
Inleiding

Dit artikel bespreekt de consequenties die de nieuwe
manier van begroten en verantwoorden binnen de rijks-
overheid meebrengt voor het werk van de IT-auditor in
zijn algemeenheid en voor het gebruik en de inhoud van
de third-partymededeling (TPM) in het bijzonder. Deze
nieuwe manier van werken staat binnen de rijksoverheid
bekend als ‘operatie VBTB’. VBTB is een afkorting van de
regeringsnota ‘Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverant-
woording’ ([Mfin02]). Het uitgangspunt is dat met een
betrouwbare en continue informatievoorziening de Twee-
de Kamer beter haar controlerende taak kan uitoefenen.
De IT-auditor en de overheidsmanager staan dan ook
voor een uitdaging van formaat. De te onderzoeken
objecten veranderen, en om zijn werk goed te kunnen
blijven doen heeft de IT-auditor andere competenties,
andere normen, andere instrumenten en andere aanpak-
ken nodig.
Dit artikel geeft aan in welke richting de accentver-
schuivingen zich voordoen in het werkveld van de IT-
auditor en dat de traditionele TPM die binnen de rijks-
overheid al lange tijd wordt gebruikt, naar verwachting
in toenemende mate door het management zal worden
omarmd. Er is een groeiende markt voor de TPM die op
haar beurt onder invloed van de VBTB aan een inhou-
delijke herziening toe is. De overheid heeft een nieuw
tijdperk aangekondigd, het tijdperk van de VBTB. Op
het speelveld van de VBTB zal de IT-auditor zijn toege-
voegde waarde moeten herijken.

De opbouw van het artikel is als volgt: allereerst zal wor-
den aangegeven hoe het speelveld van de VBTB eruitziet.
Op hoofdlijnen zal de VBTB-arena worden geschetst.
Daarna zal het managementvraagstuk in het kader van
de VBTB worden gedefinieerd en de feitelijke vraag wor-
den geformuleerd ten aanzien van de TPM in de para-
graaf ‘Het managementvraagstuk en de TPM’. Vervol-
gens zullen verschillende aspecten worden belicht ten
aanzien van de TPM-problematiek in het kader van de
VBTB:

* Een TPM, hoe was het ook al weer?

* Vier manieren van opdrachtverstrekking.

* Verwachte veranderingen voor de IT-auditor:
– de scope;
– de kwaliteitsaspecten;
– de normen.

* De groeiende belangstelling voor oordeel over de ver-
antwoording.

* Conclusie.

Het nieuwe werkveld

De VBTB-arena

In mei 1999 kreeg de Tweede Kamer de regeringsnota
‘Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording’
(VBTB) aangeboden ([Mfin99]). Via deze nota spraken
Tweede Kamer en kabinet af dat ze een trendbreuk na-
streven in de wijze van begroten en verantwoorden. De
kern van de ambities van VBTB is dat zowel in de rijks-
begroting als in de verantwoording, beleid, prestaties en
middelen in hun onderlinge samenhang worden gepre-
senteerd. Door beleid, prestaties en geld zowel vooraf in
de begroting als achteraf in de verantwoording te kop-
pelen maakt de regering veel duidelijker welke beleids-
doelen met behulp van welke middelen beoogd worden
dan wel bereikt zijn. Het leggen van deze relatie tussen
doelen, prestaties en middelen maakt beleidsmatige keu-
zen transparanter: vooraf is duidelijk voor welke doelen
het geld wordt uitgegeven en achteraf kan iedereen zien
welke resultaten bereikt zijn met welke middelen. De
hoop is dat de Tweede Kamer beter inzicht krijgt in de
plannen en de bereikte resultaten en daardoor haar
democratische taak beter uit kan voeren.

Om deze grote ambities waar te kunnen maken dienen
de organisaties in de publieke sector ‘in control’ te zijn.
Aandacht hiervoor bestaat reeds langere tijd. Het Minis-
terie van Financiën heeft in 1996 met het verschijnen van
zijn studierapport ‘Government governance; over de
cyclus sturen – beheersen – toezichthouden – verant-
woorden’ het in het bedrijfsleven gangbare begrip cor-
porate governance toepasbaar gemaakt voor de rijks-
overheid. Ook hier was reeds het doel het scheppen van
waarborgen voor de realisatie van beleidsdoelstellingen.
Opgemerkt wordt dat in de zomer van 2002 de Sarba-
nes-Oxley Act van kracht is geworden voor organisaties
buiten de rijksoverheid en dat die vergelijkbaar is met de
wijze waarop binnen de rijksoverheid verantwoording
moet worden afgelegd over de bedrijfsvoering. Deze wet
is met grote snelheid totstandgekomen en heeft vooral
grote invloed op het corporate governance-beleid van
ondernemingen, de verantwoordelijkheid van bestuur-
ders en het Audit Committee, de interne beheersing, de
financiële verslaglegging en de functie van de externe
accountant zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten
([Feyt03]).

In de VBTB-arena zal het departementale management
een behoefte aan auditservices hebben, die een breder
blikveld hebben dan voorheen. Dit wordt veroorzaakt
doordat het management integraal verantwoordelijk
wordt voor het beheer en de geïntegreerde verantwoor-
ding over het beleid, de bedrijfsvoering en de financiële
middelen. Belangrijke kenmerken van VBTB, zoals resul-
taatgericht management, het toenemende belang van een
transparante bedrijfsvoering en de keuze voor het beleid
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Dit artikel heeft als doel een overzicht te geven van de ontwikkelingen binnen
de rijksoverheid ten aanzien van het gebruik van een derdenmededeling door
de auditdiensten en het lijnmanagement. Ingegaan wordt op de vraag wat er
verandert in de werkzaamheden van de IT-auditor bij de implementatie van
de regeringsnota ‘Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording’ (VBTB).
De bedoeling is dat het management zich zal moeten verantwoorden voor de
door hem verrichte werkzaamheden, terwijl de auditdiensten van de
respectievelijke departementen zich meer en meer zullen richten op de
review van deze verantwoording.

