
Inleiding

In het jubileumboek van Compact ([Fijn99a]) is aan-
dacht geschonken aan de status van de accountancy-
opleidingen in Nederland. Daarbij is op hoofdlijnen
geëvalueerd welke aandacht de diverse opleidingen
schenken aan de jaarrekening ICT-auditing.

Zoals vermeld in genoemde publicatie maakte de inven-
tarisatie deel uit van een promotieonderzoek om te
komen tot een vaststelling van de ‘common body of
knowledge’ op jaarrekening ICT-auditinggebied voor de
gemiddelde algemene accountant binnen de kaders van
de jaarrekeningcontrolefunctie. Deze ‘common body of
knowledge’ is vastgesteld en in detail beschreven in
[Fijn99b]. Op basis hiervan zijn onderwijsvernieuwingen
op het terrein van de jaarrekening ICT-auditing voorge-
steld.

Hierna wordt de ‘common body of knowledge’ op
hoofdlijnen uiteengezet. Niet alleen voor de betrokkenen
bij het accountancyonderwijs in Nederland is dit inte-
ressant, ook afgestudeerden kunnen zich hieraan spiege-
len om eventuele omissies in hun kennis en kunde op het
spoor te komen. Tevens biedt het de afnemers van
accountantsproducten inzicht in wat van een ‘gemiddel-
de’ accountant op ICT-gebied mag worden verwacht.

Achtergronden ‘common body of knowledge’

De ‘common body of knowledge’ is totstandgekomen
via analyses van diverse bronnen, zijnde:

* de ontwikkelingen in de auditingtheorie;

* de Wet computercriminaliteit;

* de ontwikkelingen in de Leer van de administratieve
organisatie en Controleleer;

* de ICT-ontwikkelingen;

* praktijkervaringen.

De kernelementen uit de analyses zijn in tabel 1 samen-
gevat, voor een uitgebreide behandeling wordt verwezen
naar [Fijn99b].

De kernzaken uit de analyses van de diverse bronnen
duiden aan dat de accountant in opleiding, voordat
hij/zij zich kan richten op de jaarrekening ICT-auditing,
zich een beeld moet vormen van de inhoud en betekenis
van ICT en de beheersing daarvan in diverse organisa-
ties.
Dit betekent dat een driedeling ontstaat in basiskennis
inzake ICT, het toepassen van ICT in relatie tot admini-
stratieve organisatie en interne controle (het beheer-
singsvraagstuk van ICT) en afsluitend het auditen van de
ICT.
De ‘common body of knowledge’ laat zich in het in
figuur 1 geschetste trechtermodel weergeven.

De ICT-wereld wordt eerst breed neergezet voor de
accountant in opleiding. Een brede verkenning is nodig
om goed te begrijpen hoe ICT in elkaar steekt, hoe ICT
kan worden beheerst en welke ontwikkelingen relevan-
tie 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-omge-
vingen ICT-deskundigen (waaronder EDP-auditors)
werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekeningcon-
trole uitvoeren, kan toch de accountant zijn ongedeelde
verantwoordelijkheid dragen.

Hierbij dient de accountant qua ICT-kennis enigszins
over de grenzen van zijn werkgebied heen te gaan. Een
overlap met het kennisgebied van ICT-deskundigen dient
te worden gerealiseerd, aangezien alleen kennis daarvan
een basis kan vormen om de uitkomsten van de werk-
zaamheden van deze ICT-deskundigen te kunnen inter-
preteren binnen de jaarrekeningcontrolefunctie. Indien
geen overlap wordt gecreëerd, is het risico van misver-
standen relatief groot.

In het domein van de accounting auditing wordt uitslui-
tend en alleen de ICT-auditingproblematiek behandeld
voorzover relevant voor de jaarrekeningcontrole-oor-
deelsvorming. Dit vergt dan wel diepgang op een afge-
kaderd aantal beoordelingsobjecten, waarbij de relatie
met de controleaanpak en het vergaren van audit evi-
dence te allen tijde evident is en blijft.
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Door voortdurende ontwikkeling in de ICT-wereld zal een accountant, wil hij 
de in ICT-systemen besloten financiële administraties ten behoeve van
jaarrekeningcontroles kunnen blijven beoordelen, steeds nadrukkelijker zelf
ook kennis moeten hebben van ICT. De doelstellingen van controles worden
geanalyseerd en ontwikkeld tot concrete aandachtspunten voor de
accountantsopleiding.

