
Inleiding

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Sarbanes-
Oxley Act moeten in 2005 de Nederlandse organisaties
met een Amerikaanse beursnotering met een jaarafslui-
ting na april 2005, onder meer SOX 404-compliant zijn
en moeten CEO en CFO hiertoe een verklaring afleggen.
De organisaties die deze verklaring dienen af te geven
zijn in het algemeen niet van geringe omvang en sterk
geautomatiseerd. Zij hebben ervaring met grote auto-
matiseringstrajecten. Indien een tool niet in eerste
instantie ter reductie van kosten, verkorting van door-
looptijden of transparantie van het productaanbod wordt
geïmplementeerd, maar ter ondersteuning van nieuwe
wet- en regelgeving, krijgt de keuze voor en het imple-
menteren van een tool een extra dimensie. Dit artikel
geeft inzicht in deze extra dimensie door achtereenvol-
gens de uitgangspunten voor SOX 404-projecten, de SOX
404-methodologie en de inrichting van de SOX 404-pro-
cessen uiteen te zetten.

Uit de wetgeving en de standaarden van de Public Com-
pany Accounting Oversight Board (PCAOB) kunnen
regels en richtlijnen voor het management van organi-
saties worden gedestilleerd. De bestaande interpreta-
tiemogelijkheden vertalen zich in een organisatiespeci-
fieke (implementatie)methodologie. Vastlegging hier-
van in een blauwdruk geeft alle eindgebruikers en de
deelnemers in de implementatie van SOX 404 houvast.
De criteria voor pakketkeuze en de algemene specifica-
ties ten behoeve van een functioneel ontwerp (in de si-

Verschillende Nederlandse organisaties met een Amerikaanse beursnotering
zullen in het eerste kwartaal van 2005 de laatste projectactiviteiten ter
voorbereiding op de SOX 404-rapportage van 2005 uitvoeren. De laatste fase
van SOX 404-projecten gaat in het algemeen gepaard met de implementatie
van een tool. Het is echter onwaarschijnlijk dat een tool bestaat of wordt
gebouwd dat geheel aan alle eisen en wensen van de organisatie voldoet en
de gekozen methodologie volledig ondersteunt. Om te voorkomen dat als
gevolg hiervan wordt afgeweken van de methodologie (en daarmee het risico
bestaat dat uiteindelijk de organisatie niet SOX 404-compliant is), is het aan te
bevelen (aanvullende) organisatorische maatregelen te definiëren en te
implementeren. Dit artikel geeft inzicht in de te nemen stappen die resulteren
in de noodzakelijk te treffen organisatorische maatregelen in aanvulling op
een standaardtool om uiteindelijk SOX 404-compliant te kunnen zijn.
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tuatie van zelfbouw) kunnen worden afgeleid uit deze
blauwdruk.

Ervaring, opgedaan in diverse SOX 404-projecten, leert
dat het onwaarschijnlijk is dat het tool aan alle eisen en
wensen van de organisatie voldoet. Om te voorkomen
dat afgeweken wordt van de regelgeving en de op basis
hiervan gekozen methodologie, dienen (aanvullende)
organisatorische maatregelen te worden gedefinieerd en
geïmplementeerd. Een gedetailleerd inzicht in de ‘plaat-
sen’ waar het tool de methodologie niet (geheel) onder-
steunt, geeft aan op welke gebieden gebruikersproce-
dures noodzakelijk zijn al dan niet rondom het gebruik
van het tool.

De benodigde afstemming tussen de methodologie en
de inrichting van de SOX 404-processen, het zoge-
naamde alignment, is weergegeven in figuur 1. Deze
figuur geeft tevens de opbouw van dit artikel aan. Van-
uit de uitgangspunten wordt ingegaan op de methodo-
logie en mogelijke keuzevrijheden hierin. Dit vormt het
uitgangspunt voor de inrichting van de SOX 404-pro-
cessen en de geautomatiseerde ondersteuning ervan. Het
artikel geeft een aantal praktijkvoorbeelden die aanto-
nen dat een beperkte alignment tussen tool en metho-
dologie grote organisatorische consequenties kan heb-
ben.

