
Inleiding

Na de afronding van het millenniumproject is in de
meeste organisaties het eurovraagstuk verheven tot het
belangrijkste project, daarbij al dan niet gepaard gaand
met de implementatie van geheel nieuwe informatiesys-
temen. Voor het europroject kan gebruik worden
gemaakt van de inventarisaties uit het millenniumpro-
ject. Toch is hier ook speciale aandacht voor nodig.
Omvat de millenniuminventarisatie bijvoorbeeld de hui-
dige systemen? Is de inventarisatie volledig? Zijn niet-
geautomatiseerde transacties tussen uw organisatie en
uw relaties geïnventariseerd?

Het europroject is een complex en omvangrijk project
dat de gehele organisatie, onder andere bedrijfsproces-
sen en systemen, beslaat. De uitvoering van het euro-
project behoort niet tot de dagelijkse processen binnen
de organisatie. In sommige gevallen is het management
slechts op afstand betrokken bij het europroject. De pro-
jectleiding heeft de neiging de voortgang van het project
rooskleuriger te doen voorkomen dan in werkelijkheid
het geval is. Het europroject bestaat veelal uit verschil-
lende deelprojecten. De onderlinge afhankelijkheden tus-
sen deze deelprojecten, planning van activiteiten en ople-
veringen van deliverables worden regelmatig in
onvoldoende mate bewaakt.
De hiervoor geschetste valkuilen en risico’s vormen vol-
doende aanleiding om aanvullende zekerheid te verkrij-
gen. Deze zekerheid (Quality Assurance) kan worden
geboden door vanuit een onafhankelijke positie het pro-
ject te volgen, projectrisico’s te signaleren en aanbeve-
lingen te geven voor de bijsturing van het project en het
vermijden/verminderen van de risico’s. Daarnaast kan
worden bewaakt dat er geen impliciete ‘goal reduction’
plaatsvindt en dat de ingenomen standpunten (eurostra-
tegie) gehandhaafd blijven. Ook het adviseren van de

europrojectleiding over de aansturing van het project
behoort tot de doelstellingen van Quality Assurance. Ten
slotte kan worden bewaakt dat de projectresultaten
(documenten zoals plannen van aanpak en testverslagen)
de vereiste kwaliteit hebben en dat invulling wordt gege-
ven aan de eisen van de administratieve organisatie en
interne controle.

Het europroject en de euro-inventarisatie

Een veelgehoorde kreet is dat het europrobleem geen IT-
probleem maar een bedrijfsprobleem is, omdat de euro
naast impact in de IT-systemen ook een grote impact
heeft in de bedrijfsvoering. Dit in tegenstelling tot het
millenniumprobleem. Redenen te meer om het europro-
bleem niet vanuit de systemen, maar vanuit de bedrijfs-
processen integraal te analyseren. Op basis van deze ana-
lyse kan voor de organisatie een eerste eurostrategie
worden bepaald. Door vervolgens een gedetailleerde
euroanalyse op alle bedrijfsprocessen uit te voeren, dient
mogelijk de reeds eerder gekozen eurostrategie te wor-
den aangepast en kunnen activiteiten worden gedefi-
nieerd om de gehele organisatie eurobestendig te maken.
De uitvoering en bewaking van deze activiteiten zijn de
laatste activiteiten van het europroject.

In figuur 1 is deze fasering van europrojecten grafisch
weergegeven.

Euro-impactgebieden en 
capaciteiten europrojectleiding

De gedefinieerde activiteiten om de eurobestendigheid
van de organisatie te realiseren kunnen worden onder-
verdeeld naar de impactgebieden Systemen, Bedrijfs-
voering, Communicatie en Training/opleiding. Voor de
uitvoering van deze activiteiten zijn twee soorten kwali-
teiten nodig: algemeen projectmanagement (voor de acti-
viteiten behorend bij Bedrijfsvoering, Communicatie en
Training/opleiding) en specifieke projectmanagementca-
paciteiten voor de implementatie van en aanpassingen
aan systemen (voor de IT-systemen). Dit betekent dat de
projectleiding over minimaal IT-affiniteit dient te be-
schikken aangezien voor de meeste organisaties geldt dat
het merendeel van de werkzaamheden zich in de impact-
gebieden Systemen en Bedrijfsvoering bevindt.
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De invoering van de chartale euro op 1 januari 2002 komt steeds dichterbij.
Veel organisaties hebben sinds de invoering van de girale euro op 1 januari
1999 weinig zien veranderen met betrekking tot de euro. Op facturen wordt
gewenningsinformatie opgenomen en er wordt een enkele factuur in euro’s
ontvangen, maar daar blijft het voor velen bij. Inmiddels is het millennium-
probleem achter de rug, dat hoofdzakelijk een belasting was voor de IT-
afdeling. Iedereen zegt dat het europrobleem een bedrijfsprobleem is. Dit
betekent dat de gehele organisatie bij de introductie van de euro betrokken
moet worden. De invoering van de euro kent enkele specifieke problemen
die bij een verkeerde en niet-tijdige oplossing grote consequenties kunnen
hebben. Hoe staat het met het europroject binnen uw organisatie? Is het
europroject onder controle? Is de gehele organisatie erbij betrokken? Zijn er
nog mogelijke valkuilen waar niet aan is gedacht?



Project Risk Management

In dit artikel wordt ingegaan op specifieke risico’s met
betrekking tot europrojecten. Daarbij wordt gebruikge-
maakt van de Project Risk Management-methodiek
(PRM). Met deze methodiek is het mogelijk op een
gestructureerde wijze projectrisico’s te inventariseren en
aanbevelingen te geven om de geconstateerde risico’s te
reduceren. De methodiek wordt daarbij toegepast op de
eerder geschetste fasering van europrojecten: (1) bepa-
ling eurostrategie, (2) gedetailleerde euro-impactanalyse
van alle bedrijfsprocessen, resulterend in (3) de uitvoe-
ring (implementatie) met bijbehorend management van
de euroactiviteiten om een tijdige eurobestendigheid van
de organisatie te realiseren.

In figuur 2 is de hierboven beschreven PRM-methode en
fasering van europrojecten gecombineerd.

De PRM-methode richt zich op de volgende objecten:
projectmanagement, business focus, processen, perso-
neel, IT-systemen en data. Binnen de fasering van een
project worden deze objecten beoordeeld op verschillen-
de kwaliteitsaspecten. Deze kwaliteitsaspecten zijn inte-
griteit (juistheid, tijdigheid en volledigheid), compliance,
continuïteit, efficiency en effectiviteit.

Per fasering van het europroject dienen de objecten te
worden beoordeeld op de kwaliteitsaspecten. Ook op
europrojecten zijn de reguliere normen van toepassing.
Zo dient er voor iedere fase een planning van de uit te
voeren activiteiten (object: Projectmanagement) aanwe-
zig te zijn, waarbij periodiek over de voortgang aan het
management dan wel de stuurgroep wordt gerappor-
teerd (kwaliteitsaspecten: tijdigheid, compliance).

