
Inleiding

Elders in deze Compact1 is ingegaan op de integratie van
beoordeling van de kwaliteit van geautomatiseerde gege-
vensverwerking in het kader van de jaarrekeningcontro-
le. In het bijzonder is daarbij aandacht besteed aan de
controleaanpak Business Measurement Process (BMP).
Samenwerking tussen financial auditor en EDP-auditor
betekent dat duidelijke afspraken moeten worden
gemaakt tussen beide beroepsbeoefenaren over onder
andere de aard, de reikwijdte en de diepgang van te ver-
richten werkzaamheden. In dit artikel zal op deze aan-
dachtspunten worden ingegaan.

In de volgende paragraaf wordt kort stilgestaan bij de
vakinhoudelijke consequenties van de uitvoering van een
jaarrekeningcontrole in een geautomatiseerde omgeving.
Daarna wordt de relatie financial auditor versus EDP-
auditor nader uitgewerkt in samenwerkingsaspecten.

Jaarrekeningcontrole in een ICT-omgeving

De consequenties van het verdergaande gebruik van ICT
voor de rol van de financial auditor ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole is al vaak beschreven. Ook in deze
Compact is daarop nader ingegaan. Het Koninklijk
NIVRA heeft de vakinhoudelijke consequenties vastge-
legd in een Richtlijn voor de Accountantscontrole
(RAC). In RAC 401 is aangegeven dat de accountant
dient te bepalen in welke mate geautomatiseerde infor-
matiesystemen van invloed zijn op de accountantscon-
trole. Op de reden daarvoor wordt hierna kort ingegaan.

De geautomatiseerde gegevensverwerking en de beheer-
sing daarvan heeft de strategie van bedrijven en hun
bedrijfsprocessen de afgelopen decennia ingrijpend ver-
anderd. Nieuwe (ICT-)afdelingen ontstonden, met daar-
in medewerkers met nieuwe taken (systeembeheerders,
change managers, informatieanalisten, e.d.). Er ontston-
den nieuwe relaties tussen deze afdelingen en de tradi-
tionele gebruikersorganisatie. Het is evident dat deze
ontwikkeling ook de beheersomgeving heeft veranderd.
De kwaliteit van het hele bedrijfsproces is afhankelijk
geworden van de beheersmaatregelen in de automatise-
ringsorganisatie en in de geautomatiseerde informatie-

systemen. De organisatie dient als gevolg hiervan
beheersmaatregelen te treffen om de kwaliteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking en daarmee van
de bedrijfsprocessen te waarborgen. Dit zijn andere
beheersmaatregelen dan de traditionele, binnen de
gebruikersorganisatie uitgevoerde interne controles. De
kwaliteit van de totale beheersomgeving bepaalt uitein-
delijk de kwaliteit van de uitkomsten van het bedrijfs-
proces. Deze uitkomsten vinden weer hun neerslag in de
jaarrekening, die object van controle van de financial
auditor is.

De insteek van de jaarrekeningcontrole conform BMP is
een systeemgerichte. Dit betekent dat de financial audi-
tor zich richt op de beheersmaatregelen die door de
organisatie zelf zijn getroffen. Daarvan beoordeelt hij de
opzet (de toereikendheid van de getroffen maatregelen),
het bestaan (worden de maatregelen op enig moment
toegepast) en de werking (worden de maatregelen con-
sequent gedurende een zekere periode toegepast).

Indien sprake is van een omgeving waarin gebruik wordt
gemaakt van geautomatiseerde informatiesystemen dient
de financial auditor ten eerste na te gaan wat de invloed
daarvan op zijn controleaanpak is. Daarvoor is geen
algemeen geldend voorschrift te geven. Het is een zaak
van professionele oordeelsvorming van de financial audi-
tor om te bepalen in welke situatie hij voor zijn contro-
le mede is aangewezen op de goede en continue werking
van beheersmaatregelen in de automatiseringsorganisa-
tie en geautomatiseerde systemen. In die gevallen is de
inschakeling van specialisten (EDP-auditors) veelal
onontbeerlijk. De EDP-auditor zal de financial auditor
dienen te ondersteunen in het aanleveren van controle-
bewijs over de opzet, het bestaan en de werking van die
beheersmaatregelen.