1) Bij de invulling van de
auditfunctie moet rekening
worden gehouden met de
verbreding van de scope
van de auditactiviteiten.
Verbreding en multidiscipli-
nariteit betekenen dat de
huidige departementale
accountantsdienst niet
ongewijzigd kan doorgaan
als nieuwe departementale
auditdienst. De departe-
mentale auditdienst moet
nieuw worden opgebouwd,
waarbij – naast accountants
– de inzet van bestuurs- en
bedrijfskundigen, econo-
men, operational auditors
en IT-auditors nodig is.



als primaire invalshoek, leiden tot andere en bredere
behoeften. De implementatie van de VBTB-nota heeft
daarom belangrijke wijzigingen en vernieuwingen met
betrekking tot de auditfunctie tot gevolg. De auditfunc-
tie1 zal meer dan thans toe moeten groeien naar een mul-
tidisciplinaire functie die is gericht op het leveren van
toegevoegde waarde aan de managers en de procesbe-
heerders binnen het departement.

In het bedrijfsleven hebben de interne accountantsdien-
sten reeds een omslag gemaakt naar multidisciplinaire
auditdepartments. Deze omslag heeft ingehouden dat de
activiteiten zijn verbreed van financial auditing naar een
breed scala van auditservices en in het bijzonder opera-
tional auditing en IT-auditing.

Om van VBTB en de overgang naar het nieuwe begro-
tingsstelsel een succes te maken is, hoe kan het ook
anders, een betrouwbare en continue informatievoorzie-
ning nodig. Wat dat concreet gaat betekenen voor het
werk van de IT-auditor binnen de rijksoverheid is
beschreven in het rapport ‘De auditfunctie in het VBTB-
tijdperk’ ([Kord01]), dat door minister Zalm op 
20 augustus 2001 namens het kabinet aan de Tweede
Kamer is aangeboden. In het rapport, dat is opgesteld
door een interdepartementale werkgroep onder voorzit-
terschap van de voormalig president van de Algemene
Rekenkamer F.G. Kordes RE, is een visie opgenomen
over de auditfunctie die nodig is in de nieuwe begrotings-
en verantwoordingssystematiek van het VBTB-tijdperk.

Deze visie is verder uitgewerkt in een kwaliteitsplan2 dat
op 21 februari 2002 door de Minister van Financiën aan
de Tweede Kamer is aangeboden ([Kwal02]). Het kwa-
liteitsplan kan worden beschouwd als een nadere uit-
werking en verfijning van de visie op de toekomstige
auditfunctie. Het rapport behandelt diverse bestuurlijke
uitgangspunten waarop in dit artikel niet verder wordt
ingegaan behalve op het punt van een specifieke taak die
de nieuw te vormen auditdiensten voortaan geacht wor-
den uit te voeren: het verrichten van periodiek onder-
zoek naar de bedrijfs- en de beleidsvoering.

De bedrijfs- en de beleidsvoering

De onderzoeken naar de bedrijfsvoering betreffen onder-
zoeken naar (de sturing van) de beheersing van de (pri-
maire en ondersteunende) processen, die zijn gericht op
het realiseren van de doelstellingen. De onderzoeken
naar de beleidsvoering betreffen onderzoeken naar de
kwaliteit van de beleidsinformatie c.q. de (ordelijke en
controleerbare) totstandkomingsprocessen van de infor-
matie over beleid. Deze onderzoeken betreffen daarnaast
onderzoeken naar de naleving van de van toepassing
zijnde regelgeving, zoals de ‘Regeling Prestatiegegevens
en Evaluatieonderzoek’ ([Mfin01]). Indien bedrijfsvoe-
ring ruim wordt uitgelegd, valt de beleidsvoering binnen
de bedrijfsvoering3.

De sturing en beheersing binnen het departement (con-
trolfunctie) hangt samen met de invulling van het
‘management-controlsysteem’ (MCS). Een MCS betreft
een systematische sturing en beheersing van de bedrijfs-
processen, gericht op de realisatie van de beleidsdoel-
stellingen.

Een goede invulling van het MCS betekent dat het pro-
ces en de instrumenten van sturing en beheersing struc-
tureel zijn ingebed in de organisatie. De ‘controls’ wor-
den zoveel mogelijk door middel van (AO-)procedures
verweven in de interne organisatie van een organisatie-
onderdeel, zoals een directie of directoraat-generaal.
De controls, die derhalve onderdeel zijn van de organi-
satie, kunnen vorm krijgen binnen de lijnorganisatie en
tevens door een (verbijzonderde) controlfunctie vanuit
een centrale stafdirectie, zoals de directie Financieel Eco-
nomische Zaken (FEZ) of P&O, van waaruit tevens
onderzoeken naar de bedrijfsvoering en beleidsvoering
kunnen worden uitgevoerd.

De verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goede
invulling van het MCS ligt dus bij alle lijnmanagers
(zowel op centraal als decentraal niveau), alsmede bij de
centrale stafdirecties. De managers van de diverse orga-
nisatieonderdelen zijn primair verantwoordelijk voor de
kwaliteit van hun eigen processen, dat wil zeggen dat zij
zelf verantwoordelijk zijn voor het voorkomen, signale-
ren en corrigeren van afwijkingen in de bedrijfs- en
beleidsvoering.

Het management kiest daarbij de beheersingsmaatrege-
len die nodig zijn om de doelstellingen van de organisa-
tie te bereiken en om risico’s binnen de bedrijfs- en de
beleidsvoering tegen te gaan. Een adequate borging van
de bedrijfs- en de beleidsvoering betekent dat sturings-
en beheersingsinstrumenten in de organisaties van het
ministerie zijn ingebed opdat het management-control-
systeem voldoet aan de te stellen normen.

Onderdeel van een MCS en in het bijzonder de interne
kwaliteitsborging is het monitoren van de processen. Het
monitoren moet informatie opleveren op grond waarvan
bijsturing kan plaatsvinden. In het kader van monitoren
kunnen ook onderzoeken naar de bedrijfsvoering en
beleidsvoering plaatsvinden. De voor het management-
controlsysteem integraal verantwoordelijke managers
bepalen zelf vanuit hun eigen informatiebehoeften in
welke mate en door wie zij deze onderzoeken naar de
bedrijfsvoering en beleidsvoering laten uitvoeren. Dit is
vaak afhankelijk van de omstandigheden.