Uitgangspunten voor SOX 404-projecten

Het uitgangspunt voor SOX 404-projecten is de Sar-
banes-Oxley Act. Deze Amerikaanse wet schrijft voor dat
het management van organisaties met een Amerikaan-
se beursnotering verantwoordelijk is voor het opzetten
en onderhouden van adequate internal controls (beheer-
singsmaatregelen) en procedures voor financiële ver-

slaggeving. Daarnaast dient het management jaarlijks te
rapporteren dat het verantwoordelijk is voor het boven-
staande en verantwoordelijk is voor de effectiviteit van
de internal controls. Dit houdt in dat het management
(lees: CEO en CFO) jaarlijks een internal-controlrapport
opstelt waarin het:
• expliciet verantwoordelijkheid neemt voor het opzet-
ten en onderhouden van adequate internal controls
(beheersingsmaatregelen) en procedures voor financiële
verslaggeving;
• de resultaten van de evaluatie van deze controls rap-
porteert.

Om te kunnen evalueren in welke mate de internal con-
trols en procedures voor financiële rapportage adequaat
zijn, dient het management deze controls te testen. Dit
is een veelomvattend proces waartoe het management
jaarlijks achtereenvolgens de volgende stappen moet
nemen:
• bepalen van de organisatorische scope van SOX 404;
• bepalen van de processen die onderdeel vormen van
deze scope;
• toewijzen van processen aan de entiteiten binnen de
scope;
• per toegewezen proces identificeren van controls per
entiteit;
• testen van de opzet en het bestaan van de controls;
• testen van de werking van controls;
• vastleggen van uitgevoerde testactiviteiten en test-
resultaten;
• aggregeren en evalueren van testresultaten;
• rapporteren van de effectiviteit van de controls;
• aftekenen door verantwoordelijk management.

Deze activiteiten zijn schematisch weergegeven in fi-
guur 2.

Elk van deze activiteiten dient per organisatie te worden
uitgewerkt in specifieke richtlijnen en procedures. De
reeds genoemde PCAOB heeft de Act uitgewerkt in ver-
schillende standaarden voor externe accountants. Stan-
daard nummer 2 (An Audit of Internal Control over
Financial Reporting in Conjunction with an Audit of
Financial Statements) geeft onder andere richtlijnen
voor de benodigde documentatie (van processen en con-
trols), de inhoud van de ‘test of design’ en de scope van
de ‘test of operating effectiveness’. Standaard nummer 3
(Audit Documentation) gaat in op de eisen aan docu-
mentatie van testresultaten en van de evaluatie van deze
resultaten. Uit deze standaarden kunnen regels en richt-
lijnen worden gedestilleerd waaraan de SOX 404-pro-
cessen van een organisatie moeten voldoen. Deze stan-
daarden vormen een aanvulling op de Act, maar zijn niet
volledig voorschrijvend. De organisatie heeft hierbij als
enige houvast dat van het management wordt verwacht
dat het ‘meer’ doet dan is voorgeschreven voor de exter-
ne accountant.
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Wie de tests dient uit te voeren binnen de organisatie
wordt bijvoorbeeld niet voorgeschreven, net als de
inhoud van de externe SOX 404-rapportage of de rol van
de afdeling Internal Audit of de evaluatiecriteria voor
het beoordelen van testresultaten. Alle interpretatiemo-
gelijkheden dienen zich te vertalen in een organisatie-
specifieke (implementatie)methodologie.