In RAC 401 is aangegeven in welke situaties de financial
auditor zich in ieder geval dient te richten op de beheers-
maatregelen met betrekking tot de geautomatiseerde
gegevensverwerking. Het moet dan gaan om ‘complexe
geautomatiseerde gegevensverwerking’. Volgens RAC
401 is er sprake van een complexe geautomatiseerde
gegevensverwerking indien:

* het aantal transacties zodanig is dat het voor de
gebruikers moeilijk is om tijdens de gegevensverwerking
fouten te identificeren en te corrigeren;
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De reikwijdte van de uit te voeren EDP-auditwerkzaamheden bij jaarrekening-
controle is afhankelijk van de inschattingen van de financial auditor. De inzet
van een EDP-auditor bij de jaarrekeningcontrole is veelal onontbeerlijk.
Duidelijke afspraken tussen de financial auditor en de EDP-auditor bevorderen
de ondersteuning van een EDP-auditor bij het verzamelen van controlebewijs.
Aandachtspunten bij de samenwerking zijn in ieder geval afspraken over
reikwijdte, diepgang en fasering van de EDP-auditwerkzaamheden.

1) Zie ‘IRM in de strate-
giefase van de jaarrekening-
controle’ door drs. H.G.Th.
van Gils RE RA (p. 3).



* de computer automatisch transacties van materieel
belang genereert of mutaties genereert in andere toepas-
singen;

* de computer gecompliceerde bewerkingen van finan-
ciële informatie uitvoert en/of automatisch transacties
van materieel belang of journaalposten genereert waar-
voor geen afzonderlijke goedkeuring wordt gegeven;

* transacties op geautomatiseerde wijze met andere
organisaties plaatsvinden (zoals in systemen waarmee
gegevens op geautomatiseerde wijze met elkaar verbon-
den zijn (EDI)) zonder voorafgaande kritische menselij-
ke beoordeling van de juistheid of aanvaardbaarheid.

Aard, reikwijdte en diepgang van de
samenwerking tussen financial auditor en
EDP-auditor

Hiervoor is het ‘waarom’ van de integratie van EDP-
auditwerkzaamheden in het kader van de jaarrekening-
controle behandeld. Hierna wordt ingegaan op het ‘wat’
van de samenwerking. Aangezien dit aspect reeds enke-
le malen in publicaties is beschreven, vindt de behande-
ling hiervan slechts in samenvattende vorm plaats.

De aard van de EDP-auditwerkzaamheden

De aard van de ten behoeve van de jaarrekeningcontro-
le uit te voeren EDP-auditwerkzaamheden berust op de
in figuur 1 gegeven karakterisering van de beheersomge-
ving van een te controleren jaarrekening.

De financial auditor dient tijdens de planningsfase van
de opdracht te bepalen in welke mate hij voor zijn oor-
deel over de jaarrekening controle-informatie nodig
heeft over de verschillende onderdelen van deze beheers-
omgeving. Indien, zoals aangegeven in RAC 401, spra-
ke is van complexe geautomatiseerde gegevensverwer-
king, bepaalt de financial auditor in overleg met een
EDP-auditor de aard, omvang en diepgang van de op de
geautomatiseerde gegevensverwerking gerichte werk-
zaamheden. Het aandachtsgebied van de EDP-auditor
ligt vooral op de beheersmaatregelen binnen de ICT (of
geautomatiseerde gegevensverwerking). Het primaat van
de financial auditor ligt bij de beheersmaatregelen buiten
de ICT. Het beoordelen van de beheersmaatregelen op
de ICT-verwerking is veelal een gemeenschappelijke acti-
viteit.