Mededeling over de bedrijfsvoering

Een nieuw object van onderzoek voor de Auditdienst
van het departement is de ‘mededeling over de bedrijfs-
voering’. Dit is een management statement dat is opge-
nomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarver-
slag van een ministerie. Het is een verantwoording van
het management over de door hem gevoerde bedrijfs-
voering. Deze mededeling van het management garan-
deert extra aandacht voor de borging van de kwaliteit
van de bedrijfsvoering binnen de ministeries. De defini-
tie van bedrijfsvoering, die door de Tweede Kamer is
goedgekeurd, luidt:
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VBTB leidt tot belangrijke wijzigingen en vernieuwingen

met betrekking tot de auditfunctie.

2) Het kwaliteitsplan van
het kabinet voor de
auditfunctie, waar IT-
auditors deel van uitmaken,
is vooral ontwikkeld voor
het hoogste management
van de departementen en
verscheen op 21 februari
2002. Er blijkt een nood-
zaak te bestaan om te
investeren in de kwaliteit
van de audit. Mede door de
implementatie van de
VBTB-nota is er duidelijk
behoefte aan een brede
multidisciplinaire audit-
functie. Voorts laat de
arbeidsmarkt op dit punt
verontrustende knelpunten
zien; aandacht voor het
‘human capital’ is nood-
zakelijk. Door de verbre-
ding van de scope kan de
nieuw te creëren auditdienst
niet zonder meer een
voortzetting zijn van de
huidige Auditdienst. De
nieuw op te zetten dienst
heeft zowel accountants,
bestuurskundigen, bedrijfs-
kundigen, economen,
operational auditors als IT-
auditors nodig. De realisa-
tie moet uiterlijk eind 2004
een feit zijn. De regierol
komt te liggen bij de Audit
Committees van de
departementen.

3) De periodieke onder-
zoeken naar de bedrijfs- en
de beleidsvoering worden
uitgevoerd voor en in
opdracht van het hoogste
management (minister, SG,
Bestuursraad) en moeten
zekerheid verschaffen over
de kwaliteit van de bedrijfs-
en de beleidsvoering.
Uiteraard kunnen de
onderzoeken ook leiden tot
aanbevelingen voor
verbeteracties. Onderzoek
voor het hoogste manage-
ment is een reguliere taak
voor de auditdienst.
Daarnaast kan de audit-
dienst ook op verzoek van
het overige management
binnen het departement
onderzoek doen. Dit is een
facultatieve taak. De
accountantscontrole van
het departementale
jaarverslag is een wettelijke
taak.



‘Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van bedrijfs-
processen binnen een ministerie om de gestelde beleids-
doelstellingen te kunnen realiseren. Het betreft sturing
en beheersing van zowel de primaire processen als van
de processen die hiervoor faciliterend zijn (de zoge-
naamde ondersteunende processen).’

De tekst van de mededeling van het management (en in
laatste instantie de minister) is dan als volgt: ‘In het
begrotingsjaar ... zijn de maatregelen, getroffen om een
kwalitatief goede bedrijfsvoering te waarborgen, op een
adequate wijze door de organisatie uitgevoerd. In de uit-
voering zijn de volgende punten van aandacht naar
voren gekomen ...
Ten aanzien van deze punten zijn/zullen de volgende ver-
beteracties (worden) opgestart ...

Van de werkzaamheden van de Auditdienst inzake de
certificering van de jaarstukken maakt deze mededeling
over de bedrijfsvoering een integraal onderdeel uit. Het
oordeel van de Auditdienst is zoals altijd een verklaring.

Het managementvraagstuk en de TPM

Het antwoord op de vraag van het management ten aan-
zien van de verantwoording is binnen de rijksoverheid
tot op heden vaak een audit geweest waarvan de uit-
komsten (voorzover het IT-audits betrof) werden neer-
gelegd in een zogenoemde third-partymededeling (TPM).
Het betrof hier mededelingen ten aanzien van een gedeel-
te van de verwerking die ‘buiten de deur’ plaatsvond
(lees: de traditionele TPM).
In de gehele controleketen die in het kader van de VBTB
moet worden ingericht om te komen tot de beantwoor-
ding van de ultieme managementvraag omtrent de deug-
delijkheid van de informatievoorziening zoals die door
de Tweede Kamer wordt verlangd, zal de traditionele
TPM van het rekencentrum zeker een rol spelen. Maar
er zijn in de VBTB-arena méér processen die om een ‘in
control’-oordeel vragen, voornamelijk ook die processen
die ‘binnen de deur’ plaatsvinden.

Zonder maatwerk van het management (eventueel de
Auditdiensten) is de betekenis die aan een traditionele
TPM moet worden gehecht, in de meeste gevallen
beperkt. Het gevaar is dat zeer gemakkelijk gedacht
wordt dat met het verkrijgen van een TPM bij het reken-
centrum (dat ‘buiten de deur’ is) in voldoende mate ver-
antwoording is afgelegd met betrekking tot het beheer
op het totale automatiseringstraject inclusief het daar-
bijbehorende beheer over de processen, afhankelijk van
de aard, de inbedding in de organisatie en de omvang
van de totale geldstroom.

De feitelijke vraag die beantwoord zal moeten worden,
is of het management (of beter nog de belanghebbenden)
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in het kader van de VBTB-problematiek met alleen een
audit over een uitbesteed werk uit de zorgen is.

Een TPM: Hoe was het ook al weer?

Wanneer is er sprake van een TPM?

Third Party onderzoek: Onderzoek ten behoeve van een
doelgroep die niet tevens opdrachtgever is ([NIVR89]).

