
Rob Fijneman, partner KPMG IRM: ‘Natuurlijk wordt
de kwaliteit van financiële cijfers in belangrijke mate
gesteund en gevoed door de kwaliteit van IT-systemen.
Recent schreven collegae in De Accountant over een
informatiecontrole in een geautomatiseerde omgeving als
het gaat om het opstellen van de jaarrekening. Er spelen
echter ook andere essentiële zaken bij een controle. Denk
aan accountingregels, milieuaspecten en fiscale bijzon-
derheden. Daarbij gaat het om vraagstukken als hoe pre-
senteer ik jaarcijfers, hoe ga ik om met voorzieningen en
heb ik voldoende kennis van de verschillen tussen Euro-
pese en Amerikaanse accountingregels. De nieuwe tijden
voor accountants betekenen in mijn optiek dus niet dat
de accountant alleen een IT-expert zou moeten zijn, ook
niet bij de assurance services die buiten de financial audit
liggen.’

Fijneman is bij uitstek de man die zich met Neisingh
heeft ingezet voor het onderwerp van IT als essentieel
onderdeel van de opleidingscurricula Accountancy aan
universiteiten en bij de interne opleidingen binnen de
accountantskantoren. Hij is in 1999 gepromoveerd op
de vraagstelling wat de common body of knowledge, de
basiskennis op IT-gebied voor accountants, zou moeten
zijn. Fijneman: ‘Financiering, kostprijsbeheersing en
organisatievormen zijn de basisvakken die elke accoun-
tant krijgt. Daarna spitst het zich toe op externe ver-
slaggeving en bestuurlijke informatieverzorging en con-
troleleer. In deze drie hoofdvakken moet IT een plek
hebben. Daarbij komen vraagstukken aan de orde als:
Wat is nou IT? Hoe werken IT-systemen? Hoe werken
rekencentra? Wat betekent outsourcen van IT naar
andere partijen? Daar moet je beslist aandacht aan geven
en anders dan we gewend zijn. Nu proberen we het
gemis aan IT-opleiding vaak op te lossen in het eindsta-
dium van de studie. Maar dan kom je eigenlijk niet toe
aan de auditing van dit soort componenten.’

Hoewel uit zijn woorden blijkt dat de opleiding van
accountants nog niet overal op het gewenste IT-niveau
is gebracht, zijn de tijden eigenlijk alweer veranderd. Fij-
neman: ‘Nieuwe tijden voor accountants betekent vol-
gens mij dat accountants minder technische IT-bagage
nodig hebben dan we eerder dachten. We hoeven tegen-
woordig niet meer te weten of de programmatische
opbouw van een applicatie goed is. Veel belangrijker is
het om kennis te hebben van het beheersingsproces rond-
om die systemen.’ Natuurlijk weet Fijneman dat een
accountant altijd al procesmatig heeft moeten denken.
Ook vandaag de dag kijkt de accountant bij een contro-
le naar waar de schakels liggen in termen van betrouw-
baarheid en effectiviteit in systemen. Toch zal bij een
toenemende professionalisering in de IT-systemen de
aandacht van de accountant meer kunnen opschuiven in
de richting van het beheersingsvraagstuk.
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De nieuwe accountant 
is een IT ’er
Midden in de worsteling

Interview bij het afscheid van prof. A.W. Neisingh RE RA – partner KPMG IRM

Rob Fijneman start zijn visie op de nieuwe tijden voor accountants, het thema
van het afscheidsseminar van prof. A.W. Neisingh RE RA, vanuit de stelling
dat de nieuwe accountant in belangrijke mate een IT’er zou moeten zijn. 
De gedachte ligt in het verlengde van wat professor Neisingh altijd heeft
gepropageerd. Wil een accountant verantwoord assurance services in brede
zin bedrijven inclusief financial audit, dan zou hij in toenemende mate een 
IT-expert moeten zijn. Toch denkt Fijneman daarover genuanceerder dan zijn
leermeester.