De algemene computercontroles waarborgen de kwali-
teit van de automatiseringsomgeving en zijn conditione-
rend voor de goede en continue werking van de gepro-
grammeerde controles. De geprogrammeerde controles
waarborgen de juistheid en de volledigheid van de
invoer, verwerking en uitvoer van gegevens door het
programma. Handmatige procedures zijn in veel geval-
len nodig om te beoordelen of de gegevensverwerking
conform de gestelde eisen is verlopen. De cliënt zal bij de
inrichting van een bedrijfsproces voor een goed even-
wicht zorgen tussen geprogrammeerde controles en
gebruikerscontroles. Indien er sprake is van complexe
geïntegreerde systemen zal steunen op geprogrammeer-
de controles onvermijdelijk zijn. Het is niet in algemene
zin aan te geven welke samenstelling van maatregelen
van interne controle en beveiliging in ICT-organisaties

en/of -systemen moeten worden getroffen. Factoren die
hierin een rol spelen zijn onder andere:

* de graad en complexiteit van de automatisering (hoge
mate van en complexe automatisering zal eerder nood-
zaken tot beheersmaatregelen in de automatisering);

* de efficiënte inrichting en gebruik van de applicaties
(efficiënt gebruik betekent veelal dat meer gebruik wordt
gemaakt van de beheersmaatregelen in de applicaties en
organisatie van de ICT en dus minder gebruik behoeft te
worden gemaakt van gebruikerscontroles).

Wel kan worden gesteld dat een adequate beheersing van
een geautomatiseerd bedrijfsproces noodzaakt tot het
treffen van beheersmaatregelen zowel in de ICT, op de
ICT-verwerking als buiten de ICT. Het is niet voldoen-
de alleen beheersmaatregelen op één van deze onderde-
len te treffen.

De reikwijdte van de EDP-auditwerkzaamheden

Afspraken omtrent de concreet uit te voeren EDP-audit-
werkzaamheden zijn een direct uitvloeisel van de door
de financial auditor in de planningsfase van de jaarreke-
ningcontrole gemaakte analyses en inschattingen. Tij-
dens de planningsfase dient het controleteam namelijk
vast te stellen in welke mate de cliënt voor zijn bedrijfs-
voering afhankelijk is van ICT, welke risico’s (in de zin
van de betrouwbaarheid en de continuïteit van de gege-
vensverwerking) daarop van invloed kunnen zijn en op
welke wijze de cliënt deze risico’s beheerst.

Voor het antwoord op de vraag of de cliënt afhankelijk
is van ICT is het begrip ‘complexe automatisering’ con-
form RAC 401 leidend. Een volgende stap is het inka-
deren van de risico’s en de getroffen beheersmaatregelen
om deze risico’s te beheersen. In geval van complexe
ICT-toepassingen wordt de gegevensverwerking veelal
beheerst door maatregelen in de organisatie van de ICT.
Het is dan evident dat de financial auditor ten behoeve
van zijn controlestrategie hierop aansluit.
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* een beoordeling zal uitvoeren van de beheersmaatre-
gelen in de ICT-omgeving (algemene computercontro-
les), die moeten waarborgen dat:
– eenmaal in de applicatie geïdentificeerde beheers-

maatregelen in continuïteit hebben gefunctioneerd en
dat ook zullen blijven doen;

– de ICT-faciliteiten beschikbaar blijven.

Geprogrammeerde controles
Voor de accountant zijn de geprogrammeerde controles
van groot belang. Deze beheersmaatregelen richten zich
namelijk rechtstreeks op de transactiestromen waarvan
de accountant wil vaststellen dat zij tijdig, juist en volle-
dig in de jaarrekening tot uitdrukking zijn gebracht.
Onder een geprogrammeerde controle wordt verstaan
een in het toepassingsprogramma opgenomen controle,
gericht op het vergelijken van een gegeven met een norm,
bij afwijking gevolgd door een signalering aan de gebrui-
ker. Deze geprogrammeerde controles kunnen in de vol-
gende groepen worden verdeeld:

* bestaanbaarheidscontroles;

* redelijkheidscontroles;

* verbandscontroles;

* totaalcontroles;

* volledigheidscontroles;

* autorisatiecontroles.