Meer toegesneden naar de onderhavige problematiek
spreken we van:
‘een mededeling van een auditor om aan derden die
gebruikmaken van een serviceorganisatie zekerheid te
geven over de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen
of over specifieke kwaliteitsaspecten voor specifieke deel-
gebieden’.

In deze definitie worden de beheersingsmaatregelen in
twee clusters ingedeeld:

* applicatieve beheersingsmaatregelen (application con-
trols), te weten geprogrammeerde procedures en beheer-
singsmaatregelen voor de gebruikers, ook wel specifieke
controles genoemd;

* algemene beheersingsmaatregelen (general computer
controls), ook wel generieke controles genoemd.

Als de doelgroep niet tevens opdrachtgever is, is sprake
van een third-partyonderzoek ([NIVR89]). In die geval-
len is het van essentieel belang dat eenduidigheid bestaat
in de strekking van de oordelen, aangezien de doelgroep
de opdracht niet formuleert. In het buitenland heeft men
voor third-partyonderzoeken al voorbeelden ontwikkeld
van standaardmededelingen. In de Verenigde Staten
staan in SAS 70 (Statements on Auditing Standards)
voorbeelden van standaardmededelingen van IT-audi-
tors bij third-partyonderzoeken, in het bijzonder bij ser-
viceorganisaties ([AICP97]).

In die gevallen waarin de opdrachtgever en de doelgroep
wel samenvallen is sprake van een audit naar de afspra-
ken die gemaakt zijn tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer. Het antwoord van de auditor kan in de strikte
zin van de bovengenoemde definitie geen TPM worden
genoemd. Er is namelijk geen derde partij. Er is wel een
auditor maar die kan gezien worden als het verlengstuk
van de opdrachtgever om bij de opdrachtnemer een
audit uit te voeren. Als ware het de Auditdienst van een
departement zelf. De eerste partij gaat kijken bij de twee-
de partij of de afspraken wel zijn nagekomen.

Hieronder is uiteengezet hoe de term TPM toch binnen
de rijksoverheid ingang heeft gekregen en in veel geval-
len in het kader van de hierboven staande definitie
onjuist wordt gebruikt.

Ook processen die ‘binnen de deur’ plaatsvinden, vragen

om een ‘in control’-oordeel.



Oorspronkelijk de onbekende derde, het ‘1-2-3-tje’

Van oorsprong is de TPM een middel om voor een onbe-
kende een antwoord te geven op de vraag of de verwer-
king van gegevens bij een rekencentrum in continuïteit
betrouwbaar is. De opdrachtgever van de auditor is het
rekencentrum zelf die met de mededeling in de hand het
maatschappelijke verkeer kan aangeven hoe het gesteld
is met die betrouwbaarheid. Onvriendelijk gezegd is het
een keurmerk voor het rekencentrum. Het betreft een
afspraak tussen twee partijen (de opdrachtgever en de
auditor) om een onderzoek te doen naar de verwerking
van gegevens bij de opdrachtgever en daarover een
mededeling te verstrekken ten behoeve van een onbe-
kende derde.

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn bekend. De mede-
deling wordt hierbij niet primair uitgebracht aan de
opdrachtgever, maar aan een onbekende derde ten
behoeve van de oordeelsvorming van de onbekende
derde over de kwaliteit van de aan hem geleverde dien-
sten.

Figuur binnen rijksoverheid: de bekende derde, het
‘1-2-tje’

Binnen de rijksoverheid is sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw gebruikgemaakt van de figuur van de onbe-
kende derde, zij het dat men voor de onbekende derde
partij een bekende heeft ingevuld. De derde partij was
bekend en werd gelijkgesteld aan de eerste partij: er
wordt een mededeling uitgebracht aan de opdrachtgever.

Binnen de rijksoverheid werd in die tijd de volgende
definitie gehanteerd:
‘een onafhankelijke derde (en in de onderhavige casuïs-
tiek is dat EDP AUDIT POOL4, afgekort EAP), gaat
kijken bij een tweede (en dat is hier een rekencentrum)
of de afspraken die gemaakt zijn tussen de tweede en de
eerste (een departement) wel worden nageleefd door die
tweede, om dan vervolgens in de vorm van een medede-
ling aan de eerste kenbaar te maken wat de bevindingen
zijn’.

Eigenlijk moet men vanaf dat moment spreken van de
audit op de afspraken die zijn gemaakt tussen het depar-
tement en het rekencentrum. Daardoor is de term third-
partymededeling zoals die oorspronkelijk is bedoeld, for-

meel niet meer aan de orde. Materieel heeft men voor
deze variant tot op de dag van vandaag nog steeds de
term TPM in gebruik.

Aanvankelijk waren in de jaren tachtig de rekencentra
zelf de opdrachtgevers voor de TPM. Eind jaren negen-
tig van de vorige eeuw is de opdrachtverstrekking ver-
legd van de rekencentra naar het betreffende departe-
ment, waardoor men meer nog dan voorheen eigenlijk
alleen maar kan spreken van de audit op de afspraken
tussen twee partijen.

Vier manieren van opdrachtverstrekking

Binnen de rijksoverheid is een viertal manieren van
opdrachtverstrekking te onderkennen. In het kader van
de VBTB is de verwachting dat het management behoef-
te heeft aan auditors die hem kunnen helpen aan inzicht
ten aanzien van het beheer over objecten in de IT. De
vraag is echter in hoeverre de betreffende Auditdiensten
van de rijksoverheid aan deze vraag kunnen voldoen,
omdat de beschikbare auditors van oudsher binnen de
auditdiensten ten dienste staan van de werkzaamheden
van de betreffende auditdienst. De hulpvraag van het
management zal vaak wel, maar ook vaak niet kunnen
worden gehonoreerd.

De huidige wijze van opdrachtverstrekking zal naar ver-
wachting de komende tijd aan een herziening toe zijn.
Hoe dat eruit zal gaan zien is op dit moment niet aan te
geven. De verwachting is dat het management in toene-
mende mate opdrachten zal geven aan auditdiensten (of
aan EAP) of opdrachten zal uitbesteden buiten de rijks-
dienst. Hieronder een overzicht van de op dit moment in
gebruik zijnde manieren van opdrachtverstrekking.