Het afscheid van Dries Neisingh is geplaatst onder het
thema ‘Nieuwe tijden voor accountants’, de titel van
het seminar op 12 november aan de Rijksuniversiteit
Groningen, waar hij zijn afscheidscollege zal houden.
Nu zijn nieuwe tijden van alle tijden, maar toch zijn de
huidige tijden wel buitengewoon roerig. Daarom is het
thema goed gekozen. Dat vinden ook vier vooraan-
staande denkers en publicisten, die zich allen bezig-
houden met de belangrijkste elementen uit het levens-
werk van Dries Neisingh. Zij geven op het genoemde
afscheidsseminar acte de présence en stemden boven-
dien toe in een interview met Compact. De volgende
onderwerpen komen daarbij aan bod:
1. Welke wettelijke kaders staan de opdrachtgever en

de accountant bij de verlening van assurance-
diensten ter beschikking? Spreker: prof. mr. H. Fran-
ken, hoogleraar Universiteit Leiden.

2. De accountant als logische uitvoerder van privacy-
audits, welke aanvullende deskundigheid is vereist?
Spreker: mr. P.J. Hustinx, voorzitter College Be-
scherming Persoonsgegevens.

3. Welke IT-kennis mag de afnemer van assurance-
diensten bij de accountant verwachten? Spreker: 
dr. R.G.A. Fijneman RE RA, universitair hoofddo-
cent Universiteit van Tilburg, partner KPMG IRM.

4. Hoe heeft het denken over toezicht en toezichthou-
ders zich ontwikkeld? Spreker: prof. dr. A. Schilder
RA, directeur Nederlandsche Bank, bestuurslid Pen-
sioen- en Verzekeringskamer en hoogleraar UvA.



Volgens hem is het namelijk gerechtvaardigd te denken
dat IT-systemen nog een grote ontwikkeling zullen door-
maken, vergelijkbaar met wat in de auto-industrie
gebeurt. Daar zijn nu auto’s op de markt waar je als
eigenaar niet eens meer onder de motorkap kunt kijken,
al zou je het willen. En dat terwijl chauffeurs in de pio-
nierstijd van de automobielbranche voornamelijk sleu-
telende monteurs waren. Iets dergelijks kan zich in de IT-
branche gaan afspelen. Misschien worden IT-systemen
wel zo vanzelfsprekend goed dat je er nog maar nauwe-
lijks naar hoeft te kijken. ‘Al is het wel zo dat IT-syste-
men altijd facilitair blijven zonder zelf het primaire pro-
duct te zijn. Dat is een belangrijk verschil als je de
parallel wilt trekken met de autobranche. Maar als het
zo is dat systemen kwalitatief en professioneel steeds
beter zijn en leveranciers dat ook kunnen aantonen in
een eenduidig systeem van certificering, dan heb je
natuurlijk al een heel stuk van de auditingvraagstukken
in de basis beantwoord; dingen waar we nu op indivi-
dueel klantniveau soms mee worstelen.’

Speculatief

Voorspellingen in de IT-industrie zijn over het algemeen
sterk speculatief. Toch is de vraag gerechtvaardigd hoe-
veel tijd de accountant in de ogen van Fijneman nog
heeft voordat de nieuwe tijd van procesmatige IT-audi-
ting volop is aangebroken. ‘IT-auditing als zichtbare,
zelfstandige discipline binnen de accountancy bestaat
sinds begin jaren zestig. Er is lange tijd een traject
bewandeld in de sfeer van we gaan het technisch beoor-
delen; kijken naar autorisatieregels, naar continuïteits-
maatregelen of naar de algemene beheersing van wijzi-
ging in de programmatuur. Maar dat zegt nog niets tot
zeer weinig over de vraag hoe kwalitatief het inkoop-
proces verloopt, of het verkoopproces of het productie-
proces. Als een accountant steunt op de kwaliteit van het
inkoopproces, dan moet hij kijken hoe IT daar onder-
steunend werkt. Maar we weten nog niet zo goed hoe-
veel je moet beoordelen, hoe vaak je moet kijken, wat je
doet met de gegevens die uit die beoordeling komen en
of die gegevens je voldoende kunnen helpen bij het zet-
ten van een handtekening onder een jaarrekening. Die
worsteling, daar zitten we nog middenin. Ja, hoelang
duurt het nog voordat dit is opgelost? We kunnen er in
ieder geval niet nog eens tien jaar over doen. Die tijd is
ons niet gegeven in het accountantsberoep.’