In dit artikel wordt niet ingegaan op deze reguliere nor-
men die ook van toepassing zijn op europrojecten, maar
op de aanvullende normen die per fase van het europro-
ject (kunnen) worden gesteld aan de objecten.

Opzet normenkader

De in de PRM-methode onderkende aandachtsgebieden
kennen in het kader van europrojectreviews een specia-
le focus. In tabel 1 is de eurofocus per PRM-aandachts-
gebied beschreven.

In het normenstelsel (zie bijlage) zijn per fase uit het euro-
project (1. Eurostrategie, 2. Euro-impactanalyse, 3. Im-
plementatie) de normen ten aanzien van de kwaliteits-
aspecten per PRM-object gedefinieerd. Zoals reeds
eerder vermeld dienen deze normen als aanvulling op de
reguliere normen die voor projecten in het algemeen
worden gehanteerd. In het normenstelsel is geen uit-
splitsing gemaakt naar de verschillende kwaliteitsaspec-
ten. Deze zijn inherent verwerkt in de normen.

Doelgroep, beperkingen aan en het gebruik
van ‘het euronormenstelsel’

Door middel van de in de bijlage opgenomen normen die
aan een europroject kunnen worden gesteld, is het voor
onder andere het management, de eurostuurgroep, de
europrojectgroep, de europrojectleiding, een accountant
en een IT-auditor mogelijk inzicht te krijgen in de kwa-
liteit van het europroject en mogelijke risico’s die zich in
het europroject manifesteren.
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Fase 1: Eurostrategie

1.
2.

3.

Tijdpad voor de invoering en overgang
Richtinggevend voor de te treffen maatregelen
en de aanpak
Gedefinieerde euro-uitgangspunten

Fase 2: Euro-impactanalyse

4.

5.

Onderzoeken van de gevolgen voor de bedrijfsprocessen
en vaststellen van de te treffen maatregelen
Vaststellen van de implementatieagenda

Fase 3: Implementatie

6.
7.
8.

Projectorganisatie en beheersing
Ontwerpen en ontwikkelen
Uitvoeren daadwerkelijke overgang (conversie)

Stra-
tegie-
fase

Impact-
analyse

Implementatie Figuur 1. De drie
hoofdfasen van
europrojecten.
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Figuur 2. Combinatie

van PRM-methode 
en fasering

europrojecten.



Het normenkader streeft geen volledigheid na. Reden
hiervoor is dat de risico’s met betrekking tot het euro-
project voor organisaties soms dermate branchespecifiek
zijn dat het niet mogelijk is een volledig normenstelsel te
definiëren. Daarnaast vinden er tot de uitfasering van de
lokale valuta zowel nationaal als internationaal wijzigin-
gen in de eurorichtlijnen plaats. Daarentegen wordt met
dit normenkader wel getracht een diepgaandere risico-
analyse mogelijk te maken dan de verkrijgbare ‘algeme-
ne’ vragenlijsten.

Met het euronormenstelsel kan inzicht worden verkre-
gen in de kwaliteit van het gehele europroject of delen
daarvan. Wanneer de audit slechts op een deel van het
europroject gewenst is, bijvoorbeeld op de projectin-
richting, het testen of de conversie, kan volstaan worden
met delen van het euronormenstelsel. Daarom is in tabel
2 een opsomming van enkele mogelijke aandachtsgebie-
den uit de audit opgenomen met een nummerverwijzing
naar de normen uit het euronormenstelsel. Een minteken
in een cel betekent dat er met betrekking tot deze focus
geen normen zijn gedefinieerd in de bijbehorende fase
van het europroject.
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Ten slotte

Geen enkel europroject is gelijk aan een ander europro-
ject. Desondanks is getracht een meetlat (euronormen-
stelsel) op te stellen waarlangs ieder europroject kan
worden gelegd. Het euronormenstelsel is geen volledige
opsomming van de te hanteren normen bij het beoorde-
len van de kwaliteit van europrojecten. Het euronor-
menstelsel is meer bedoeld als aandachtspuntenlijst voor
de review, dan als stringent te volgen normenstelsel.
Indien gewenst kan iedere organisatie haar eigen euro-
normen toevoegen of de niet-relevante normen verwij-
deren.

Met uitzondering van de door de overheid en/of door de
EMU gestelde eisen en tijdlijnen, is het niet mogelijk
generieke tijdscriteria aan de normen van het normen-
stelsel te koppelen. Dit betekent dat op basis van het
euronormenstelsel wel een oordeel kan worden gegeven
over de volledigheid van het europroject. De enige uit-
zondering die hierop moet worden gemaakt, betreft de
opsomming van impact op de bedrijfsprocessen. Het
euronormenstelsel is niet volledig voor wat betreft de
euro-impact op de bedrijfsprocessen. Zolang bedrijfs-
processen veranderen is deze volledigheid niet realiseer-
baar.

Een oordeel over de tijdigheid (‘Ligt het europroject op
schema’) zal per situatie door de auditor moeten worden
onderzocht. Bepalende factoren daarbij zijn bijvoor-
beeld: Welke realisatiedata heeft de organisatie zichzelf
gesteld? Hoeveel tijd heeft de organisatie (op basis van
eigen ervaringen) nodig voor het aanpassen van syste-
men, het implementeren van nieuwe procedures, etc.?

Literatuur

[Schu00]
Drs. F.R. Schut RE RA en drs. J.J. van Beek RE RA, 
En dan nu (weer) tijd voor de euro, Compact 2000/1.

PRM-aandachtsgebied

Projectmanagement

Business focus  

Bedrijfsprocessen

Personeel

IT-systemen

Data 

Focus met betrekking tot de euro

Projectorganisatie
Managementbetrokkenheid
Methoden en technieken
Rapportagestructuur
Veranderingsmanagement

Risicoanalyse
Invoerings- en overgangsstrategie
Methodiek voor de impactanalyse:
– IT-systemen
– Bedrijfsprocessen
– Communicatie
– Opleiding
Implementatieagenda
– Identificatie acties/mijlpalen
– Afhankelijkheden (intern/extern)
– Samenhang

Inventarisatie huidige processen (As-is)
Inventarisatie impact euro op de processen en 
analyse gewenste processen (To-be)
Tijdelijke maatregelen
Volledigheid
Ketens/gegevensstromen
Afhankelijkheid van systemen

Externe communicatie
Interne communicatie
Algemene opleidingen
Specifieke op functies gerichte trainingen
Hulpmiddelen
Extra werkdruk
Tijdelijke functies

Multi/mono currency
Standaard versus maatwerk
Facilitator of beperkingen
Functionele wijzigingen:
– Afronding/omrekening
– Invoer
– Presentatie

Conversie historische gegevens
Historie
Audit trail

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Tabel 1. Eurofocus 
per PRM-aandachts-
gebied.



Bijlage: Het euronormenstelsel

Fase 1 Eurostrategie

In deze fase dient de organisatie een beslissing te nemen over:

* Wanneer wenst de organisatie extern over te gaan op de euro?

* Wanneer wenst de organisatie intern over te gaan op de euro?