SOX 404-methodologie

Elke organisatie is uniek met een huidige organisatori-
sche inrichting, infrastructuur en procedures. SOX 404
stelt dezelfde criteria aan alle organisaties die aan deze
wetgeving onderhevig zijn. De keuzevrijheid die de wet-
geving biedt, kan elke organisatie op basis van haar cul-
tuur, inrichting, strategie en visie naar eigen inzicht
invullen. Dit heeft tot gevolg dat een organisatie haar
SOX 404-processen naar eigen inzicht invulling geeft.
Tijdens SOX 404-projecten die gedurende 2004 zijn uit-
gevoerd, zijn derhalve keuzen gemaakt voor de invul-
ling van elke stap in het SOX 404-proces. Vastlegging
van deze keuzen in een blauwdruk geeft alle eindge-
bruikers en de deelnemers in de implementatie van SOX
404 houvast. Vanwege de kans dat de medewerkers die
gaan participeren in de SOX 404-processen niet allemaal
hebben geparticipeerd in het (implementatie)project,
is een dergelijke blauwdruk van groot belang voor trai-
ning van de medewerkers die vanaf 2005 één of meer
activiteiten voor SOX 404 zullen uitvoeren.

Deze blauwdruk moet minimaal het volgende adresse-
ren:

Kader huidige organisatie
Het is van belang te bepalen in hoeverre huidige beleids-
richtlijnen, standaarden en procedures kunnen worden
gebruikt. Door vast te stellen in hoeverre het huidige
normenkader (zoals het COSO-model van de Treadway
Commissie) aan de SOX 404-eisen voldoet, ontstaat
inzicht in de mate waarin de organisatie reeds voldoet
aan de SOX 404-vereisten.

Rollen en verantwoordelijkheden van (groepen)
medewerkers
Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen de
verschillende niveaus waarop verantwoordelijkheden
zijn belegd.

Activiteiten en richtlijnen voor de uitvoering van de SOX
404-activiteiten (zie figuur 2)
De activiteiten en de rollen dienen aan elkaar te worden
gekoppeld. Tevens dient voor elke activiteit te worden
aangegeven in hoeverre deze kan worden of is uitbe-
steed. De richtlijnen zijn een verdere detaillering van de
uit te voeren stappen per activiteit.
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Tijdlijnen voor activiteiten
Binnen de richtlijnen van de PCAOB dient de organisa-
tie deadlines op te stellen voor de completering van de
SOX 404-activiteiten.

Integratie met reeds bestaande risk- en compliance-
activiteiten uit hoofde van regelgeving
SOX 404 focust op financiële rapportage. Financiële
organisaties moeten aan meerdere (inter)nationale wet-
ten en regels voldoen die raakvlakken hebben met SOX
404. Binnen de Sarbanes-Oxley Act dient afstemming
plaats te vinden met Sectie 302 en Sectie 906. Daarnaast
moeten financiële instellingen voldoen aan regelgeving
zoals de Regeling Organisatie en Beheersing (ROB) in
Nederland. Ook nieuwe wet- en regelgeving zoals
Basel II en Solvency II kan invloed hebben op de SOX
404-activiteiten. SOX onderscheidt zich als volgt:
• focus op financiële rapportage;
• documentatie en tests van controls;
• evaluatie van de effectiviteit van de controls (opzet,
bestaan en werking);
• rapportage over de evaluatie van de effectiviteit van
het raamwerk van internal controls.
Integratie van de verschillende te mitigeren risico’s kan
leiden tot efficiënte invoering van SOX 404.

Inrichting van SOX 404-processen

Vanwege de omvang en impact van SOX 404 besluiten
veel organisaties de activiteiten te ondersteunen met
behulp van een tool.

Vanuit de methodologie worden eisen aan een tool
gesteld. Zo ligt in de methodologie onder andere beslo-
ten wie de eindgebruikers van het tool zullen zijn en
welke activiteiten door wie dienen te worden uitgevoerd.
Tevens is vastgelegd in hoeverre er centraal sturing wordt
gegeven aan de eventuele lokale invulling van SOX 404
(bijvoorbeeld door het voorschrijven van de belangrijk-
ste controls per proces). Ook de mate waarin SOX 404
en andere risk- en complianceactiviteiten op elkaar wor-
den afgestemd, ligt in de methodologie besloten.

Deze paragraaf geeft een korte toelichting op de wijze
waarop de methodologie pakketkeuze beïnvloedt. Ver-
volgens wordt aangegeven hoe de benodigde organisa-
torische maatregelen kunnen worden geïdentificeerd.
De paragraaf sluit af met issues die momenteel in de
praktijk aan de orde zijn rondom de implementatie van
een SOX 404-ondersteunend tool.