Eerste manier: Audit voor de auditdienst (bekende doel-
groep)
De opdracht aan de auditor wordt verstrekt door het
departement, in casu rechtstreeks door de auditdienst.
De doelgroep is de auditdienst.
Hier is sprake van een mededeling die door de auditor
ten behoeve van de auditdienst wordt opgesteld en waar-
van eventueel ook het management van de organisatie
van de auditdienst gebruik kan maken. Maar in zijn zui-
vere vorm is dit een gewone opdracht, niet zijnde een
TPM in de definitie zoals die hierboven is verwoord, als
ware het een onderzoek van de auditdienst zelf. Het
karakter van de audit is een uitgebreid onderzoek (even-
tueel review als het rekencentrum zelf audits verzorgt of
laat verzorgen) op de maatregelen en procedures binnen
het rekencentrum ten behoeve van de audit op de jaar-
rekening.
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Voorbeeld TPM in oorspronkelijke betekenis.
Object van onderzoek: verwerking van gegevens (bij
rekencentrum)
1: Opdrachtgever: Rekencentrum
2: Opdrachtnemer: Auditor
3: Doelgroep: Mededeling bestemd voor onbekende
derde

TPM in de betekenis bij de rijksoverheid.
Object van onderzoek: verwerking van gegevens (bij
rekencentrum)
1: Opdrachtgever: Departement
2: Opdrachtnemer: Auditor
3: Doelgroep: Mededeling bestemd voor departement

4) EDP AUDIT POOL is
een, bij een Besluit van de
minister van Financiën d.d.
29 juni 1988 ingesteld,
interdepartementaal
samenwerkingsverband van
een aantal departementale
accountantsdiensten en de
Directie Accountancy
Rijksoverheid (DAR /
voorheen Centrale Accoun-
tantsdienst) op het terrein
van controle en automatise-
ring.

De huidige wijze van opdrachtverstrekking zal naar

verwachting de komende tijd aan een herziening toe zijn.



Tweede manier: TPM voor lijnmanagement (bekende
doelgroep) door formele tussenkomst van de auditdienst
De opdracht aan de auditor wordt verstrekt door het
departement, in casu rechtstreeks door de auditdienst.
De doelgroep is het (lijn)management van het betreffen-
de departement.
Hier is sprake van een mededeling die door de auditor is
opgesteld ten behoeve van het (lijn)management en
waarvan eventueel ook de auditdienst van het betreffen-
de departement gebruik kan maken. Materieel is deze
audit niet wezenlijk verschillend van de eerste vorm van
opdrachtverstrekking, zij het dat de formele procedure
tot opdrachtverstrekking anders verloopt. Deze variant
komt binnen de rijksoverheid veel voor. Meestal is deze
vorm ingegeven door het feit dat de werkzaamheden van
de auditor alleen gedaan kunnen worden door de
afspraak dat de urenbudgetten voor het betreffende
departement moeten worden geaccordeerd door de
auditdienst van het departement waarvan de doelgroep
deel uitmaakt. Strikt theoretisch is hier sprake van een
TPM omdat de doelgroep niet dezelfde is als de
opdrachtgever. Praktisch komt het erop neer, gezien de
werkzaamheden die worden verricht en de afstemmin-
gen die plaatsvinden, dat het lijnmanagement wordt
gezien als opdrachtgever en dat de auditdienst alleen een
formele tussenkomst is.

Derde manier: TPM voor lijnmanagement (bekende
doelgroep) in opdracht van het rekencentrum
De opdracht aan de auditor wordt verstrekt door het
rekencentrum. De doelgroep is het lijnmanagement van
het betreffende departement.
Omdat hier de doelgroep een andere is dan de opdracht-
gever, moet volgens de definitie zoals die hierboven
wordt gehanteerd deze vorm een TPM worden genoemd.
De doelgroep is bekend.
Het karakter van deze audit is eigenlijk een soort certifi-
cering van de werkzaamheden van het rekencentrum,
dat om commerciële redenen een onafhankelijk oordeel
wil hebben over de door hem verrichte werkzaamheden,
ten behoeve van één van zijn klanten.

Vierde manier: TPM voor potentiële klanten (onbeken-
de doelgroep) in opdracht van het rekencentrum
De opdracht aan de auditor wordt verstrekt door het
rekencentrum. De doelgroep is onbekend en het reken-
centrum gebruikt deze mededeling voor commerciële
doeleinden. Vaak ingegeven door PR-acties om poten-
tiële klanten inzicht te geven in de kwaliteit van het
rekencentrum.

Verwachte veranderingen voor de IT-auditor

De scope

VBTB betekent niet alleen investeren in nieuwe compu-
tersystemen om informatie te koppelen. VBTB gaat veel
verder en heeft gevolgen voor de volledige organisatie.
Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van passende
beheersingsmaatregelen ten aanzien van bijvoorbeeld de
politiek/bestuurlijke, juridische, financiële, organisatori-
sche en communicatieve componenten. Voor de IT-audi-
tor de taak om te bezien of bij de departementen de
informatiekundige gevolgen voldoende aan de orde zijn
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geweest. Voorts dient de IT-auditor te bezien of waar-
borgen in het management-controlsysteem zijn inge-
bouwd ten aanzien van de kwaliteit van de informatie-
voorziening, en de kwaliteitsborging van de beleids- en
bedrijfsvoeringsinformatie.
Voor de IT-auditor is het belangrijk een beeld te krijgen
van de gevolgen die de VBTB heeft voor de informatie-
behoefte van het management dat zich voortaan over
méér zaken moet verantwoorden dan het gewend was.
Om een idee te geven van ‘de nieuwe markt’ voor de IT-
auditor is hier een aantal objecten opgesomd ([Glas02]):

* de geëxpliciteerde beleidsdoelstellingen en gedefi-
nieerde prestatie-indicatoren;

* de beleidsinformatiesystemen;

* systemen die het baten-lastenstelsel ondersteunen;

* de risicoanalyse op de beleidsdoelstellingen, vervat in
het bedrijfsvoeringsplan;

* de monitorinformatie;

* de mededeling over de bedrijfsvoering;

* het management-controlsysteem.