Algemene computercontroles
Dit zijn de aan de ICT gerelateerde beheersmaatregelen
die onafhankelijk zijn van de applicatie. De laatste jaren
wordt bij de onderzoeken van algemene computercon-
troles door EDP-auditors veel gebruikgemaakt van de
Code voor Informatiebeveiliging (uitgegeven door het
Nederlands Normalisatie-instituut en gebaseerd op de
Engelse Standaard BS 7799). Aspecten die hierin onder
andere aan de orde komen, zijn opgenomen in tabel 1.

Kader 1. Voorbeeld
waarbij sprake is

van complexe ICT-
toepassing.

De dienstverlening van de te controleren organisatie
bestaat uit het tegen betaling plaatsen van vacatures
op een Internet-site. Aanvragen vinden plaats via 
e-mail. De periode waarin plaatsing op de site plaats-
vindt wordt in een applicatie vastgelegd. De applica-
tie zorgt automatisch voor facturering, waarbij het
factuurbedrag wordt bepaald door de periode waar-
in de publicatie van de vacature plaatsvond. De inter-
ne beheersing berust met name op de betrouwbare
werking van de applicatie en functiescheidingen in de
ICT-organisatie en tussen de ICT-organisatie en de
gebruikersorganisatie. Vanuit de kritieke controle-
doelstelling (zodanige maatregelen dienen te zijn
getroffen dat de volledigheid en de juistheid van de
omzet uit publicatie van vacatures zijn gewaarborgd)
is het duidelijk dat de controle-informatie over de
kwaliteit van de beheersmaatregelen die de realisatie
van deze controledoelstelling waarborgen, met name
door de EDP-auditor zal moeten worden opgeleverd.

Zoals hiervoor is gesteld, zijn de aan de ICT gerelateer-
de beheersmaatregelen onder te verdelen in algemene
computercontroles en geprogrammeerde controles. De in
de planningsfase getrokken conclusie dat controle-infor-
matie over de realisatie van een kritieke controledoel-
stelling uit beoordeling van de ICT-beheersmaatregelen
moet komen, betekent voor de reikwijdte van het onder-
zoek van de EDP-auditor dat hij:

* een beoordeling zal uitvoeren van de beheersmaatre-
gelen in de applicatie (geprogrammeerde controles), die
ondersteunend zijn aan het proces dat ten grondslag ligt
aan de betreffende post of stroom in de jaarrekening (in
het voorbeeld in kader 1 is de Internet-applicatie onder-
steunend aan de processen ‘vacature plaatsen’ en ‘factu-
rering’, die ten grondslag liggen aan de stroom ‘Omzet’);

Beveiligingscategorieën

Beveiligingsbeleid

Trefwoorden uit de categorie

Doelstellingen voor informatiebeveiliging vastleggen in het beleidsdocument: beschrijving 
van de te bereiken of na te streven situatie in termen van de bedrijfs-belangen. Het beleid 
wordt goedgekeurd en uitgedragen door het management.

Organisatie van de beveiliging Beveiligingsfuncties, taken en verantwoordelijkheden, coördinatie, samenhang en 
rapportagelijnen. Change management. Verantwoordelijkheid voor afspraken over 
samenwerking met derden.

Classificatie en beheer van de 
bedrijfsmiddelen

Overzicht van de bedrijfsmiddelen en hun verantwoordelijke ‘eigenaar’. Gebruik van 
classificatieschema’s voor informatie; bijbehorende beveiligingsmaatregelen.

Personeel Training, security awareness, veilig gedrag op de werkvloer, aannamebeleid en 
functioneringsbeoordeling. Reageren op en melden van beveiligingsincidenten.

Fysieke beveiliging en omgeving Beveiliging van en in de infrastructuur. Toegangscontrole bij de poort, fysieke beveiliging 
van computerruimten en decentrale computers. Clean desk policy. Stroomvoorziening, 
datacommunicatielijnen, koeling. Bescherming van diskettes, tapes en documentatie.