* In welke vorm wenst de organisatie over te gaan op de euro? Een bigbang of een gefaseerde overgang? 
Wel of geen verstrekking van gewenningsinformatie voor het conversiemoment? Wel of geen verstrekking van
ontwenningsinformatie na het conversiemoment?
Heeft de organisatie een aanzet gemaakt voor de te volgen IT-strategie:

* Aanpassen van systemen of vervangen van systemen?

* Wel of niet converteren van historische gegevens?

PRM-aandachtsgebied Nr. Norm/aandachtspunt Fase 1

Europrojectorganisatie:

* Is er een europrojectorganisatie bestaande uit:
– een europrojectleider;
– een eurostuurgroep;
– een europrojectgroep.

* Is het management zich voldoende bewust van de (mogelijke) gevolgen van het
niet juist integreren van de euro in de bedrijfsprocessen en waaruit blijkt dit (bij-
voorbeeld bewustwordingscampagne en actieve betrokkenheid van het manage-
ment).

* Is de verantwoordelijkheid van het europroject duidelijk belegd (bijvoorbeeld vol-
doende autoriteit europrojectleider, Quality Assurance binnen de projectgroep rich-
ting stuurgroep).

* Is er voldoende managementbetrokkenheid bij het europroject.

* Zijn alle afdelingen/bedrijfsonderdelen vertegenwoordigd in het europroject.
Keuze eurostrategie:

* Is de strategische eurobeslissing genomen door het management dat de gehele
organisatie vertegenwoordigt (dus niet alleen door de financiële en/of IT-afdeling).

* Zijn de uitgangspunten van de gekozen eurostrategie duidelijk geformuleerd.

* Is er ooit een eurochecklist ingevuld zodat een eerste globale indruk van het euro-
probleem is verkregen.

* Zijn er wijzigingen aangebracht in de initiële eurostrategie nadat de euro-impact-
analyse was afgerond.
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Te beoordelen object
van het europroject

Fase 1 Eurostrategie

* Eurostrategie 

* Europrojectstructuur

Fase 2 Euro-impactanalyse 

* Systeemaanpassingen

   – Maatwerk 

   – Standaardpakket 

* Conversie gegevens 

* Interne partijen 

* Externe relaties

* Systemen 

* Bedrijfsvoering 

* Communicatie 

* Training/opleiding

Fase 3 Implementatie

* Implementatieagenda/
    Draaiboek 

* Testen

* Pijplijnprobleem/
    werkvoorraad/correcties

Fase 1
Eurostrategie

Fase 2  Euro-
impactanalyse

Fase 3
Implementatie

1.1–1.9 – –
1.2 2.2 –
1.1 2.1 3.1

– 2.1–2.15 –

– 2.4, 2.10, 2.11 3.12, 3.13
1.8 2.4, 2.10–2.12 3.12, 3.14
1.9 2.14, 2.15 3.16, 3.18, 3.19
1.4, 1.5 – 3.10
1.3 2.8 3.10
1.7–1.9 2.10–2.15 3.12–3.19
1.3–1.5 2.3–2.6 3.5–3.9
1.6 2.4, 2.8 3.10
– 2.4, 2.9 3.11

– – 3.1–3.19

– – 3.2, 3.4
– – 3.15, 3.16

– 2.7 3.18

Tabel 2. Te
beoordelen objecten
van europrojecten
versus de daarbij te
hanteren normen uit
het euronormenstelsel.

Drs. W.A.C. Dirven RE
is als IT-auditor werkzaam
bij KPMG Information
Risk Management. Hij is
sinds 1998 betrokken bij
verschillende europrojecten,
variërend van het bewust-
maken van het management
van de impact van de euro
en het bepalen van euro-
strategieën, tot het uitvoe-
ren van euro-impactanaly-
ses en het opstellen van
eurodraaiboeken. Daar-
naast heeft hij audits
uitgevoerd op europrojec-
ten en euroconversies en
heeft hij zitting in enkele
eurostuurgroepen in de rol
van Quality Assurance.

Projectmanagement
Europrojectorganisatie
Keuze eurostrategie

1.1

1.2

1.1–1.9

2.1–2.15

3.1–3.19



* Indien er sprake is van een holding:
– Wordt het europroject gecoördineerd vanuit de holding.
– Zijn er eurorichtlijnen vanuit de holding opgesteld.
– Is er vanuit de holding een structuur gedefinieerd voor de aanpak van het euro-

probleem.
– Is er in ieder bedrijfsonderdeel een eurocoördinator.

* Is er een eurohelpdesk die alle interne en externe eurovragen kan beantwoorden.

* Zijn de richtlijnen c.q. is de wet- en regelgeving bekend, opgesteld door onder
andere:

– brancheverenigingen;
– Verzekeringskamer;
– Europese Unie.

Externe relaties/factoren:

* Zijn alle door de overheid/brancheverenigingen gedefinieerde tijdsmomenten met
betrekking tot de euro bij de organisatie bekend:

– Per 1 januari 1999: introductie girale euro.
– Per 1 juli 2001: eurogewenningsinformatie artikelprijzen in de winkels (detail-

handel).
– Per 1 januari 2002:

- introductie chartale euro (munten en biljetten);
- overheid extern over op de euro.

– Per 1 februari 2002*: buitengebruikstelling guldens.
– Tot 1 april 2002: kosteloos inleveren guldens (munten en biljetten) bij de ban-

ken.
– Tot 1 april 2002: verwerking guldenacceptgiro’s, hierna alleen nog euroaccept-

giro’s.
– Tot 1 januari 2007: inleveren guldenmunten bij de banken (tegen kosten).
– Tot 1 januari 2032: inleveren guldenbiljetten bij de banken (tegen kosten).
– Bewaarplicht van zeven jaar in de oorspronkelijke valuta.

* Heeft de organisatie inzicht in wat de concurrentie doet met betrekking tot de
euro.

* Heeft de organisatie geïnventariseerd welke activiteiten worden uitgevoerd op
nationaal en/of internationaal niveau.

* Heeft de organisatie geïnventariseerd of er nieuwe producten kunnen worden
geïntroduceerd door de komst van de euro.

* Is de organisatie een marktleider. Of een volger. Met andere woorden: kan de
organisatie de door haar gestelde euro-eisen aan bijvoorbeeld documenten en
bestanden wel of niet opleggen aan haar klanten.

* Zijn er contracten waar het recht van een niet-EU-land op van toepassing is zodat
de invoering van de euro mogelijk als ‘onvoorziene omstandigheid’ wordt aange-
merkt, die maakt dat contractbepalingen kunnen worden gewijzigd of het contract
kan worden ontbonden. Is een zogenoemde continuïteitsclausule in contracten opge-
nomen om dit te voorkomen.

Interne factoren:

* Zijn er euro-eisen die (indien relevant) gesteld worden door de holding.

* Zijn er organisatorische wijzigingen / Is er business process redesign gedurende
het (de) europroject(en).

* Zijn er veel of weinig contante geldstromen in de organisatie aanwezig (bijvoor-
beeld bij retailers).

* Zijn alle bedrijfsprocessen/producten van de organisatie geïdentificeerd en kort
geanalyseerd ten behoeve van de bepaling van de te volgen eurostrategie.