Basiskennis

*  ICT-componenten

*  ICT-typologieën

*  ICT-beheersings-
    maatregelen

*  Relatie ICT control
    en Administratieve
    organisatie

*  Jaarrekening-
    controle en ICT

‘Brede’ ICT-opleiding

Accounting
auditing-domein

Zeeffunctie
accounting auditing

Figuur 1.
Trechtermodel
‘common body of
knowledge’ jaar-
rekening ICT-auditing.



Expliciet worden de nieuwe vormen van assurance ser-
vices op ICT-gebied niet geplaatst binnen de ‘common
body of knowledge’. Dit geldt eveneens voor diverse
vraagstukken van administratieve organisatie en interne
controle als gevolg van ICT, die geen effecten hebben op
het accountingdomein. Indien een opleidingsinstituut
hiervoor toch faciliteiten aan accountants in opleiding
wil aanreiken, kunnen aanvullende modules c.q. pro-

gramma’s worden uitgewerkt. Dit zijn dan accentpro-
gramma’s.

De horizon behoeft voor accountants dan ook niet
geheel te worden verlegd; voldoende vernieuwing is al
realiseerbaar door met nieuwe, kritische ogen naar het-
zelfde ‘speelveld’ te kijken. Het ‘speelveld’ van de jaar-
rekeningcontrole is bij organisaties doorspekt met ICT,
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Bron Kernelementen voor ontwikkeling ‘common body of knowledge’

accountant verricht accounting auditing waardoor subset van administratieve organisatie/interne 
controle relevant is;
accountant heeft ongedeelde verantwoordelijkheid voor accounting auditing;
accountant levert auditingkennis en -kunde van ICT;
controleprogramma omvat vijf fasen (verkennen, inspecteren, verifiëren, 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 
worden 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 management hebben een prominente betekenis bij 
algemene computercontroles (toetsing van opzet, bestaan en werking).

formalisering in BW artikel 393 lid 4, echter accountantsrol 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 met betrekking tot eerste wetsontwerp onder meer veroorzaakt door 
ontbreken beveiligingsnormen, echter dit is niet als probleem gesignaleerd voor ICT-
beoordelingen binnen jaarrekeningcontroles.

focus vooral gericht op nieuwe assurance services, basistaak jaarrekeningcontrole wordt bekend 
terrein verondersteld;
baseren op ‘managementaanpak’ neemt toe (‘control through’-idee, management control), 
aanpak echter te veel gericht op ‘meekijken over schouder management’ in plaats van eigen 
actie accountant;
strategiefase in controle wint aan importantie, strategisch inleven in klant vereist brede kennis 
ook op ICT-gebied;
controleaanpak gebaseerd op risicoanalyse wordt algemeen toegepast, geleidelijke 
transformatie naar ‘auditing by objectives’;
ICT beïnvloedt administratieve organisatie en interne 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 relevant voor accountant, vooral het effect op de 
controletechnische functiescheidingen is kritisch.

versnelde ontwikkelingen in ICT (verkorting ‘levenscycli’);
ICT functioneert meer geïntegreerd;
ICT beïnvloedt/verandert bedrijfsprocessen;
ICT creëert (deels al) virtuele organisaties of verschuift waarde ketenstructuren;
per ICT-typologie zijn andere beheersingsmaatregelen van toepassing (organisaties hebben 
veelal een mix aan ICT-typologieën);
management ontwikkelt ICT-governancemodellen en focust meer op ICT; dit heeft relaties met 
verwachtingen richting accountant;
accountant beoordeelt inherente en interne controles, dit vereist ICT-kennis.

controleprogramma’s leggen geen eenduidige relatie 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 algemene en specifieke computercontroles 
onvoldoende toegekend (de werking van maatregelen wordt onvoldoende 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.

1. Auditingtheorie 

2. Wet computercriminaliteit 

3. Ontwikkelingen in 
Leer van de administratieve 
organisatie en Controleleer 

4. ICT-ontwikkelingen 

5. Praktijkervaringen 

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
Tabel 1. Kern-
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analyse bronnen.



hetgeen zijn effecten op de opleiding voor accountants
dient te hebben.