Computer- en netwerkbeheer Bedieningsprocedures, beheer van de technische beveiliging en verantwoordelijkheden 
voor dit beheer. Antivirusmaatregelen, incidentafhandeling en -rapportage, beveiliging bij 
uitwisseling van gegevens, e-mail, EDI. Kortom: veilige systemen ook veilig houden.

Toegangsbeveiliging Toegangsbeheersing en -autorisatie voor informatiesystemen.

Ontwikkeling en onderhoud
van systemen

Aandacht voor de nodige beveiligingsfunctionaliteit en veilige ontwikkel- en 
onderhoudsmethoden leiden ‘zeker’ tot veilige systemen, die ook veilig blijven.

Continuïteitsplanning Calamiteitenopvang, rampenplannen, uitwijk.

Toezicht Naleving van wettelijke en contractuele voorschriften, beveiligingscontrole op IT-systemen, 
EDP-audit, interne controle.

Tabel 1. Overzicht
Code voor

Informatiebeveiliging.



De diepgang van de EDP-auditwerkzaamheden

Met het hiervoor aangebrachte onderscheid in ICT-gere-
lateerde beheersmaatregelen is nog niet gezegd hoeveel
werkzaamheden de EDP-auditor in concrete gevallen
dient uit te voeren om de voor de jaarrekeningcontrole
noodzakelijke controle-informatie op te leveren. Daarbij
spelen twee aspecten een rol:

* de opzet, het bestaan en de werking van de te beoor-
delen beheersmaatregelen;

* de controlezekerheid die door de financial auditor
wordt gegeven.

De financial auditor bouwt gedurende de uitvoering van
zijn jaarrekeningcontrole controlezekerheid op over de
individuele posten in die jaarrekening. De betrouwbaar-
heid van de posten in de jaarrekening wordt niet gewaar-
borgd door beheersmaatregelen die op een zeker
moment kunnen worden waargenomen, maar door
beheersmaatregelen die in continuïteit gedurende de
periode waarop de controle betrekking heeft, hebben
gefunctioneerd. Het is daarom van belang dat de finan-
cial auditor controle-informatie verkrijgt over de opzet,
het bestaan en de werking van de voor hem noodzake-
lijke beheersmaatregelen. Dat is niet anders, indien in de
planningsfase is geconcludeerd dat zekerheid omtrent de
betrouwbaarheid van een post in de jaarrekening wordt
gewaarborgd door beheersmaatregelen in de ICT. De
EDP-auditor dient in dat geval de opzet, het bestaan en
zo nodig de werking van de betreffende kritieke beheers-
maatregelen vast te stellen. Opnieuw moet daarbij een
onderscheid worden gemaakt. In dit geval tussen de
geprogrammeerde controles en de algemene computer-
controles. Aangezien de betrouwbaarheid van de post in
de jaarrekening in eerste instantie wordt gewaarborgd
door de beheersmaatregelen in het proces (dan wel pro-
cesondersteunende systeem), gaat het daarbij primair om
geprogrammeerde controles. Zoals hiervoor gesteld zijn
de algemene computercontroles conditionerend voor de
geprogrammeerde controles. Secundair zijn ook de
opzet, het bestaan en de werking van die controles van
belang.

In de praktijk wordt de volgende werkwijze gevolgd:

* De EDP-auditor beoordeelt de opzet en het bestaan
van de kritieke geprogrammeerde controles.

* De beoordeling van de werking van geprogrammeer-
de controles is geen zelfstandige activiteit van de EDP-
auditor. Het is veelal niet mogelijk de werking van een
geprogrammeerde controle gedurende een zekere perio-
de zelfstandig vast te stellen. Daartoe zal de EDP-audi-
tor gebruik moeten maken van de beheersmaatregelen
die moeten waarborgen dat deze controles gedurende de
te beoordelen periode hebben gewerkt. Zoals hiervoor is
gesteld, zijn dit de algemene computercontroles.