Personeelsbestand:

* Is er gedurende de komende jaren mogelijk een personeelstekort.

* Zullen kritieke personen (met veel kennis van de processen en/of systemen) de
organisatie verlaten voor 1 januari 2002 (bijvoorbeeld vanwege pensionering).
Communicatie:

* Is de eurostrategie gecommuniceerd binnen de organisatie.

* Is de eurostrategie gecommuniceerd naar alle externe relaties.
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Business focus
Externe relaties

Bedrijfsprocessen
Interne partijen
Sterkten/zwakten

Personeel
Personeelsbestand
Communicatie

1.3

1.4

1.5

1.6

PRM-aandachtsgebied Nr. Norm/aandachtspunt Fase 1

*) Niet alle EMU-landen
hanteren 1 februari 2002
als het einde van de periode
waarin de lokale valuta
wordt gebruikt! Deze
periode eindigt uiterlijk 
1 juli 2002.



Eisen vanuit de aanwezige/te implementeren systemen:

* Worden er nieuwe systemen geïmplementeerd tijdens het europroject.

* Dwingen de systemen een bepaalde eurostrategie af (bijvoorbeeld: met een non-
currencysysteem is het bewerkelijker een gefaseerde overgang te realiseren dan met
een multi-currencysysteem).
Oplossingen vanuit de leveranciers:

* Hebben alle leveranciers euro-oplossingen voor hun systemen aangedragen voor
wat betreft:

– (euro)functionaliteiten in het systeem;
– gegevensconversie naar de euro.

Noodzaak conversie historische gegevens:

* Is per systeem duidelijk of historische gegevens wel/niet moeten worden gecon-
verteerd naar de euro.

* Hoe wordt er omgegaan met de bewaarplicht vanuit de fiscus (bijvoorbeeld
opslag gegevens op cd-rom).

Fase 2 Euro-impactanalyse

In deze fase dient de organisatie de gevolgen van de introductie van de euro op de gehele organisatie te inventarise-
ren. Dit kan door alle totstandkomingsprocessen binnen de organisatie te analyseren en per processtap aan te geven
wat de gevolgen zijn van de komst van de euro.

PRM-aandachtsgebied Nr. Norm/aandachtspunt Fase 2

Europrojectteam Impactanalyse:

* Vormt het europrojectteam van de impactanalyse een goede afspiegeling van de
organisatie, met andere woorden zijn alle afdelingen vertegenwoordigd in het euro-
projectteam.
Aanpak van de euro-impactanalyse:

* Is er ooit een eurochecklist ingevuld.

* Is er een europlan of plan van aanpak aanwezig waarin de benodigde activiteiten
voor de bepaling van de impact van de euro op de gehele organisatie (of de tot de
scope behorende bedrijfsprocessen inclusief gebruikte systemen) zijn beschreven.

* Is er een bedrijfs- of procesgerichte aanpak voor de inventarisatie gevolgd of juist
een IT- of systemenaanpak. Indien er is gekozen voor een technische aanpak, zijn
vervolgens alle bedrijfsprocessen geïnventariseerd omdat de euro ook op niet-tech-
nische zaken impact kan hebben (bijvoorbeeld procedures en formulieren).

* Is er als resultaat van de euro-impactfase een plan (implementatieagenda) opge-
steld met alle uit te voeren activiteiten om de organisatie (of de tot de scope beho-
rende bedrijfsprocessen inclusief gebruikte systemen) eurobestendig te maken.

* Zijn de resultaten van de euro-impactanalyse afgestemd met de afdelingen en het
europrojectteam.

* Zijn de resultaten van de euro-impactanalyse afgestemd met de in fase 1 gekozen
eurostrategie. Is de eurostrategie gewijzigd indien de impactanalyse daar aanleiding
toe heeft gegeven.

* Zijn alle uit te voeren activiteiten (naar aanleiding van de impactanalyse) onder-
scheiden naar de volgende perioden*:

– Heden tot 1 januari 2002: periode waarin guldens naast de girale euro worden
gebruikt.

– 1 januari 2002 tot 1 februari 2002: periode waarin zowel de gulden als de
girale en chartale euro aanwezig zijn.

– Vanaf 1 februari 2002**: periode waarin alleen euro’s worden gebruikt.

Aanpak van de euro-impactanalyse:

* Zijn alle processen en/of producten geïnventariseerd. Dit moet zijn uitgevoerd om
volledigheid in de analyse van de euro-impact op de organisatie te kunnen garan-
deren.

* Zijn alle externe relaties geïnventariseerd. Dit omvat ook relaties waarmee niet
door middel van elektronische interfaces wordt gecommuniceerd.
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* Zijn de kosten voor de aan te brengen wijzigingen in de organisatie vanwege de
introductie van de euro gedefinieerd ten behoeve van de budgetten in euro’s in 2002.

* Wordt de nominale waarde van de uitgegeven aandelen aangepast, dan dient dit
te worden doorgegeven aan de Kamers van Koophandel en dienen de aandeelhou-
ders te worden geïnformeerd over bijstorting/teruggave.
Uit te voeren activiteiten:

* Zijn de uit te voeren activiteiten om de organisatie eurobestendig te maken
bepaald voor de volgende gebieden:

– Systemen:
- Aanpassingen aan IT-systemen.
- Conversie van historische gegevens.
- Conversie van (actuele) stamgegevens in de systemen.
- Conversie van (actuele) gegevens in de systemen.

– Bedrijfsprocessen:
- Nieuwe procedures, werkinstructies.
- Aanpassen formulieren/bonnen/zegels/catalogi.

– Communicatie:
- Interne communicatie richting werknemers.
- Externe communicatie richting afnemers, toeleveranciers, overige externe par-

tijen (bijvoorbeeld banken, GAK, pensioenfondsen, CBS, brancheverenigin-
gen).

– Training/opleiding:
- Opleidingsprogramma.
- Aandacht voor contante geldstromen.

Inventarisatie bedrijfsprocessen:

* Zijn van alle afdelingen/producten de totstandkomingsprocessen geïnventari-
seerd, waarbij per processtap is aangegeven:

– Benodigde input voor de processtap (bijvoorbeeld prijslijst, brochure, klantaf-
spraak, offerte).

– Output van de processtap (bijvoorbeeld offerte).
– Uitvoerder van de activiteit.
– Benodigde ondersteuning door een systeem.
– Benodigde gegevens in het systeem.
– Wel of geen gebruik van valuta-aanduidingen.
– Zijn alle in gebruik zijnde lijsten/overzichten geïnventariseerd (waarbij per

lijst/overzicht duidelijk moet zijn of hier een valuta-aanduiding op aanwezig is).
Euroaandachtspunten inventarisatie per proces:

* Hieronder volgen per afdeling enkele aandachtspunten:
– Inkoop:

- Inkoopcontracten.
- Inkoopkortingen.

– Verkoop:
- Verkoopprijzen/prijslijsten.
- Kortingstructuur.
- Omzetbonus.
- Prijsafspraken.
- Facturen (wel/geen eurogewenningsinformatie).
- Brochures/folders.
- Automaten (zowel muntautomaten als PIN-automaten).