Tijdsdruk

Met zijn laatste uitspraak zet hij de beroepsgroep onder
druk. Is dat terecht? Leven de opdrachtgevers van de
accountantskantoren al in de nieuwe tijden en verwach-
ten ze daarom een andere manier van controle en ver-
slaggeving? In feite is deze vraagstelling het onderwerp
van de lezing die Fijneman zal geven tijdens het
afscheidsseminar van Neisingh. Mogelijk om die reden
klinkt zijn antwoord doordacht en tegelijk licht alarme-
rend: ‘Ik denk dat opdrachtgevers veronderstellen dat we
de integrale, procesmatige IT-benadering van hun onder-
neming allang onder de knie hebben in het accountants-
vak.’

Deze verwachting aan de kant van de afnemer is in de
beleving van Fijneman vooral impliciet. Dat komt mede
doordat er een beperkt wettelijk kader is. Volgens de
Wet computercriminaliteit (zie ook het interview met de
architect van deze wet, prof. mr. H. Franken, elders in
deze Compact) moet de accountant melding maken in
zijn managementletter en in het accountantsverslag van
zijn bevindingen op het gebied van IT in het controle-
programma, doch alleen maar voorzover de accountant
zelf vindt dat hij aandacht moet geven aan IT. Dat is het
vertrekpunt geweest in het begin van de negentiger jaren.
Fijneman: ‘Intussen zijn de maatschappelijke verwach-
tingen veel hoger. Raden van Bestuur en Commissaris-
sen verwachten dat accountants actief kijken naar hoe
zij de IT op orde hebben in de onderneming, of de
belangrijkste risico’s getackeld zijn en of de onderneming
geen grote betrouwbaarheidsrisico’s loopt. Soms is er
zelfs sprake van verwachtingen in de sfeer van ‘behoed
ons voor desinvesteringen in IT’.

‘Vanuit het accountantsberoep lopen we een beetje ach-
ter die verwachtingen aan. Maar je ziet gelukkig wel din-
gen in wording, zoals de vorig jaar opgekomen SAS ’94,
een richtlijn vanuit de IFAC die zegt dat een professio-
nele accountant het nodige moet doen aan IT. Deze
richtlijn gaat verder dan de geciteerde tekst van de Wet
computercriminaliteit en geeft duidelijk meer structuur
en noodzaak om als accountant de IT beet te pakken.
We hebben in Nederland ook wel dit soort richtlijnen
voor de accountantscontrole. Maar SAS ’94 vraagt om
een veel proactievere rol van de accountant. En dat zou
wellicht het gat richting de verwachtingen vanuit de
opdrachtgever wat kunnen overbruggen.’

Integratie

Een andere reden voor de geschetste impliciet aanwezi-
ge verwachtingen ten aanzien van de accountantscon-
trole ziet Fijneman in het feit dat bestuurders en toe-
zichthouders zelf vaak moeite hebben om de impact van
IT goed te doorgronden. Bestuurders zitten vaak ver af
van de ingrijpende IT-projecten. Toch werken de mees-
te ondernemingen inmiddels met grotere of kleinere
ERP-systemen die geïntegreerd alle bedrijfsprocessen
ondersteunen. Er is geen losstaand financieel systeem
meer. Vanaf het operationele systeem wordt de financië-
le verslaglegging gevoed. Fijneman: ‘Denk aan de grote
ziekenhuizen waar de registratie van de verrichtingen in
het operationele systeem via een tarieventabel automa-
tisch leidt tot de facturering en de financieringsverant-
woording. Maar dit geldt ook voor banken, het geldt in
de meeste industriële processen en het geldt in hoge mate
voor de autobranche, waar de operationele systemen van
toeleveranciers vaak ook nog gekoppeld zijn in een geza-
menlijke resourceplanning. Klanten hebben dit alles dus
al geïmplementeerd. Ze zijn bovendien bezig met nieuwe
methodieken om hun verslaggeving te versnellen, te
publiceren op internet en dergelijke. Ze gaan er daarbij
van uit dat de accountant ook naar dit soort omgevin-
gen kijkt.’
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Overigens merkt Fijneman de laatste jaren dat er ook
klanten zijn die naar aanleiding van de implementatie
van SAP wél expliciet vragen wat er gaat veranderen in
de aanpak van de controle door de accountant: ‘Die vragen
worden echter vaak geboren omdat de opdrachtgever
geen veranderingen bij de accountantscontrole ziet.’