* De EDP-auditor beoordeelt daarom de opzet, het
bestaan en de werking van de kritieke algemene compu-
tercontroles.

Bij de laatste bullet past één kanttekening. Boer
([Boer98]) stelt terecht dat het beoordelen van de wer-
king van de kritieke algemene computercontroles een
arbeidsintensieve bezigheid is. Het is volgens hem soms
beter deze beoordeling niet uitputtend uit te voeren,

maar gebruik te maken van de aanvullende zekerheid die
gebruikerscontroles kunnen leveren. Daarbij doelt hij op
het feit dat de werking van de algemene computercon-
troles en geprogrammeerde controles impliciet wordt
vastgesteld met het vaststellen van de betrouwbaarheid
van de uitkomsten (informatiecontroles). Een disfunc-
tionerende geprogrammeerde controle, die leidt tot fou-
ten in de gegevensverwerking, kan opgemerkt worden
door een gebruikerscontrole. In de praktijk worden de
algemene computercontroles vaak alleen beoordeeld op
opzet en bestaan.

De omvang van het uit te voeren werk wordt voorts
bepaald door de controlezekerheid die de financial audi-
tor nodig heeft. Daarbij is de aard van zijn opdracht van
belang. Indien sprake is van een controleopdracht zal de
EDP-auditor zodanige werkzaamheden dienen te ver-
richten dat hij redelijke zekerheid kan verschaffen over
de opzet, het bestaan en de werking van de kritieke
beheersmaatregelen.

De fasering van de EDP-auditwerkzaamheden

In de vorige paragraaf is aangegeven welke ICT-aspec-
ten in het kader van de jaarrekeningcontrole moeten
worden beoordeeld. In deze paragraaf wordt aangegeven
hoe planningtechnisch de EDP-auditwerkzaamheden
samenhangen met de planningscyclus voor de jaarreke-
ningcontrole en wat de samenhang is tussen deze werk-
zaamheden. In figuur 2 is aangegeven op welke momen-
ten gedurende de controlecyclus idealiter de diverse
EDP-auditwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Met dit schema zij aangegeven dat het voor de planning
van de jaarrekeningcontrole belangrijk is inzicht te heb-
ben in de kwaliteit van de aan de ICT gerelateerde
beheersmaatregelen. Immers, als blijkt dat onvoldoende
controlezekerheid kan worden verkregen uit de beoor-
deling van de geprogrammeerde en/of algemene compu-
tercontroles, dient te worden nagegaan of aanvullende
zekerheid kan worden verkregen uit de beoordeling van
(compenserende) gebruikerscontroles. De financial audi-
tor dient dit zo snel mogelijk te weten, zodat hij hiermee
voor de planning van zijn jaarrekeningcontrole rekening
kan houden.
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Afspraken omtrent uit te voeren
werkzaamheden

Ten behoeve van de effectiviteit en efficiëntie van de
door de EDP-auditor uit te voeren werkzaamheden is het
van belang dat vooraf over en weer duidelijkheid bestaat
over het doel en de aard van de te verrichten werkzaam-
heden, alsmede de planning daarvan. Hiertoe worden de
afspraken onderling schriftelijk vastgelegd. Per risicoge-
bied waarvoor een EDP-auditor wordt ingezet, dienen in
ieder geval de volgende aspecten te worden vastgelegd:

* omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;

* doelstelling van de te verrichten werkzaamheden;

* bemensing;

* doorlooptijd;

* te besteden uren en honorarium;

* op te leveren documenten.

Soms is het aan te bevelen om de afspraken tussen finan-
cial auditor en de EDP-auditor vast te leggen in een EDP-
auditplan. Dat vergemakkelijkt de communicatie over
gemaakte afspraken alleszins.

Rapportering vindt door een EDP-auditor in eerste
instantie aan het controleteam plaats. Vervolgens kan in
overleg met dit team worden besloten een afschrift van
het rapport dan wel een samenvatting daarvan aan de
cliënt uit te brengen. In overleg met het controleteam
worden de consequenties van de bevindingen voor de
controleaanpak in kaart gebracht. Op basis van de
bevindingen moet worden bezien of het controleteam al
dan niet gebruik kan maken van de in de beoordeelde
systemen opgenomen maatregelen van interne controle.