– Magazijn/Logistiek/Voorraad:
- Producten waar prijzen op zijn afgedrukt.

– Productie:
- Producten waar prijzen op worden afgedrukt.

– Marketing:
- Zegels/zegelboekjes/catalogi.
- Folders/acties/advertenties.

– Financiële administratie:
- Verwerking van ontvangen facturen (papier en elektronisch).
- Aanmaken van te versturen facturen.
- Omgang met kas/bank/giro-betalingen.
- Omgang met aanmaningen.
- Debiteuren (kredietlimieten, openstaande posten).
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- Crediteuren (openstaande posten).
- Grootboek (grootboekrekening afrondingsverschillen).
- Eurobestendige telebankierenapplicatie.

– Winkels:
- Kassa’s en kassalades.
- PIN-pads (PIN, Chipper, Chipknip).
- Schapetiketten met prijzen.
- Winkelwagens.
- Prijstangen.
- Statiegeld (bijvoorbeeld petflessen).
- Automaten (emballage-automaten, kopieermachines, geldtelmachines, weeg-

schalen).
- (De)centrale systemen (bijvoorbeeld backoffice-applicaties voor het bepalen

en doorgeven van omzetten, artikelprijsregistratie).
- Wijze van bevoorrading van winkels met euromunten rond de jaarwisseling

van 1 januari 2002 en de daarbijbehorende (extra) fysieke beveiliging van
medewerkers en geld:
• Aanpassing verzekering van aanwezige geldbedragen in de winkel (zowel

guldens als euro’s zijn in de winkel aanwezig).
• Tijdige aanlevering voldoende euro’s.
• Tijdige afname/afstorten guldens.

- Spaarzegels/spaarboekjes/catalogi.
- Barcoderingssystemen waarin barcodes met versleutelde prijzen voorkomen

(bijvoorbeeld wichtartikelen (groente, fruit)).
- Munttelefoons.

– Personeelszaken/Salarisadministratie:
- (Onkosten)vergoedingen.
- Nieuwe arbeidscontracten.

Pijplijnproblemen/werkvoorraad/correcties:

* Zijn pijplijnproblemen (werkvoorraad) geïnventariseerd. Daarbij moet gedacht
worden aan:

– activiteiten die in guldens worden aangeleverd, maar pas in de europeriode (na
de euroconversie/overgang) kunnen worden verwerkt;

– mutaties (correcties) met terugwerkende kracht. Is per afdeling/proces de te vol-
gen werkwijze met betrekking tot terugwerkende kracht-mutaties geïnventari-
seerd. Hiermee wordt bedoeld het aanbrengen van een mutatie in euro’s die
betrekking heeft op een activiteit/transactie die (in guldens) is uitgevoerd in de
guldenperiode. Aandachtspunt daarbij is de aansluiting tussen de gulden- en de
europeriode en de traceerbaarheid van deze mutatie.

Communicatie:

* Zijn alle externe partijen (inclusief niet-klanten, zoals CBS en GAK) geïdentificeerd
en is het eurostandpunt per externe partij bekend (per wanneer communiceren zij in
euro en per wanneer verlangen zij van de organisatie in euro’s te communiceren).
Opleiding:

* Is voor alle soorten medewerkers de voor hen relevante euro-informatie geïn-
ventariseerd (bijvoorbeeld gevolgen contante-geldstroom voor winkelpersoneel,
euro-informatie vanuit de banken voor treasurymedewerkers).

* Hebben de medewerkers kennis van/inzicht in:
– de introductie van de euro;
– de gevolgen van de introductie van de euro voor hun werkzaamheden.

* Is geïdentificeerd welke soorten opleidingen benodigd zijn.

* Is er gedacht aan het opleiden van medewerkers die te maken hebben met con-
tant geld (met name gericht op de retourtransacties in januari 2002).

Inventarisatie systemen:

* Zijn per systeem de volgende zaken geïdentificeerd:
– Valuta: no currency/single currency/multi currency.
– Indien multi currency: is een eerdere (voor 1 januari 2002) overgang van de

base-currency op de euro mogelijk.
– Historische gegevens.
– Rapportages/overzichten/lijsten/queries.
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– Interfaces (wel/geen bedragen, wel/geen valuta-aanduiding, zijn er interface-
bestanden die door twee of meer systemen worden gevuld).

– Variabelen in de programmasources: wel/niet geparametriseerd.
– Zijn alle variabelen in het systeem geïdentificeerd, waarbij speciale aandacht

moet worden besteed aan kleine bedragen (bijvoorbeeld kilometervergoedin-
gen), vaste bedragen (bijvoorbeeld eigen-risicobedragen) en bedragen die
datumafhankelijk zijn (bijvoorbeeld premiebedragen).

– Is per variabele bepaald:
- De eigenaar van de variabele (bijvoorbeeld afdeling Inkoop voor de hoogte

van de bonus, maar afdeling Personeelszaken voor de hoogte van de kilome-
tervergoeding).

- Op welke wijze de variabele moet worden geconverteerd naar euro (aan te
geven door de eigenaar van de variabele):
• rekenkundig afronden;
• naar boven afronden;
• naar beneden afronden;
• vervangen door een geheel nieuwe waarde (bijvoorbeeld door premieherbe-

rekening).
- Is bij vervanging door een geheel nieuwe waarde de financiële impact voor de

organisatie/betrokkene bepaald.
– Elektronisch bankieren:

- Wordt er gebruikgemaakt van Clieop03 (de eurobestendige variant van Clie-
op02) voor de communicatie met de bank.

- Wordt er voor de communicatie met Interpay gebruikgemaakt van VerwInfo
4.1 (de eurobestendige variant van de indeling BGCBijlage).

* Weten de gebruikers welke systemen wel/niet eurobestendig worden gemaakt.
Inventarisatie interfaces:

* Zijn alle interfaces tussen interne systemen en/of met externe partijen geïdentifi-
ceerd, waarbij duidelijk moet zijn:

– Ingaande interfaces (input):
- Welke gegevens worden aangeleverd.
- Bevatten deze gegevens wel of geen bedragvelden.
- In welke vorm (schriftelijk, elektronisch (bestandje per mail, diskette, etc.)).
- Met of zonder valuta-aanduidingen.
- Periodiciteit van de uitwisseling.
- Eigenaar van de ingaande interface.
- Eigenaar van de ingaande gegevens.
- Per wanneer worden deze gegevens in euro aangeleverd.

– Uitgaande interfaces (output):
- Welke gegevens worden verstrekt.
- Bevatten deze gegevens wel of geen bedragvelden.
- In welke vorm (schriftelijk, elektronisch (bestandje per mail, diskette, etc.)).
- Met of zonder valuta-aanduidingen.
- Periodiciteit van de uitwisseling.
- Eigenaar van de uitgaande interface.
- Eigenaar van de uitgaande gegevens.
- Per wanneer wenst de ontvangende partij de gegevens in euro te ontvangen.

Ondersteuning vanuit de leverancier:

* Is er ondersteuning vanuit de leverancier met betrekking tot het systeem:
– Beschikbaarheid:

- Is de leverancier beschikbaar op die momenten dat de organisatie de leveran-
cier nodig heeft (bijvoorbeeld voor het aanpassen van het systeem en tijdens
de conversie).