Pakketkeuze

De pakketkeuze vindt plaats op basis van een uitgebrei-
de lijst van criteria die zijn afgeleid uit de blauwdruk,
zoals rapportagemogelijkheden, aantal benodigde auto-
risatieniveaus en het aantal mogelijke gebruikers.



Gezien de doelstelling van dit artikel zou het te ver voe-
ren een uitgebreide lijst van selectiecriteria te geven. Om
toch gevoel te krijgen hoe de eisen, afgeleid uit de
PCAOB-standaarden, voorschrijvend kunnen zijn in de
pakketkeuze is een kort overzicht gegeven van de alge-
mene eisen en specifieke eisen ten aanzien van de docu-
mentatie van de ‘test of operating effectiveness’.

Algemene eisen, afgeleid van de PCAOB-standaarden,
aan het tool zijn:
• documenteren van processen en subprocessen, risi-
co’s en controls;
• linken van accounts en assertions aan controls;
• documenteren van COSO-categorie van controls;
• toewijzen van eigenaren per proces en per control;
• documenteren van testresultaten;
• aggregeren van testresultaten;
• rapporteren op verschillende niveaus en vanuit ver-
schillende invalshoeken.

Meer gedetailleerde uitwerking van de eisen leidt voor
de ‘test of operating effectiveness’ bijvoorbeeld tot de
volgende ‘must haves’:
• documentatie van testprocedures, steekproefgrootte
en frequentie;
• documentatie van testresultaten, inclusief de onder-
bouwing hiervan, classificatie van tekortkomingen;
• documentatie van verschillende tests van één control
per (fiscaal) jaar.

En onderstaande ‘nice to haves’:
• automatische notificatie van testactiviteiten (work-
flowfunctionaliteit);
• expliciete sign-off en validatie per organisatorisch
niveau;
• link naar test evidence.

Een uitgebreid selectietraject, waarin veel aandacht is
geschonken aan de bepaling van de functionele en tech-
nische eisen, voorkomt onaangename verrassingen tij-
dens implementatie, zoals een beperking in aantal key
controls, maximale omvang van documentatie, aantal
gebruikers en/of beschikbare ‘rollen’. Het is echter
onwaarschijnlijk dat er een tool bestaat dat geheel aan
alle eisen en wensen van de organisatie voldoet.

Men dient zich te realiseren dat het nieuwe regelgeving
betreft die nog steeds niet op alle punten is uitgekris-
talliseerd. Vanzelfsprekend zal bijstelling noodzakelijk
zijn als resultaat van het ‘voortschrijdend inzicht’. In dit
traject is een goede vastlegging van de uitgangspunten
en keuzen van essentieel belang om eenvoudig de impact
van gewijzigde inzichten te kunnen bepalen en verta-
len naar de bestaande methodologie en de op basis hier-
van gemaakte keuzen. Deze eventuele bijstellingen kun-
nen gevolgen hebben voor het reeds geïmplementeerde
tool. De impact hiervan op het tool dient vanuit de

methodologie te worden vertaald, zoals weergegeven in
tabel 1.

Daarnaast kan één van de uitgangspunten voor pakket-
keuze zijn dat het tool niet alleen de activiteiten voort-
vloeiende uit de Sarbanes-Oxley-wetgeving ondersteunt,
maar ook de mogelijkheid biedt om andere vereisten
vanuit wetgeving (zoals Basel II en Solvency II) en risk-
managementactiviteiten en raamwerken te ondersteu-
nen (zoals operational risk management, ITIL en
BS7799). Indien dit het uitgangspunt is, dient onder-
zocht te worden in hoeverre het mogelijk is de SOX 404-
activiteiten en -rapportages te integreren in de bestaan-
de tools en dashboards zoals Hyperion en Business
Objects.