Informatiebeveiliging
Voor de informatiebeveiliging blijven uiteraard de
bestaande wetten en regels van kracht. Voorbeelden
hiervan zijn:

* Wet bescherming persoonsgegevens;

* Wet op de Staatsgeheimen;

* Archiefwet;

* Wet Computercriminaliteit;

* Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 1994.

De kwaliteitsaspecten

Van oudsher staan bij IT-auditors van de rijksoverheid
de ordelijkheid en controleerbaarheid van de admini-
straties hoog in het vaandel. Later werden audits uitge-
voerd met het doel een oordeel uit te spreken ten aanzien
van de betrouwbaarheid, exclusiviteit, integriteit en con-
troleerbaarheid van een bepaald object in de geautoma-
tiseerde omgeving.

Om VBTB te laten slagen is daarnaast het kwaliteitsas-
pect van de continuïteit van de informatievoorziening
noodzakelijk, evenals de kwaliteitsaspecten efficiency en
effectiviteit. Om te waarborgen dat een minister de
Tweede Kamer niet met onwaarheden informeert, zal –
zoals ook nu al bij financiële informatie – de Auditdienst
zich ervan moeten vergewissen of het management maat-
regelen van kwaliteitsborging heeft getroffen en de
(opzet en) werking daarvan nader onderzoeken. Daarbij
zal de Auditdienst de bedrijfsvoeringsnormen, zowel
inhoudelijke als procesnormen, die het management
(o.a. op basis van de wet- en regelgeving) heeft ontwik-
keld, als uitgangspunt dienen te nemen. De Auditdienst
zal bij deze controlemaatregelen uitsluitend ingaan op
het testen van de goede werking van het stelsel van kwa-
liteitsborging dat het management heeft ingericht, en
heeft een signalerings- en adviesfunctie richting manage-
ment als het onderzoek stuit op belangrijke onvolko-
menheden in de bedrijfsvoering.



De normen

Voor de VBTB zijn nieuwe normen in ontwikkeling.
Naast de vigerende wetgeving ten aanzien van de infor-
matiebeveiliging en de Comptabiliteitswet en de daaruit
voortvloeiende regelingen liggen er nu concreet drie
nieuwe documenten waarin normeringen staan aange-
geven waar de IT-auditor rekening mee moet houden.

Baseline financieel en materieel beheer
Het Ministerie van Financiën heeft een rijksbrede ‘Base-
line financieel en materieel beheer’ ontwikkeld. Deze
baseline is in de vorm van een Handreiking in mei 2001
uitgekomen om het verantwoordelijke management een
referentiekader te verschaffen over de bij het financieel
en materieel beheer te hanteren normen. Hier wordt bij-
voorbeeld ingegaan op de beveiliging, continuïteit en
controleerbaarheid van uitvoeringssystemen (het pri-
maire proces), financiële administraties en voorraadad-
ministraties. Doel is te voorkomen dat bij het ene minis-
terie de lat veel hoger wordt gelegd dan bij het andere
ministerie.

Ministeriële Regeling Prestatiegegevens en Evaluatie-
onderzoek
Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 2002 en bevat
een minimumniveau aan voorwaarden voor een goede
organisatie van de evaluatiefunctie. Doel is het scheppen
van waarborgen voor de betrouwbaarheid van beleids-
informatie door eisen te stellen aan de totstandkoming
ervan. De regeling bevat bepalingen die de organisatie,
programmering en kwaliteit moeten waarborgen.
Voorts betreft deze regeling een bepaling dat, vooraf-
gaand aan de besluitvorming in de ministerraad over
nieuwe of te wijzigen doelstellingen en/of instrumenten,
moet worden afgewogen of een evaluatie ex ante zinvol
is. De in de begroting en het jaarverslag opgenomen
algemene en nader geoperationaliseerde doelstellingen
dienen op grond van de regeling eens in de vijf jaar te
worden geëvalueerd. Een en ander dient tot uiting te
komen in passende procedures.
De departementale begroting en verantwoording vormen
het uitgangspunt voor het bepalen van de inzet van
systemen van reguliere prestatiegegevens en periodiek
evaluatieonderzoek. De uit de systemen van reguliere
prestatiegegevens en periodiek onderzoek verkregen
informatie moet een beoordeling van de volgende aspec-
ten mogelijk maken:

* de – merites van de – beleidsdoelstellingen als zoda-
nig;

* de mate waarin de doelstellingen van het beleid wor-
den gerealiseerd (doelbereikingen);

* de mate waarin de doelstellingen van het beleid wor-
den gerealiseerd dankzij het gevoerde beleid (doel-
treffendheid);

* de vraag of de doelstellingen van het beleid gereali-
seerd hadden kunnen worden met de inzet van minder
middelen dan wel de vraag of er niet meer beoogde effec-
ten verwezenlijkt hadden kunnen worden met dezelfde
inzet van middelen (doelmatigheid van beleid);

* de algemene geschiktheid en/of merites van de geko-
zen wijze van instrumentatie;

* de – kosten en kwaliteit van de – in het kader van de
beleidsontwikkeling, -aansturing en -uitvoering gelever-
de producten en diensten (doelmatigheid van de bedrijfs-
voering);

* de inzet van programmamiddelen (zuinigheid inzet
programmamiddelen);

* de inzet van apparaatsmiddelen (zuinigheid inzet
apparaatsmiddelen).

Referentiekader Mededeling over de bedrijfsvoering
Het in februari 2002 door de Minister van Financiën uit-
gebrachte referentiekader ‘Mededeling over de bedrijfs-
voering’ is een set normen en gemeenschappelijke uit-
gangspunten voor de sturing en beheersing van
bedrijfsprocessen binnen een ministerie ([Mfin02]). De
uitkomsten van de vijf pilots op verschillende departe-
menten zijn erin verwerkt. De verantwoordelijke minis-
ters moeten aan de hand hiervan zelf relevante normen
ontwikkelen. Daarbij kunnen zij rekening houden met
zaken die specifiek op hun ministerie spelen, naast de
wettelijke normen en de rijksbreed afgesproken bedrijfs-
voeringskaders.
Voor de (IT-)auditor zijn de volgende punten relevant:

* Uit de risicoanalyse zullen de controleobjecten resul-
teren die voor de auditdiensten en ook voor EAP rele-
vant zijn.