– Standaardpakket:
- Heeft de leverancier een euroversie van het systeem opgeleverd.
- Is onderzocht welke (extra) eurofunctionaliteiten in deze euroversie zijn opge-

nomen.
- Is per systeem bij de leverancier een testrapport van de eurobestendige versie

aangevraagd (en ontvangen).
– Maatwerksysteem:

- Is een functioneel ontwerp gemaakt van de aan te brengen wijzigingen in het
maatwerk om de programmatuur eurobestendig te maken.
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- Wordt daarin voldaan aan de triangulation-regeling (omrekenen van EMU-
valuta via de euro met koersen in zes significante cijfers, geen gebruik inverse
koersen, geen tussentijdse afrondingen).

- Is duidelijk welke euroaanpassingen en euroconversie onder het onderhouds-
contract vallen.

End-user computing (EUC):

* Zijn de aanwezige door gebruikers gemaakte toepassingen (bijvoorbeeld spread-
sheets) geïnventariseerd.

* Zijn oplossingen voor het eurobestendig maken van deze toepassingen geïnven-
tariseerd.

* Heeft de IT-afdeling kennis van de door de gebruikers vervaardigde EUC-toe-
passingen en inzicht in de mogelijke oplossingen om deze toepassingen eurobesten-
dig te maken.

* Weten de gebruikers van EUC-toepassingen dat:
– de IT-afdeling deze toepassingen wel/niet eurobestendig maakt;
– de gebruiker deze toepassingen zelf wel/niet eurobestendig moet maken.

Conversie gegevens:

* Is aandacht geschonken aan de conversie van de historische gegevens vanuit de
gebruiker:

– Per systeem moet de gebruiker aangeven wat er met de historische gegevens
dient te gebeuren:
- Converteren van historische gegevens naar euro, maar de historische gegevens

dienen ook nog in guldens beschikbaar te zijn.
- Converteren van historische gegevens naar euro, maar de historische gegevens

hoeven niet in guldens beschikbaar te zijn.
– Indien geen conversie hoeft te worden uitgevoerd (de historische gegevens zijn

alleen beschikbaar in guldens), zijn dan de gevolgen geïdentificeerd voor:
- De gebruiker bij het raadplegen van de historische gegevens, het maken van

historische overzichten (bijvoorbeeld vanwege de zevenjarige bewaarplicht
vanuit de fiscus), etc. Is de gebruiker zich bewust dat in overzichten die betrek-
king hebben op zowel de periode voor als na de conversie een trendbreuk zal
worden getoond. (Een trendbreuk is een niet-aansluitende lijn (bijvoorbeeld van
omzetgegevens) op het moment dat de gegevens overgaan van gulden op euro.)

- De IT-afdeling: is gedocumenteerd dat deze gegevens niet zijn geconverteerd
(met name van belang als de gegevens niet voorzien zijn van valuta-aandui-
dingen), zodat bij latere aanpassingen geen guldenbedragen als eurobedragen
worden beschouwd

– Zijn er systemen waarbij een andere conversie of overgangsdatum van toepas-
sing is die niet aansluit bij de eerder gekozen eurostrategie (resultaat van fase 1).

– Dwingt de conversie af dat afrondingsverschillen inzichtelijk worden en wor-
den geboekt op een aparte grootboekrekening.

Ondersteuning vanuit de leverancier

* Algemeen:
– Is geïnventariseerd welke gegevens geautomatiseerd zullen/kunnen worden gecon-

verteerd en welke gegevens (aanvullend) handmatig moeten worden geconver-
teerd.

* Standaardpakket:
– Wordt er door de leverancier conversieprogrammatuur geleverd.
– Is de conversieprogrammatuur gecertificeerd (door een onafhankelijke auditor).
– Is geanalyseerd of de door de leverancier geleverde conversieprogrammatuur

functioneert indien er op het systeem:
- maatwerk is vervaardigd;
- veel inrichting in de programmatuur (customizing) heeft plaatsgevonden.

– Dwingt de conversieprogrammatuur integriteit (volledigheid en juistheid) van
de geconverteerde gegevens af.

– Rapporteert de conversieprogrammatuur bij (proef)conversies welke gegevens
dienen te worden opgeschoond alvorens een definitieve conversie kan worden
uitgevoerd. Deze opschoning van gegevens is nodig om integriteit van gegevens
te waarborgen.

– Heeft de leverancier omschreven hoe een conversie moet worden uitgevoerd
(bijvoorbeeld: afdrukken lijsten, maken back-up van de gegevens, uitvoeren
conversie, controleren uitvoering conversie, inhoudelijk controleren betrouw-
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baarheid gecontroleerde gegevens, opslag oorspronkelijke gegevens, raadple-
gen oorspronkelijke gegevens, etc.).

* Maatwerksysteem:
– Dwingt de conversieprogrammatuur integriteit (volledigheid en juistheid) van

de geconverteerde gegevens af.

Fase 3 Implementatie euroactiviteiten

In deze fase dient de organisatie de in fase 2 gedefinieerde activiteiten uit te voeren en periodiek te rapporteren aan
het management zodat de organisatie tijdig eurobestendig is. De ‘implementatieagenda’ bevat alle benodigde activi-
teiten tot medio 2002. Voor de feitelijke overgang naar de euro (ingebruikneming nieuw/gewijzigd systeem, conver-
sie gegevens, etc.) dient een ‘Draaiboek overgang euro’ te worden opgesteld. Het opstellen en het uitvoeren van het
draaiboek moeten zijn opgenomen in de implementatieagenda.

PRM-aandachtsgebied Nr. Norm/aandachtspunt Fase 3

Europrojectteam Implementatie:

* Vormt het europrojectteam van de implementatie een goede afspiegeling van de
organisatie, met andere woorden zijn alle afdelingen vertegenwoordigd in het euro-
projectteam.

* Komt het europrojectteam periodiek bij elkaar om:
– voortgang te bespreken;
– onderlinge afhankelijkheden en problemen te bespreken.

Overzicht van uit te voeren activiteiten (implementatieagenda):

* Is er een overzicht van activiteiten (implementatieagenda) waarbij per activiteit
is beschreven:

– Omschrijving activiteit.
– Verantwoordelijke.
– Uitvoerder.
– Uiterlijke datum gereed.
– Benodigde inspanning (aantal benodigde dagen, doorlooptijd) en kosten (ten

behoeve van het budget).
– Samenhang met/afhankelijkheid van andere activiteiten.

Voortgangsrapportage:

* Wordt de voortgang van het europroject periodiek aan het management gerap-
porteerd.

* Wordt daarbij aangegeven:
– De verschillen met de voorgaande rapportage.
– De stand van de euroactiviteiten ten opzichte van de planning.

Draaiboek overgang euro:

* Is er een Draaiboek overgang euro opgesteld waarin alle activiteiten voor de over-
gang van de organisatie op de euro zijn beschreven.

* Is het Draaiboek overgang euro meermalen getest/getoetst op de werking.