Het samenvattende rapport van de EDP-auditor omvat
in ieder geval:

* een bevestiging van de, voorzover betrekking heb-
bend op ICT, gekozen controleaanpak; en/of

* per onderwerp de tekortkomingen en hiermee
gepaard gaande risico’s alsmede aanbevelingen ter oplos-
sing. Tevens worden in het geval van tekortkomingen de
mogelijke gevolgen voor de controleaanpak aangegeven
en worden, voorzover dit binnen het kennisgebied van
de EDP-auditor mogelijk is, suggesties gedaan voor een
alternatieve controleaanpak.

Valkuilen bij de samenwerking

Het hiervoor geschetste samenwerkingsmodel is niet
nieuw. Dit concept is door verschillende auteurs de afge-
lopen jaren bevestigd. In de praktijk blijkt het echter
moeilijk dit conceptuele model ten uitvoer te brengen.
Het is goed om in het kader van dit artikel kort stil te
staan bij enkele aspecten die de integratie van EDP-
auditwerkzaamheden bij de uitvoering van de jaarreke-
ningcontrole verstoren. Voorbijgegaan wordt aan een
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veelvoorkomend verschijnsel, namelijk dat de integratie
in specifieke jaarrekeningcontroles in het geheel niet tot-
standkomt. De samenwerking lijdt dan schipbreuk van-
wege het feit dat de financial auditor bij de toepassing
van RAC 401 tot de conclusie is gekomen dat beoorde-
ling van beheersmaatregelen binnen de ICT en op de
ICT-verwerking niet noodzakelijk is. Dan wel, dat hij die
beoordeling zelfstandig kan uitvoeren en geen onder-
steuning van een EDP-auditor nodig heeft. Hier liggen
over en weer veel gevoeligheden en misverstanden, die
een afzonderlijk artikel rechtvaardigen.

Problemen die rond de integratie voorkomen zijn onder
andere:

* onduidelijke afspraken;

* gedeformeerd optreden van de EDP-auditor;

* planning van de uit te voeren werkzaamheden;

* solistisch optreden aan beide kanten, waardoor de
efficiëntie van de uitvoering en zelfs de effectiviteit van
de controle als geheel onder druk komt te staan;

* bevindingen en conclusies uit de EDP-audit kunnen of
worden niet doorvertaald naar consequenties voor de
planning en uitvoering van de financial audit.

Op de genoemde problemen zal kort worden ingegaan.

Onduidelijke afspraken leiden tot wederzijdse teleurstel-
lingen. De EDP-auditor levert iets wat de financial audi-
tor niet had bedoeld. Hiervoor is al aangegeven dat het
noodzakelijk is om de afspraken die financial auditor en
EDP-auditor maken schriftelijk vast te leggen. Binnen de
kantorengemeenschap bestaat veelal de neiging dit ach-
terwege te laten. Dat leidt tot situaties waarin de finan-
cial auditor bijvoorbeeld zegt: ‘Kijk jij eens naar de
applicatie zus en zo’. De EDP-auditor slaat vervolgens
enthousiast aan het auditen en komt terug met een pro-
duct dat onvoldoende bij de financial auditor beklijft.
Explicitering van doel, reikwijdte en diepgang is een kri-
tieke succesfactor.

EDP-auditors bezondigen zich nog wel eens aan gede-
formeerd optreden. Dat is bijvoorbeeld het geval als zij
bij de uitvoering van een procesbeoordeling onvoldoen-
de rekening houden met de wijze waarop de interne
beheersing door de gecontroleerde plaatsvindt. Zij gaan
er dan van uit dat de beheersing van de gegevensverwer-
king in belangrijke mate wordt gewaarborgd door maat-
regelen in de ICT-verwerking. Niet zelden blijkt, het
gebruik van geavanceerde en kostbare ERP-toepassingen
ten spijt, de procesbeheersing in belangrijke mate in de
gebruikersorganisatie te berusten. Duidelijke communi-
catie over de aanpak met financial auditor en gecontro-
leerde kan een en ander voorkomen.