In dit kader is het van belang voorafgaand aan het selec-
tietraject duidelijkheid te krijgen welk niveau van risk
management het tool dient te ondersteunen. Aan een
tool dat enterprise risk management dient te onder-
steunen worden immers andere eisen gesteld dan aan
een tool dat als voornaamste doel heeft procedures en
werkinstructies te documenteren of een tool dat voor-
namelijk bedoeld is ter monitoring van de effectiviteit
van internal control frameworks (waar de primaire focus
vanuit de SOX-wetgeving ligt).

Organisatorische maatregelen

Organisatorische maatregelen kunnen worden onder-
scheiden in maatregelen die direct samenhangen met de
inrichting van de SOX 404-processen en de maatregelen
die direct samenhangen met de ophanging van het tool
binnen de bestaande ICT-organisatie en -processen.

SOX 404-organisatie en -processen
Door de mate waarin het tool de in de methodologie
onderkende stappen en rollen ondersteunt in detail in
kaart te brengen, ontstaat inzicht in de ‘plaatsen’ waar
het tool de methodologie niet (geheel) ondersteunt en
organisatorische maatregelen noodzakelijk zijn. Deze
organisatorische maatregelen dienen te worden getrof-
fen om te voorkomen dat afgeweken wordt van de geko-
zen methodologie (en daarmee het risico bestaat dat uit-
eindelijk de organisatie niet SOX 404-compliant is). In
termen van ‘requirements’ en ‘business rules’ dienen per
processtap (zie voor te onderscheiden processtappen
figuur 2) de uitgangspunten te worden verwoord. En
vervolgens wordt gedetailleerd inzicht verkregen door
tabel 1 per processtap in te vullen.
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Een tool kan meerdere doelen dienen. Naast documen-
tatie van internal controls uit hoofde van SOX 404, kan
een tool ook operational controls en de documentatie
van de testresultaten voor deze controls ondersteunen.
Een tool ter ondersteuning van SOX 404-activiteiten kan
bijvoorbeeld ook procesdocumentatie faciliteren. Wan-
neer tijdens het selectietraject wordt gezocht naar een
tool ter ondersteuning van meerdere activiteiten voort-
vloeiende uit verschillende wet- en regelgeving, moet
tabel 1 voor elke wetgeving worden ingevuld. Voor elke
processtap moet dan tevens inzichtelijk worden gemaakt
wat de invloed van de stap op processtappen gerelateerd
aan andere wetgeving is. Tabel 1 dient in dat geval te
worden uitgebreid met een regel ‘Afhankelijkheid’. Het
geheel aan processtappen moet worden gecontroleerd
op de consequenties van onderlinge afhankelijkheden
en de mate waarin geen tegenstrijdige processtappen
bestaan.

Door voor elke processtap tabel 1 in te vullen, ontstaat
inzicht in de mate waarin activiteiten geautomatiseerd
zullen worden ondersteund. Onderstaand zijn voor-
beelden opgenomen van achtereenvolgens volledige
geautomatiseerde ondersteuning van een processtap,
beperkte ondersteuning van een processtap en een veel-
voorkomende workaround.

Documentatie van lokale controls
Veel organisaties voeren op verschillende locaties dezelf-
de processen uit. Om controldocumentatie te faciliteren
en te uniformeren, hebben verschillende organisaties op
een hoog niveau de processen die binnen de scope van
SOX 404 vallen, uitgewerkt in subprocessen, doelstel-
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lingen, risico’s en controls (zie figuur 3). Deze controls
zijn het raamwerk voor de verschillende businessenti-
teiten om de controls die lokaal worden uitgevoerd, te
documenteren. Het raamwerk geeft aan welke risico’s
de lokale controls dienen te mitigeren en geven rich-
ting ter bepaling van de lokale control(s) die benodigd
is (zijn) om de doelstelling van het subproces te halen.
Tevens kan op basis van het raamwerk worden bepaald
of de opzet van lokale controls voldoende is.

Een link tussen de lokale controls en de centraal voor-
geschreven controls is nodig om deze opzet te kunnen
beoordelen. Wanneer een tool de mogelijkheid biedt om
zowel op centraal als op lokaal niveau controls te docu-
menteren en bovendien de link tussen deze beide vast-
houdt, wordt lokale-controldocumentatie ondersteund.
Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het
tool de flexibiliteit moet bieden om op beide niveaus con-
trolattributen (zoals financial statement assertions) te
specificeren, aangezien de centrale controls in sommige
gevallen in meer dan één lokale control zijn uitgewerkt.
Deze lokale controls dienen tezamen de centrale control
en de bijbehorende attributen te behelzen.