* Zijn er werkzaamheden opgespaard die pas na de overgangsdatum zullen wor-
den uitgevoerd (verwerkt) ten behoeve van de pijplijntransacties (werkvoorraad).

* Is er een fall-back scenario aanwezig (en indien mogelijk getest) indien de euro-
conversie:

– niet tijdig is afgerond;
– geen betrouwbare geconverteerde gegevens oplevert.

Onderlinge relaties tussen processen/activiteiten:

* Zijn voor alle processen/activiteiten de onderlinge relaties en consequenties voor de
overgang in kaart gebracht. Dit moet tot uiting komen in de implementatieagenda.

* Is de uitvoering van de activiteiten uit de implementatieagenda tot op heden vol-
gens schema verlopen.
Beschikbaarheid leveranciers:

* Is onderzocht of de IT-leveranciers beschikbaar zijn op cruciale momenten. Denk
daarbij aan ondersteuning tijdens:

– het aanpassen van de software;
– de implementatie van de eurobestendige software;
– de uitvoering van de conversie.
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* Is onderzocht of de overige leveranciers beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld:
– het aanpassen van alle automaten;
– het aanpassen van alle kassa’s.

* Zijn de telefoonnummers van alle leveranciers bekend bij het europrojectteam/de
coördinator.

Eurobestendigheidsclausule inkoopprocedure:

* Is er een eurobestendigheidscontrole opgenomen in de inkoopprocedure (bij-
voorbeeld bij de aanschaf van automaten en programmatuur).
Impact op processen:

* Zijn nieuw geïntroduceerde procedures vanwege de euro bekend bij alle mede-
werkers (bijvoorbeeld het voor 1 januari 2002 doorhalen van eurobedragen op fac-
turen om foutieve verwerking te voorkomen).

* Is het voor de gebruiker duidelijk hoe er met documenten met bedragen (prijs-
lijsten, facturen, etc.) moet worden omgegaan nadat de organisatie is overgegaan
op de euro. Bijvoorbeeld:

– Hoe moeten lijsten/overzichten zonder valuta-aanduiding worden geïnterpre-
teerd (als er geen valuta is aangegeven, maar bijvoorbeeld wel een printdatum
of een datum waarop de gegevens betrekking hebben).

– Werkwijze omrekening eurobedragen naar guldens voor invoering euro.
Aanvullende controles:

* Worden er in de eerste zes maanden na de conversie, de ingebruikneming van
eurobestendige software en/of het euro-overgangsmoment aanvullende controles op
financiële aansluitingen uitgevoerd.

* Worden uitgaande betalingen (tijdelijk) aanvullend gecontroleerd.

Communicatie:

* Is er een communicatieplan opgesteld waarin minimaal per soort of groep mede-
werkers en/of externe partijen is vastgelegd:

– De benodigde relevante euro-informatie.
– De datum waarop deze informatie zal worden gecommuniceerd.

* Wordt periodiek de voortgang van het europroject gerapporteerd aan:
– het management;
– de projectleden van het europroject;
– de medewerkers via interne communicatie.

* Zijn alle medewerkers ingelicht over:
– de wijzigingen in de bedrijfsprocessen vanwege de euro;
– de wijzigingen in de huisregels (bijvoorbeeld onkostenvergoedingen);
– mogelijke gevolgen voor salarissen/pensioenen.

* Zijn alle externe relaties geïnformeerd over:
– in welke vorm en per wanneer zij gegevens in euro zullen ontvangen (ook met

betrekking tot gewenningsinformatie);
– in welke vorm en per wanneer zij gegevens in euro dienen aan te leveren.

Training/Opleiding:

* Hebben alle medewerkers opleiding gekregen met betrekking tot de wijzigingen
die de euro met zich meebrengt voor de werkzaamheden van hun afdeling.

* Hebben alle medewerkers die te maken hebben met contant geld opleiding gekre-
gen waarin de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen:

– Waarde van de euro (overzicht), hoe kan de klant/consument de omrekening
controleren.

– Hoe ziet de euro eruit (herkenbaarheid), inclusief de echtheidskenmerken van
munten en biljetten.

– Omrekenkoers en wijze van omrekenen (NLG naar EUR, EUR naar NLG).
– Hoe moet de euro worden uitgelegd aan klanten en wat zijn de betalingspro-

cedures.
– Hoe omgaan met twee valuta’s (eventueel meerdere valuta’s in de grensstreken).
– Hoe omgaan met eurocheques (en cheques van andere landen).
– Hoe omgaan met PIN-passen, creditcards, etc.
– Hoe verloopt de procedure om guldens per 1 februari 2002 uit roulatie te

nemen en tot welke datum mogen guldens worden geaccepteerd.

* Hebben de medewerkers opleiding gekregen in de volgende aspecten:
– Hoe moet een eurofactuur worden verwerkt.
– Hoe ziet een aan te maken eurofactuur eruit.
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– Waar kan euro-informatie in de systemen worden gevonden.
– Het raadplegen van historische gegevens in de oorspronkelijke valuta (indien

relevant).
– Het raadplegen van historische gegevens in de euro (en de bijbehorende inter-

pretatie daarvan).
– De mogelijke totstandkoming van afrondingsverschillen.

* Worden alle opleidingen afgesloten met een toets.

* Zijn er (voldoende) eurocalculators beschikbaar (om de kans op foutieve omre-
keningen te voorkomen).

* Is het voor een gebruiker van een systeem altijd duidelijk in welke valuta:
– de gegevens worden ingevoerd;
– de geraadpleegde gegevens worden weergegeven op het scherm;
– de gegevens worden afgedrukt op overzichten/lijsten/rapportages (ongeacht de

periode waarop de gegevens betrekking hebben).

Reguliere aandachtspunten systeemontwikkeling:

* Voor de euroaanpassingen aan systemen worden de normale activiteiten met
betrekking tot systeemontwikkeling doorlopen: bouw, test, implementatie, nazorg.
Dit betekent dat naast onderstaande normen de reguliere normen ten aanzien van
change management, documentatie, opleiding, etc. gelden.
Bouw (maatwerk):

* Zijn de euroaanpassingen ingebed in het reguliere onderhoud.

* Is er een technisch ontwerp van de te realiseren eurowijzigingen opgesteld.

* Is er een functioneel ontwerp van de te realiseren eurowijzigingen opgesteld.

* Worden alle wijzigingen in de programmatuur gedocumenteerd.

* Wordt er gebruikgemaakt van een geautomatiseerd scantool om de programma-
tuur op eurogevoeligheid te analyseren.

* Indien er gebruik wordt gemaakt van een externe softwareleverancier die de
maatwerksoftware eurobestendig maakt, dient speciale aandacht te worden besteed
aan de volgende punten:

– Kunnen de activiteiten worden ingebed in het reguliere onderhoud.
– Heeft de softwareleverancier voldoende kennis van het systeem om de euroge-

voeligheid van de programmatuur te inventariseren en aan te passen.
– Worden de ontwikkelaars van het maatwerksysteem voldoende bij de analyse

van de programmatuur betrokken.
– Is het maatwerksysteem voldoende (volledig, actueel) gedocumenteerd om een

euroanalyse op de programmatuur mogelijk te maken.
– Beschikt de softwareleverancier over voldoende testbestanden (in euro’s) om de

eurobestendigheid van de door hem aangepaste programmatuur te kunnen tes-
ten.