* Aan het jaarplan kunnen de normen worden ontleend
die de IT-auditor kan hanteren bij het uitvoeren van zijn
audits:
– normen vastgelegd in wet- en regelgeving (CW 2001,

VIR, Wbp, Regeling Prestatiegegevens en Evaluatie-
onderzoek Rijksoverheid);

– normen vastgelegd in rijksbreed vastgestelde bedrijfs-
voeringskaders (het referentiekader Mededeling over
de bedrijfsvoering, Baseline financieel en materieel
beheer). Op dit gebied kunnen nog meer normen
worden ontwikkeld, denk aan personeelsbeheer, inte-
griteit, digitale duurzaamheid, enz.

* Departementspecifieke normen: in de nabije toekomst
zullen er naar verwachting naast de Baseline finan-
cieel en materieel beheer ook andere baselines worden
ontwikkeld om de bedrijfsvoering te verbeteren zoals:

– baseline personeelsbeheer;
– baseline informatiebeveiliging (VIR);
– baseline Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
– baseline ambtelijke integriteit;
– baseline (digitale) duurzaamheid.

Resumerend kan worden verwacht dat de (IT-)auditor:

* meer aangestuurd zal worden vanuit de risicoanalyse
en het jaarplan van de departementen en de departe-
mentale auditdiensten;

* de normen voor een belangrijk deel kan ontlenen aan
de interdepartementaal en departementaal vastgestelde
normen.
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Voor de IT-auditor worden de criteria effectiviteit 

en efficiency belangrijker.



De groeiende belangstelling voor een oordeel
over de verantwoording

Verantwoordingsinformatie van anderen indien daar
is uitbesteed

De doelstelling van de VBTB wordt bereikt door pro-
cessen beheersbaar in te richten. Deze processen worden
ondersteund door geautomatiseerde systemen. De com-
plexiteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking en
de daarvoor benodigde deskundigheden hebben binnen
de rijksoverheid ertoe geleid dat verbijzonderde auto-
matiseringsorganisaties zijn ontstaan binnen de eigen
autonomie. Daarnaast geeft een aantal rijksoverheids-
organisaties er de voorkeur aan de verwerking buiten de
eigen organisatie onder te brengen.
Bij het management van deze organisaties is sinds het
ontstaan van deze verbijzondering en onder aanvoering
van wetgeving over de zogenoemde informatische rela-
ties, behoefte ontstaan aan een oordeel over de betrouw-
baarheid en continuïteit van die automatiseringsorgani-
satie. Deze behoefte bestaat bij zowel de leiding van de
betrokken automatiseringsorganisatie als bij de externe
gebruikers (opdrachtgevers) en hun accountants. Ook in
de situatie van uitbesteding bij derden of indien er spra-
ke is van gezamenlijke automatiseringsorganisaties, is er
behoefte aan een oordeel over de betrouwbaarheid en de
continuïteit. De wetgeving over de hierboven genoemde
informatische relaties is te omschrijven als een set van
regels over hoe het management dient te handelen indien
informatie wordt ver- of bewerkt buiten de soevereini-
teit van de eigen organisatie. Voorbeelden van deze wet-
geving zijn de Wet bescherming persoonsgegevens, de
Wet Computercriminaliteit en het Voorschrift Informa-
tiebeveiliging Rijksdienst ([Mbiz94]).

Verantwoordingsinformatie van anderen indien daar
niet is uitbesteed

De VBTB geeft met de inrichting van de verantwoorde-
lijkheden en daarover af te leggen transparantie een ster-
ke druk op het management om zich in principe over alle
processen te verantwoorden en niet alleen over de uitbe-
stede automatiseringsdiensten of over de verbijzonderde
IT-diensten. Wat te denken van de verantwoordingsin-
formatie die bij een derde gezocht moet worden zonder
dat in het verleden afspraken zijn gemaakt over de wijze
van verantwoorden (bijvoorbeeld een verantwoording
over de hoeveelheid CO2-uitstoot in een bepaalde regio
en de vraag of het gestelde doel inzake het terugdringen
van deze CO2-uitstoot bereikt is). Wat te denken van
datawarehouseconstructies waaruit op elk gewenst
moment van alles aan informatie kan worden veredeld
voor een bepaald doel. Is deze veredeling betrouwbaar?
Op dit moment wordt binnen de rijksoverheid nog volop
gediscussieerd over de vraag hoe met deze verantwoor-
dingsinformatie moet worden omgegaan.

Verantwoordingsinformatie van de Auditdienst

Het ligt voor de hand op te merken dat de departemen-
tale Auditdiensten potentiële gebruikers zijn van de TPM
en wel voor de aan hen toegewezen certificerende taak.
Vanuit historisch perspectief echter hebben de Audit-
diensten (toen nog Accountantsdiensten geheten) in het
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kader van de controle op de rekening vaak geen TPM
nodig om tot een oordeel te komen over de rekening en
verantwoording omdat zij met de hun ter beschikking
staande controlemiddelen een voldragen onderzoek kon-
den doen en een deugdelijke grondslag hadden voor hun
oordeel.

De Auditdiensten hebben in het verleden ten aanzien van
het zogenoemde ‘ordelijk financieel beheer’ wel aan het
management van het betreffende departement aange-
geven dat dat management een TPM nodig had om in
aanmerking te komen voor een oordeel met een positie-
ve strekking over dat financieel beheer. Formeel is dit
juist indien geredeneerd wordt vanuit een beveiligings-
concept waaruit een eenduidig beveiligingsplan is
vervaardigd voor het betreffende systeem. Een TPM kan
dan dienst doen voor de beantwoording van de vraag of
het rekencentrum het beveiligingsplan met de daarin
opgenomen maatregelen en procedures naar behoren
naleeft dan wel heeft nageleefd. Indien geredeneerd
wordt (zoals het lijnmanagement dat doet) vanuit de
gedachte om zicht te krijgen op de dagelijkse betrouw-
bare verwerking van gegevens waarover het zich in het
kader van de VBTB moet verantwoorden, zou een
intensievere informatievoorziening vanuit het rekencen-
trum naar het lijnmanagement moeten worden georga-
niseerd.