Concretisering van de ‘common body of
knowledge’

Bij het uitwerken van de ‘common body of knowledge’
wordt voor de uitwerking van de ICT-componenten de
indeling van het trechtermodel gevolgd. De ICT-aan-
dachtsgebieden dienen te worden gekoppeld aan leer-
doelstellingen, te onderscheiden in:

* kennis
– geheugenkennis;
– inzichtelijke kennis;

* vaardigheden
– reproductief (reactief) toepassen van informatie;
– productief toepassen van informatie (op pro-

bleemoplossend niveau, proactief bezig zijn).

Tevens is het van belang vast te stellen in welke fase van
het onderwijsprogramma het betreffende onderdeel/aan-
dachtspunt dient te worden gedoceerd. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt naar de eerder vermelde driedeling:
I. Standaard doctoraal programma (classificatie basis-

kennis);
II. Administratieve organisatie (classificatie toepassen);
III. Leer van de accountantscontrole (classificatie audi-

ting).

De mate van behandeling (te baseren op overdracht van
kennis en/of zelfwerkzaamheid van student) is ook nor-
matief uitgewerkt met als classificatie:
0 = niet behandelen
1 = alleen noemen
2 = beknopt
3 = tamelijk uitgebreid
4 = uitgebreid.

Alle hiervoor genoemde elementen zijn in [Fijn99b] in
detail uitgewerkt. Hierna worden alleen de relevante
aandachtsgebieden benoemd.

De in figuur 1 onderkende aandachtsgebieden zijn hier-
na uitgesplitst in vijftien onderwerpen. 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 begripsvorming
opgenomen.

De beoogde ‘common body of knowledge’ voor de
accountant omvat de volgende onderwerpen:

1. Samenhang ICT

* te onderkennen ICT-componenten

* te onderkennen beheerorganisaties

* kwaliteitskader (beheersingsaspecten)

2. Totstandkoming ICT

* relatie bedrijfsbeleid en ICT

* informatieplanning (aanpak, methodiek)

* groeipad ICT (o.a. Nolan Norton-groeimodellen)

* van informatieplanning naar projecten (projectorga-
nisatie)

24
1999/6

* make or buy (beslissing, voor/nadelen, trends)

* systeemontwikkeling (aanpak, methoden, technieken)

* van ontwikkeling naar productie (aanpak, methoden,
technieken)

* planning & control-cyclus, ICT-beleid/informatie-
plan/ICT-plan/realisatie/control

3. Verschijningsvormen ICT-componenten

* data (geïntegreerd, afdelingsgewijs eigenaarschap,
datamodellering, data als productiefactor)

* systeemsoftware (relatie systeemsoftwarecomponen-
ten, welke producten, betekenis van diverse producten
en wisselwerking met overige producten)

* hardware (architecturen zoals mainframe, client/ser-
ver, PC-netwerken, behandeling veelvoorkomende pro-
ducten, van ‘gesloten’ naar ‘open’ datacommunicatie)

* applicaties (architecturen, ERP-pakketten, behande-
ling veelvoorkomende producten, geïntegreerd versus
componeerbaar)

* gebruikersorganisatie (verantwoordelijkheden/rollen
van gebruikers, eigenaarschap, procesverantwoordelijk-
heid)

* systeemontwikkelingsorganisatie (taken/functies, orga-
nisatiemodellen, intern versus extern, outsourcing,
methodieken/werkwijzen)

* verwerkings/transportorganisatie (taken/functies, or-
ganisatiemodellen, intern versus extern, outsourcing,
methodieken/werkwijzen)

4. Trends in ICT

* groeimodellen ICT

* trends in relatie tot toegevoegde waarde (information
economics)

* technology push versus demand pull

* trends/focusgebieden komende drie tot vijf jaar
(macro-economisch informatieplan)

5. Beheer van ICT (normatief)

* kwaliteitsnormen

* normatieve modellen: betekenis en inhoud onder
andere:

– ISO
– ITIL
– CobIT
– Code voor Informatiebeveiliging
– ICT-managementdisciplines (twaalf gebieden)

* samenhang tussen modellen mede gerelateerd aan
kwaliteitsbegrippen

* relatie tussen normen en ICT-componenten

6. Typologieën van verwerking (vanuit ICT-perspectief)

* behandeling typologieën (van batch/stand alone naar
online/real time)

* kenmerkende verschillen

* aandachtspunten uit beheerinvalshoek

7. Typologieën van verwerking (vanuit proces-/bedrijfs-
perspectief). Behandeling van voorkomende producten,
inpassing in processen, trends.