Incidenten

Andere momenten waarop expliciet met accountants
wordt gesproken over de wederzijdse verwachtingen en
expertise, komen voor bij incidenten. ‘Als het echt een
keer fout gaat in de beschikbaarheid van IT-systemen,
als er ineens allerlei virussen in de systemen rondwaren,
dan willen klanten nog wel eens vragen waarom ze nooit
gewaarschuwd zijn en zeggen ze bijvoorbeeld dat ze
dachten dat dit soort veiligheidschecks bij de reguliere,
externe controle aan de orde komt. Maar dan is het van-
uit een dienstverleningsoogpunt te laat om aan te geven
dat deze activiteiten niet in de reguliere werkzaamheden
zijn opgenomen. Daarom vind ik dat we als accountants
op voorhand vaker moeten uitleggen wat de mogelijk-
heden zijn in relatie tot de controle. Dan worden de ver-
wachtingen helder en ontstaat er communicatie.’

In dit verband wijst Fijneman op een aantal ontwikke-
lingen na 11 september: ‘Wij zijn op dit moment bezig
om de auditprogramma’s op te zetten voor de 2002-cij-
fers en dan blijkt dat specifieke ondernemingen als aan-
dachtspunt om te rapporteren aan de Raad van Bestuur
antwoord willen geven op de vraag hoe business con-
tinuity in de zin van uitwijkprocedures is geregeld.’ Hier
vragen enkele ondernemingen dus zelf om. Maar volgens
Fijneman is het een onderdeel van de klankbordrol van
de accountant om ondernemers ook proactief te wijzen
op de mogelijkheden van uitwijkprocedures. ‘In de zorg-
sector is er bijvoorbeeld een nieuwe norm Informatiebe-
veiliging Zorg op komst is, een variant op de Code voor
Informatiebeveiliging. Die nieuwe norm legt de kwestie
van business continuity en uitwijkprocedures neer als
een issue dat de zorginstelling moet regelen. Het is nog
niet helemaal verplicht gesteld, maar uiteindelijk zullen
de toezichthouders in de zorgsector daar wel druk op
gaan leggen.’

De opkomst en neergang van de hype in e-business heeft
ook trekken van een incident, hoewel Fijneman signa-
leert dat vooral in de business-to-business (B2B)-com-
municatie nog altijd volop sprake is van investeringen in
nieuwe concepten van e-business. Tijdens de hype merk-
te Fijneman dat veel ondernemingen bang waren de boot
te missen en snel het gevoel hadden op achterstand te
zijn gekomen. Er werden projectteams opgezet, los van
bestaande organisatiestructuren, om in korte tijd een 
e-businessstrategie te bouwen. ‘Een deel van dat werk is
terechtgekomen bij accountants, meer aan de advieskant
dan aan de auditkant, maar wel met de expliciete vraag
te helpen. Die grote beweging is sterk afgenomen, maar
vooral bij ondernemingen waar e-business naast de
bestaande processen een stevige voet aan de grond heeft
gekregen, praten we met interne accountants en ook
onderling over wat nou een goede auditaanpak zou zijn
in die nieuwe omgeving.’
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Integratie van IT-systemen in ERP-omgevingen, de toe-
genomen continuïteitsbedreiging en de stabilisatie van 
e-business zijn stuk voor stuk aanleidingen die de ver-
wachtingen van opdrachtgevers ten aanzien van IT-ge-
oriënteerde, procesmatige accountantscontrole stimule-
ren. En bovendien een zekere mate van sense of urgency
veroorzaken. Al die dingen zijn er immers al, terwijl
accountants in sommige opzichten nog met deze materie
bezig zijn, in ieder geval in de opleidingssfeer.