Installatie euroversie standaardpakket:

* Wordt het eurobestendige systeem vanuit de leverancier geïnstalleerd in een sepa-
rate ontwikkel-/testomgeving.

* Doorloopt de euroversie het reguliere change management (testen, accepteren en
ingebruikneming van softwarewijzigingen).
Testen functionaliteiten systeem:

* Worden alle euroaanpassingen in het systeem getest.

* Worden alle extra gerealiseerde eurofunctionaliteiten getest (bijvoorbeeld euro-
knop).

* Is er een testplan waarin wordt beschreven: test per systeem/module, integratie-
test (test van alle interfaces), documententest (test van alle documenten).

* Is er een speciale eurotestomgeving (inclusief het testen van interfaces met exter-
ne partijen, documenten, etc.) ingericht.

* Worden alle interfaces tussen (in house) systemen en met systemen van externe
partijen (bijvoorbeeld banken, transporteur, toeleveranciers, klanten) getest (zoge-
naamde integratietests).
Testen werking systeem in combinatie met geconverteerde gegevens:

* Wordt de integriteit van de geconverteerde data gecontroleerd.

* Wordt de werking van de programmatuur met de geconverteerde data uit (de)
proefconversie(s) getest.
Kantoorautomatisering:

* Is het euroteken geïnstalleerd op onder andere PC’s en printers.
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Controles voorafgaand aan de conversie:

* Scope/voorbereiding:
– Is de scope van de te converteren gegevens duidelijk, met andere woorden: is

vastgelegd welke gegevens wel/niet worden geconverteerd naar de euro.
– Zullen de huidige gegevens in guldens apart worden opgeslagen zodat deze

gegevens na de conversie raadpleegbaar zijn.
– Is duidelijk hoe de (niet-geconverteerde) historische gegevens in guldens na de

conversie benaderbaar zijn (bijvoorbeeld raadpleegbaar via het oude systeem).
– Worden er proefconversies uitgevoerd.
– Is duidelijk door middel van welke overzichten/functionaliteiten in het systeem

de betrouwbaarheid van de conversie kan worden gecontroleerd.
– Pijplijntransacties (werkvoorraad):

- Is geïnventariseerd voor welke interfaces er gegevens ‘onderweg’ zijn, met
andere woorden: door het ene systeem zijn verzonden, maar waar nog geen
terugmelding voor is gekomen of waar nog geen verwerking van heeft plaats-
gevonden in het ontvangende systeem.

- Is geïnventariseerd voor welke gegevens na de euroconversie mogelijk correc-
ties moeten worden aangebracht.

- Is geïnventariseerd of alle elektronische betaalopdrachten naar de bank zijn
verstuurd. In guldens verstuurde betaalopdrachten resulteren in een terug-
melding van de bank in guldens. Indien het systeem deze betaling automatisch
kan afletteren, zal na de conversie de guldens-terugmelding moeten worden
afgeletterd tegen een geconverteerde eurobetaling.

* Rapportages:
– Zijn alle rapportages aangemaakt die in guldens nodig zijn (op basis van de hui-

dige gegevens):
- SAP bijvoorbeeld kan alleen de gehele database converteren. Indien er na de

conversie nog rapportages over de guldenperiode moeten worden gemaakt,
dan moet deze rapportage worden gemaakt op basis van geconverteerde euro-
gegevens.

* Detailcontroles vooraf:
– Is er een netwerk van controletotalen gedefinieerd (aantal te converteren

records, totaalwaarde van alle te converteren records, etc.).
– Worden er (totaal)tellingen/afdrukken van de huidige gegevens in guldens

gemaakt ten behoeve van de controle achteraf na uitvoering van de eurocon-
versie. Bijvoorbeeld:
- balans;
- openstaande posten (debiteuren/crediteuren, klanten/leveranciers);
- stamgegevens klant, artikel (bijvoorbeeld artikelprijzen);
- stamgegevens basisinrichting systeem (inrichting van het systeem, bijvoorbeeld

valuta-instelling);
- overzicht van het aantal te converteren posten/records;
- kerngegevens van de organisatie waarmee de conversie op juistheid en volle-

digheid kan worden gecontroleerd.

* Inrichting (financieel) systeem:
– Zijn er één of meer grootboekrekeningen ingericht waarop de afrondingsver-

schillen tijdens het converteren van de gegevens worden geboekt.
Controles na uitvoering van de euroconversie:

* Scope/voorbereiding:
– Beoordeel of het benaderen van de historische gegevens duidelijk is:

- Kunnen deze gegevens eenvoudig worden benaderd.
- Is het voor de gebruiker op het scherm duidelijk welke gegevens in gulden en

welke gegevens in euro zijn.

* Rapportages:
– Wordt op rapportages duidelijk de valuta aangegeven (per individuele post en

het totaalbedrag).
– Controleer de totaaltellingen op overzichten waar zowel gulden- als europos-

ten op vermeld worden. Voorbeeld: Lijst met openstaande posten waarbij per
post het bedrag in gulden of euro (bijvoorbeeld afhankelijk van de debiteur) is
weergegeven.
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* Detailcontroles achteraf:
– Indien mogelijk, controleer onderstaande overzichten/gegevens in euro na de

conversie met dezelfde overzichten/gegevens in gulden die voorafgaand aan de
conversie zijn afgedrukt:
- Balans.
- Openstaande posten (debiteuren/crediteuren, klanten/leveranciers):

• Is het totaal openstaande posten debiteuren in gulden gelijk aan het totaal
openstaande posten in euro plus de afrondingsverschillen (zie grootboek-
rekeningen).

- Stamgegevens klant, artikel (bijvoorbeeld artikelprijzen), premies, leaseprij-
zen:
• Is per artikel de prijs per hoeveelheid juist geconverteerd. Met name bij arti-

kelen met lage prijzen is het wijzigen van de eenheid per artikel een manier
om grote afrondingsverschillen te voorkomen. Voorbeeld: prijs artikel X was
0,10 NLG per stuk en wordt na de conversie geen 0,0453.. EUR per artikel,
maar 0,453.. per 10 artikelen, omdat bij verkoop van 2 artikelen er een ver-
lies geleden wordt van 0,006 EUR = 0,013 NLG = 6,6%.

– Is er goed geboekt op de ingerichte grootboekrekening(en) Afrondingsverschil-
len.

– Zijn valuta-aanduidingen juist geconverteerd:
- Zijn de stamgegevens met betrekking tot de basisinrichting van het systeem

(bijvoorbeeld valuta-instelling) aangepast.
- Zijn (indien gewenst) de valuta-aanduidingen per klant/leverancier aangepast.

– Overzicht van het aantal te converteren posten/records:
- Komt het aantal geconverteerde posten/records overeen met het vooraf

bepaalde te converteren aantal posten/records.
– Zijn enkele individuele posten/orders gecontroleerd.
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