* ICT in handelsorganisaties

* ICT in productiebedrijven

* ICT in financiële instellingen

* ICT bij (semi-)overheden

* ICT bij overige typologieën
Focus gericht op relevantie van ICT voor bedrijfsproces



8. Beheersingsmaatregelen

* soorten beheersingsmaatregelen

* verschuiving in beheersingsmaatregelen

* relatie beheersingsmaatregelen en normen (zie onder-
deel 5)

* algemene ICT-managementprocedures (per beheer-
discipline voorbeelden van maatregelen behandelen)

* algemene ICT component controls (voorbeelden van
te realiseren maatregelen per component)

* specifieke ICT component controls (voorbeelden van
te realiseren maatregelen; splitsing naar input/verwer-
king/output)

9. Taakgebied accountant ten opzichte van ICT (forme-
le taakgebieden)

* wet en regelgeving
– artikel 393 lid 4
– Wet computercriminaliteit
– Wet Registeraccountants (voorzover ICT-gerela-

teerd)
– Wet persoonsgegevens
– DNB-memorandum
– memoranda/brieven Stichting Toezicht Effecten-

verkeer en Verzekeringskamer
– actualiteiten

Inperking relevante kwaliteitsbegrippen en aandachts-
gebieden

10. Auditaanpak accountants (modelvorming)

* controleaanpak en plaatsbepaling ICT daarbij

* relatie jaarrekening, te controleren beweringen en
ICT-componenten

* evidencevorming accountant in relatie tot ICT

* keuzeproces controleaanpak (control around/control
through)

11. Auditnormen ICT

* relatie beheernormen organisatie en auditnormen
accountant

* methodieken/werkwijzen (risicoanalyse, doelstellin-
genmodel)

* behandelen referentiemodellen (o.a. NIVRA-studie-
rapport 34)

* ICT-invloed op controlemiddelen en controletechnie-
ken (inclusief CAAT’s e.d.; interne ICT-oplossingen
accountantskantoren blijven buiten beschouwing)

12. Auditaanpak ICT (concretisering gebaseerd op con-
troleaanpak)

* beoordeling ICT-managementprocedures (o.a. reken-
centrumaudit) gebaseerd op controleaanpak

* beoordeling algemene ICT component controls (o.a.
rekencentrumaudit)

* beoordeling specifieke ICT component controls (o.a.
systeemaudit)

13. Verantwoordelijkheden accountant versus in te scha-
kelen specialisten

* ongedeelde verantwoordelijkheid

* relatie accountant en EDP-auditor

14. Verklaringen/mededelingen inzake ICT:

* wettelijke kaders (zie onderdeel 9)

* management letter

15. Bijzondere opdrachten, relatie tussen jaarrekening-
controle en bijzondere ICT-gerelateerde opdrachten

Conclusies

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 typologieën (hoe
heeft een organisatie de control op ICT ingericht) in eer-
ste instantie binnen de opleiding breed dient te worden
neergezet. Hierbij is uitgegaan van het gehele kwaliteits-
spectrum. Indikking naar auditconsequenties vindt pas
plaats als onderdeel van de feitelijk uit te voeren contro-
le, maar dit kan alleen op verantwoorde wijze plaats-
vinden als de accountant beschikt over brede ICT-baga-
ge. De ‘common body of knowledge’ is geclassificeerd
naar soort kennis (actief, reactief), moment (betreft al
een opstap naar te ontwikkelen onderwijsprogramma’s)
en mate van behandeling (diepgang).

De accountant, voorzien van de uitgewerkte ‘common
body of knowledge’, heeft naar verwachting in zijn baga-
ge voldoende kennis om of zelfstandig de relevante ICT
binnen het kader van de jaarrekeningcontrole te kunnen
beoordelen of als opdrachtgever richting EDP-auditors
te kunnen functioneren. Het jaarrekening ICT-auditing-
kennisniveau kan dan ook een springplank bieden voor
aan ICT gekoppelde nieuwe vormen van assurance ser-
vices, die momenteel volop in de belangstelling staan.

Een uitdaging ligt in het verschiet voor de interne en
externe opleiders van accountants in opleiding, maar
ook de permanente educatie voor afgestudeerden kan
gevoed worden vanuit de ‘common body of knowledge’.
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