Verantwoordingsinformatie van het management

De rationaliteit van de TPM komt in de VBTB-arena in
een ander licht te staan. Bij een TPM in het traject van
de certificering van de rekening en verantwoording
wordt het accent achteraf gelegd (meestal na afloop van
het jaar) op de betrouwbaarheid van de gegevensver-
werking (binnen het rekencentrum).
Als het management in toenemende mate gebruik gaat
maken van de TPM komt het accent veel meer vooraf te
liggen op de continuïteit van de (betrouwbare) verwer-
kingsorganisatie om de vraag te beantwoorden of de
informatievoorziening voor de Tweede Kamer wel op
peil blijft. De hierboven genoemde Mededeling over de
bedrijfsvoering is daarvan een voorbeeld.
De continuïteit waarover de traditionele TPM handelt,
zegt alleen iets over de wijze waarop de verwerkingsor-
ganisatie haar continuïteit heeft geborgd en zegt niets
over de continuïteit van de organisatie bij de gebruiker.
De continuïteit in een traditionele TPM gaat alleen over
de maatregelen die zijn genomen om met redelijke zeker-
heid te kunnen zeggen dat de gegevensverwerking onge-
stoord voortgang zal kunnen hebben. Dat wil zeggen dat
ook na ernstige storingen binnen redelijke termijn weer
verwerking kan plaatsvinden.

Het lijnmanagement heeft als doel de verwerking te vol-
gen in het kader van een ‘going concern’-motief en heeft
daartoe met de verwerker op het niveau van SLA’s rap-
portages afgesproken met frequenties (dagelijks en weke-
lijks) om sturend te kunnen optreden ingeval het ‘going
concern’-principe gevaar loopt. Het lijnmanagement her-
kent in de (eenmalige) rapportage(s) van de IT-auditor
(een TPM na afloop van een jaar) geen meerwaarde voor
de dagelijkse werkzaamheden behalve op momenten dat
er omissies zijn in de verwerking die door de interim-



controles van de IT-auditor worden opgemerkt en a
tempo worden doorgesproken met het lijnmanagement.
Het lijnmanagement ontleent wel een meerwaarde aan
het oordeel dat wordt uitgesproken over het stelsel van
maatregelen en procedures dat over een afgesloten perio-
de gefunctioneerd heeft in het rekencentrum en wel
zodanig dat er een prospectieve verwachting is ten aan-
zien van de werking van het stelsel (continuïteitsgedach-
te) na de afgesloten periode.

De rekencentra leggen in het kader van de afgesproken
SLA’s geen verantwoording af over de exclusiviteit, de
integriteit en de controleerbaarheid van de verwerking.
Het lijnmanagement zou in het kader van de VBTB wel
graag een extra stuurmiddel hebben als aanvulling op de
gegevens die het al krijgt in het kader van de SLA-rap-
portages. De huidige TPM is daarvoor niet het medium
omdat een TPM altijd na afloop van een jaar via het oor-
deel nog eens aangeeft hoe in het afgelopen jaar de ver-
werking was. Deze stand van zaken is dan bij het
management, zoals men dat plastisch aangeeft, al lang
en breed bekend. De traditionele TPM komt als stuur-
mechanisme in de ogen van het lijnmanagement als mos-
terd na de maaltijd.

Het lijnmanagement geeft aan dat behoefte bestaat aan
inzicht in de bevindingen op basis van TPM-werkzaam-
heden indien de rapportage daarvan aansluit op de
periodieke rapportages die gemaakt worden in het kader
van de SLA’s. Het vraagstuk van de dynamisering van de
werkzaamheden van de auditor en de rapportage daar-
over zal vervolgens moeten worden opgelost ten gunste
van het lijnmanagement. Pas dan zal de meerwaarde van
een TPM worden gevoeld en zal de nieuwe TPM iets
betekenen voor het lijnmanagement in het kader van de
continuïteit van de informatievoorziening zoals de VBTB
dat bedoelt.

Conclusie

De VBTB heeft een nieuwe impuls gegeven aan het den-
ken over ‘to be or not to be in control’ ofwel in het Bar-
goens: ‘de tent goed voor mekaar hebben’. Om te berei-
ken dat we die tent goed voor elkaar hebben moeten we
nog een lange maar ook uitdagende weg afleggen.

Ook de auditfunctie bij de rijksoverheid is fors in bewe-
ging. De IT-auditfunctie zal moeten mee veranderen. Het
betreft hier de verbreding van de scope, de kwaliteits-
aspecten, de normen, het toegenomen belang van IT in
het kader van de VBTB, de intensievere samenwerking
met andere auditdisciplines, het vergaren van nieuwe
kennis en het uitbouwen van de huidige competenties en
instrumenten.

Het departementale management zal een mededeling
over de bedrijfsvoering van ‘zijn tent’ moeten uitbren-
gen, die vervolgens door de Auditdiensten in het kader
van de certificering van de jaarstukken van een verkla-
ring zal moeten worden voorzien. In dit traject zal de IT-
auditor zijn werkzaamheden moeten herijken ten gunste
van het lijnmanagement om de traditionele TPM te laten
overleven. Als de IT-auditor in staat is zijn werkzaam-

heden ten gunste van het lijnmanagement te dynamise-
ren en zijn informatie daarover aan het lijnmanagement
a tempo kan leveren, heeft het management frequenter
het goede onderbuikgevoel zijn minister betrouwbaar te
informeren.
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De traditionele TPM komt als stuurmechanisme in de ogen

van het lijnmanagement als mosterd na de maaltijd.
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