‘Test of design’
De ‘test of design’ van de internal controls bestaat in
wezen uit drie stappen, die de onderstaande vragen die-
nen te beantwoorden:
1. Is de proces- en controldocumentatie adequaat?
2. Zijn risico’s geïdentificeerd en mitigeren de lokaal

geïdentificeerde controls de risico’s?
3. Zijn de lokale controls geïmplementeerd in de prak-

tijk met andere woorden bestaan de lokale controls?

Verantwoordelijke Persoon verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
processtap en de controle hierop.

Eigenaar Persoon die de processtap uitvoert.

Occurrence/Frequentie Moment van en frequentie van uitvoering van de 
processtap.

Input Benodigde informatie om de processtap te kunnen 
uitvoeren.

Activiteiten binnen het tool Benodigde activiteiten die uitgevoerd worden met 
ondersteuning van het tool.

Data-invoer in het tool Data die tijdens uitvoering van de processtap dient te 
worden ingevoerd in het tool.

Activiteiten buiten het tool Benodigde activiteiten die het tool niet ondersteunt.

Verwerking Geautomatiseerde verwerking van de data-invoer door het 
tool.

Mogelijke oplossing Scenario’s ter oplossing van het issue, inclusief de hiermee 
samenhangende voor- en nadelen.

Output Resultaten van de processtap.

Issues Bestaande issues waarvoor eventuele aanpassing van het 
tool of additionele organisatorische maatregelen dienen te 
worden getroffen.

Processtap:

Tabel 1. Tabel ter
formulering van

uitgangspunten per
processtap.



Wij willen hier niet ingaan op de inhoudelijke aspecten
van bovenstaande vragen, maar aangeven wat de gevol-
gen van deze drie vragen zijn voor het tool. De drie vra-
gen dienen te worden beantwoord voor elk proces van
elke businessentiteit binnen de scope van SOX 404. Wan-
neer een tool slechts één of twee (op proces- en con-
trolniveau) mogelijkheden biedt om de ‘test of design’
te documenteren, dienen duidelijke instructies te wor-
den gegeven wat de gedocumenteerde testresultaten
betekenen (m.a.w. op welke vra(a)g(en) zij antwoord
geven). Deze organisatorische maatregelen zijn beno-
digd om de beperkte geautomatiseerde ondersteuning
van deze processtap te ondervangen.

Matrixstructuren zoals voor general IT controls en
shared service centers
Onderstaande toelichting van een veelvoorkomende
workaround is gericht op general IT controls. Eenzelf-
de situatie bestaat echter ook voor shared service cen-
ters. General IT controls hebben betrekking op compo-
nenten (servers, databases, rekencentra) die in veel
gevallen voor meerdere processen worden ingezet. Dit
resulteert in een matrixstructuur die leidt tot een veel-
voorkomende workaround. Indien IT gecentraliseerd is
binnen een organisatie, is in eerste instantie de manager
van het IT center ervoor verantwoordelijk dat general IT
controls effectief zijn. De manager van het operatione-
le proces is in de SOX-hiërarchie ervoor verantwoorde-
lijk dat controls met betrekking tot netwerken en loca-
ties die zijn specifieke proces ondersteunen, effectief zijn.
Als dit niet het geval is, kan hij immers geen ‘operating
effectiveness’ voor zijn proces garanderen. Indien het
in het gekozen tool niet mogelijk is om het IT-center te
laten rapporteren aan de procesmanagers, is een moge-
lijke oplossing (analoog aan SAS 70 en TPM’s) de rap-
portage over general IT controls buiten het tool te laten
plaatsvinden en in elk proces een additionele control op
te nemen. Deze control zorgt ervoor dat voor elk pro-
ces de benodigde general IT controls-rapportages zijn
ontvangen met een voldoende scope, en waaruit blijkt
dat voldoende tests met een positief resultaat zijn afge-
rond.

