van vaardigheden.

Conclusies

De beoordeling van ICT zal in de toekomst een steeds
prominentere plaats innemen bij overnameonderzoeken.
Dit vereist een volwaardig team van in te schakelen dis-
ciplines bij dergelijke onderzoeken. De EDP-auditor is
daarbij belangrijk aangezien in Nederland EDP-auditors
zowel door hun opleiding als veelal ook door hun werk-
ervaring deze brede, information economics getinte ICT-
vraagstelling aan moeten kunnen.

Belangrijk bij dit alles is dat de vraagstelling van het
management van de overnemende partij eenduidig is
inclusief het bijzondere karakter van een dergelijk onder-
zoek.

De EDP-auditor c.q. accountant dient zich niet te laten
verleiden tot uitstapjes ver buiten de regulier te beant-
woorden ICT-horizon, de auditor dient niet te verwor-
den tot voorspeller. Marcel Proust heeft de essentie hier-
van als volgt aangeduid:
‘De werkelijke ontdekkingsreis bestaat niet uit het speu-
ren naar nieuwe landschappen, maar uit het kijken met
andere ogen’.
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