Te vaak komt het nog voor dat de financial auditor pas
in de eindfase van zijn jaarrekeningcontrole aan de 
EDP-auditor verzoekt een beoordeling uit te voeren van
bijvoorbeeld algemene computercontroles of gepro-
grammeerde controles. De uitkomsten van deze werk-
zaamheden kunnen dan niet meer effectief gebruikt
worden in het plannen van eventuele aanvullende finan-
cial-auditwerkzaamheden. Te veel wordt door financial
auditors nog verondersteld dat de EDP-auditwerkzaam-
heden ook juist aan het jaareinde moeten worden uitge-
voerd. Door de wijze waarop de EDP-audit wordt uit-

Het is noodzakelijk om afspraken die financial auditor en

EDP-auditor maken schriftelijk vast te leggen.



gevoerd en controlezekerheid wordt opgebouwd over
opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen in de
geautomatiseerde gegevensverwerking, is dit echter niet
noodzakelijk.

Onvoldoende geïntegreerd samenwerken leidt ertoe dat
de EDP-auditor belangrijke controledoelstellingen voor
de financial audit over het hoofd kan zien. De remedie
is: explicitering van de voor de financial audit belangrij-
ke elementen in de beheersomgeving van de cliënt,
samenwerking in de uitvoering van procesanalyses waar
EDP-auditor en financial auditor gezamenlijk de controle-
aanpak bepalen en resultaten direct doorvertalen naar
consequenties voor die controleaanpak.

De financial auditor verlangt veelal dat de EDP-auditor
concreet en nauwkeurig kan aangeven wat de conse-
quenties van de uitkomsten van de EDP-audit zijn voor
de financial audit. De EDP-auditor gaat ervan uit dat zijn
rapport met al het vakjargon gesneden koek is voor de
financial auditor en naadloos kan worden doorvertaald
naar de aanpak voor de financial audit. Geen van beide
benaderingen draagt bij aan de effectiviteit van de finan-
cial en EDP-audit. Voor beide auditors is het noodzake-
lijk dat zij voldoende bekend zijn met de grondslagen
van ieders audit en op die basis met elkaar kunnen com-
municeren over de resultaten van de auditwerkzaamhe-
den en consequenties daarvan voor zowel de EDP-audit
als de financial audit. Daarom is het ook noodzakelijk
dat in de accountantsopleiding voldoende aandacht
wordt besteed aan ICT en EDP-auditing. Omgekeerd
dienen EDP-auditors die belast zijn met het ondersteu-
nen van de jaarrekeningcontrole voldoende kennis te
hebben van het doel en de uitvoering van de financial
audit.

Afsluiting

Er is thans nog veel onduidelijkheid over de samenwer-
king tussen financial auditor en EDP-auditor in het
kader van de controle van een jaarrekening. Niet in de
laatste plaats bij beide partijen zelf. In dit artikel is in
kort bestek aangegeven dat in geval van complexe ICT
in de zin van RAC 401 de betrokkenheid van een EDP-
auditor noodzakelijk is. Hij dient namelijk zekerheid te
verschaffen over de opzet, het bestaan en zo nodig de
werking van beheersmaatregelen (geprogrammeerde
controles en algemene computercontroles) die voor de
financial auditor van belang zijn. Aangegeven is wat de
aard, de reikwijdte en de diepgang van de werkzaamhe-
den zijn. Tot slot, niet onbelangrijk, is kort aangegeven
welke elementen moeten worden meegenomen in de for-
malisering van de afspraken tussen financial auditor en
EDP-auditor. Hechte samenwerking en effectieve en effi-
ciënte integratie van EDP-auditing in de jaarrekening-
controle is nog in opbouw. De valkuilen wijzen erop dat
over en weer nog een aantal barrières moet worden over-
wonnen.
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