Behalve dat het tool eventuele beperkingen kent, intro-
duceert het tool in het proces een tweede terminologie,
die verwarring kan veroorzaken. Doordat doorgaans het
tool later wordt geselecteerd en geïmplementeerd dan
dat de methodologie wordt ontwikkeld en uitgerold, sluit
de terminologie van het tool in veel gevallen niet aan bij
de terminologie die ontstaan is tijdens de bepaling van
de methodologie. Een verklarende woordenlijst is in een
dergelijke situatie een belangrijk startpunt. Veel tijd kan
immers verloren gaan doordat men langs elkaar heen
praat.

ICT-organisatie en -processen
De ICT-organisatie en -processen vormen een aantal
belangrijke randvoorwaarden voor het SOX 404-proces.

Met de eisen vanuit de ICT-organisatie en de ICT-pro-
cessen moet rekening worden gehouden om te kunnen
garanderen dat het tool succesvol kan worden onder-
houden. In dit kader dient bijvoorbeeld aan de volgen-
de onderwerpen te worden gedacht:

Onderhoud vaste gegevens, zoals organisatiestructuur,
accountstructuur en centrale controls
Per type vast gegeven dient het beheer te worden belegd.
Vanwege de omvang van SOX 404, gecombineerd met
de omvang van de gemiddelde organisatie die aan deze
wetgeving moet voldoen, dienen er voorschriften te zijn
voor beheer zodanig dat het SOX 404-proces minimaal
wordt verstoord, maar wel met de meest actuele gege-
vens wordt gewerkt.

Parametersettings, zoals logging en defaultwaarden
Hierin ligt besloten welke activiteiten dienen te worden
gelogd ter controle op het juiste gebruik van het tool.
Daarnaast dient te worden bepaald of en zo ja, welke
defaultwaarden in het tool worden gebruikt.
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De terminologie van het tool sluit veelal niet
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Figuur 3. High level-
beschrijving van
benodigde controls.



Uitgifte van en controle op bestaande autorisaties
De wijze waarop autorisaties worden uitgegeven en de
(interne) procedures en richtlijnen voor autorisatiever-
strekking dienen te worden uitgewerkt om de juistheid
en integriteit van gegevens in het tool te kunnen garan-
deren. Autorisaties kunnen ook volgens een workflow-
concept lokaal worden toegewezen. Elk niveau in het
tool verstrekt dan de autorisaties aan het onderliggen-
de niveau. Wanneer dit het geval is, zijn de uitrol van
centrale richtlijnen en de controle op naleving van deze
richtlijnen van belang.

Beveiligingsniveau
Het beveiligingsniveau dient te worden afgeleid uit de
eisen ten aanzien van vertrouwelijkheid, integriteit en
beschikbaarheid die de organisatie stelt aan het tool.

Per onderwerp dienen de aspecten die opgenomen zijn
in tabel 2, uitgewerkt te worden. In deze tabel is een
voorbeeld opgenomen voor het inrichten en onderhou-
den van de database met centrale controls.

De benodigde procedures voor ICT-processen dienen te
worden uitgewerkt en gecommuniceerd in de organisa-
tie.

Belangrijkste keuzen in de praktijk

Dit artikel heeft verschillende keuzen laten zien die voor-
afgaand aan en gedurende de toolimplementatie moe-
ten worden gemaakt. Deze subparagraaf geeft inzicht in
de verschillende discussies die momenteel aan de gang
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zijn in de praktijk. De voorbeelden zijn in een vraagvorm
weergegeven. Op elk van deze vragen dient de organi-
satie antwoord te geven, respectievelijk een besluit ten
aanzien van de vraag te nemen.

Autorisaties/rollen
• Wie krijgt welke rol toegewezen in het tool? Gaat het
management/de business zelf testen en documenteren
of gaat een speciaal hierop gerichte afdeling (bijvoor-
beeld Internal Audit) deze rol vervullen?
• Gaan alle managementlagen zelf gebruikmaken van
het tool?
• Is het mogelijk één proceseigenaar per proces aan te
wijzen?
• Hoe krijgt de externe auditor toegang tot de gegevens
in het tool?