Onafhankelijkheid

Fijneman wijst meer ontwikkelingen aan die de nieuwe
tijden voor accountants in de steigers zetten, daarmee
een tijdsdruk veroorzaken en een andere attitude van de
beroepsgroep vragen. Hij doelt op het onafhankelijk-
heidsdenken, dat onder invloed van grote incidenten in
dit verband een niet mis te verstane factor is: ‘Audits zijn
gericht op kwaliteitsaspecten. In het accountantsdenken
zijn dat zaken als betrouwbaarheid en continuïteit, maar
ook efficiency en effectiviteit, waarin het management
overigens vaak veel meer is geïnteresseerd. In het kader
van onafhankelijkheid past de IT-audit perfect bij de
accountantscontrole; ze zijn een onscheidbare twee-een-
heid. Grote, internationale opdrachtgevers bespreken nu
echter expliciet wat de relatie is tussen de soort werk-
zaamheden die we als accountants doen en de omvang
van de reguliere auditfee die daarbij hoort. Dat wordt nu
heel transparant gemaakt om wederzijds duidelijker te
kunnen afbakenen wat wel en wat niet tot de audit
behoort. Expliciete verwachtingen worden nu dus niet
gevoed vanuit de materie en het risicomanagement, maar
vanuit de vraag ‘ben je voldoende onafhankelijk?’ Fijne-
man vindt dit een goede zaak. Hoe duidelijker onderlin-
ge verwachtingen worden uitgesproken, hoe beter. Er zit
echter ook een nadeel aan: ‘Ik merk dat het onafhanke-
lijkheidscriterium ook kan leiden tot een passieve hou-
ding, alsof we als accountants voorzichtig zouden moe-
ten zijn bij het inzetten van IT-auditors. En dat is een
averechts effect. Want zoals gezegd, IT-audits horen
gewoon bij de primaire accountantspraktijk.’

Commerciële benadering

De genoemde nieuwe tijden voor accountants zijn sterk
extern georiënteerd. Maar er is ook een zuiver intern
gemotiveerde component die de accountantsgroep aan-
zet tot activiteit en dat is wat Fijneman noemt ‘de com-
merciële benadering’. Hij wijst met name op de nieuwe
assurancediensten, zoals die door de Elliott-committee
voor het eerst duidelijk beschreven zijn: ‘Zaken als Web-
Trust, XBRL, TTP, PKI en internetbetalingen bieden het
auditberoep nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen.
Neem het voorbeeld van XBRL. Toezichthouders en
beleggers hebben belang bij het goed vergelijkbaar heb-
ben van cijfers op een snelle manier en wat zou nou
mooier zijn dan dat je daar een eenduidige taxonomie
onder legt en het kan verankeren in een techniek als
XBRL. Accountants werpen zich terecht op als partner
om daar oordelen over te geven en met de klant samen
te bepalen of het betrouwbaar is. Maar voor al dit soort
nieuwe zaken redeneren accountants alsof we alle beno-
digde IT-kennis al in huis hebben. Terwijl ik denk dat



het niet zo is. Als NOREA-lid kijk ik wel eens met ver-
bazing naar wat het NIVRA claimt in dit soort nieuwe
diensten.’

Daarom pleit Fijneman ervoor in de opleiding van
accountants, zowel aan de universiteiten als intern bij de
kantoren, een veel duidelijker integratie te laten plaats-
vinden van de klassieke accountantsvakken met de IT-
georiënteerde nieuwe tijden voor accountants. Daarbij
moet er aandacht zijn voor de procesmatige benadering
van IT-vraagstukken. En essentieel is bovendien de dia-
loog tussen opdrachtgever en accountant over elkaars
wederzijdse verwachtingen.
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Relatie met Dries Neisingh

‘We zijn collega’s binnen KPMG sinds zestien jaar,
zolang als ik hier werk. In die tijd hebben we in het
werkveld veel samengewerkt als IT-auditors. Gekop-
peld aan mijn promotietraject aan de Katholieke Uni-
versiteit Brabant heb ik samen met Dries intern diver-
se belanghebbenden gesproken over het onderwerp hoe
we accountants qua opleiding moeten equiperen op IT-
gebied. Met dit onderwerp is Dries altijd bezig geweest,
in Groningen vooral, maar ook wel in onze eigen inter-
ne organisatie. Dit blad, Compact, is mede door hem
opgezet vanuit de doelstelling om onze accountants
meer te vertellen over computers, over IT. Dries heeft
me aan de tand gevoeld in mijn proefschriftverdedi-
ging. Dus zowel in het werk als qua opleidingssituatie
ligt mijn relatie met Dries redelijk innig.’