Documentatie en testen
• Op welk niveau worden financial statement assertions
en accounts gekoppeld aan processen?
• Hoe kunnen de resultaten van alle ‘test of design’-acti-
viteiten eenduidig worden vastgelegd?
• Waar wordt het (lokale) testdossier beschikbaar?
• Waar wordt informatie bewaard die niet in het tool
kan worden vastgelegd, maar wel van belang is voor het
SOX-proces?
• Worden algemene processen, zoals general IT con-
trols en shared service centra en de resultaten van het
testwerk ervan, in het tool vastgelegd?

Evaluatie en sign-off
• In hoeverre moeten de gegevens in het tool worden
gevalideerd (en door wie)?
• Wordt in het tool alleen vastgelegd of de control ade-
quaat is of niet, of wordt de evaluatie van testresulta-
ten (resulterende in deficiencies, significant deficiencies
en material weaknesses) vastgelegd in het tool?
• Op welke niveaus wordt een sign-off in het tool
gedaan?

Onderhoud
• Hoe wordt gewaarborgd dat openstaande issues wor-
den meegenomen naar een volgende tijdsperiode?
• Hoe worden veranderingen aan de centrale controls
lokaal gedistribueerd en met welke frequentie?
• Hoe up-to-date moet het tool zijn?

Ondanks het feit dat de SOX-wetgeving ook voor in
Nederland gevestigde ondernemingen in werking is
getreden, bestaan er nog veel openstaande issues. Het
is van belang dat deze op korte termijn worden geïden-
tificeerd en dat besluitvorming plaatsvindt in lijn met de
uitgerolde methodologie (zie figuur 1). Hiermee kan het
SOX 404-project worden afgerond, waarna SOX 404-
activiteiten tijdig ‘business as usual’ worden.

ICT-aspecten: Centrale controls

Eisen De accounts uit de Form 20-F moeten gekoppeld worden aan de 
controls. Per account moet aangegeven kunnen worden welke 
financial statement assertions van toepassing zijn. 
Elke verandering in de centrale controls moet zichtbaar en 
herleidbaar zijn en voorzien zijn van een geldigheidsduur.

•

•

Autorisatie De database met processen, subprocessen, doel-stellingen, 
risico’s en centrale controls wordt door de Centrale Finance & 
Control-afdeling (hoofdkantoor) onderhouden. (Lokale controls 
worden door de businessentiteiten onderhouden.)

Datamigratie/
-conversie

De centrale data die momenteel beschikbaar zijn in Excel, worden 
via een tool automatisch ingevoerd in de database. Hiertoe worden 
de data vertaald naar het benodigde formaat voor het tool (volgens 
vertaaltabel).

Procedures Central Finance & Control initieert aanpassing, toevoeging of 
verwijdering van data uit de database. Alle veranderingen moeten 
worden gelogd, gerapporteerd en zijn gevalideerd door Central 
Finance & Control.

Interfaces Niet van toepassing.

Tabel 2. Te documen-
teren ICT-aspecten voor
het inrichten en onder-
houden van de database
met centrale controls.



Conclusie

Geautomatiseerde ondersteuning van het SOX 404-pro-
ces mag de doelstellingen van het proces niet onder-
mijnen. Hiertoe is alignment van methodologie en tool
van groot belang tijdens alle stappen van het imple-
mentatietraject. Daar waar het tool de methodologie niet
volledig ondersteunt, dienen organisatorische procedu-
res te worden opgesteld. Samen met de gebruikerspro-
cedures vormen deze de SOX-activiteiten. Wanneer tij-
dens de implementatiefase van het tool voldoende aan-
dacht is besteed aan de gekozen methodologie en
gedetailleerd inzicht is verkregen in de tekortkomingen
van het tool, komt het geheel aan procedures (geauto-
matiseerd en handmatig) overeen met de gekozen
methodologie en ontstaat een SOX 404-compliant orga-
nisatie.
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