
Inleiding

Enkele veelbesproken schandalen in het recente Ameri-
kaanse verleden hebben de Amerikaanse overheid bewo-
gen maatregelen te treffen. Dit is gebeurd in de vorm
van wetgeving. De wet is opgesteld door een commis-
sie die werd geleid door de heren Sarbanes en Oxley en
heeft geresulteerd in de Sarbanes-Oxley Act, afgekort
SOX. De wetgeving is van toepassing op alle onderne-
mingen die een notering hebben aan een Amerikaanse
beurs. Paragraaf 404 schrijft voor dat de CEO en CFO
(voorzitter Raad van Bestuur en het lid van de Raad van
Bestuur met financiën in de portefeuille) een verklaring
bij de SEC indienen aangaande de internecontrole-
maatregelen met betrekking tot de financiële rapporta-
ge. De Nederlandse organisaties met een notering in
Amerika vallen derhalve binnen deze scope en dienen
aan deze wet te voldoen. De timing is echter verschil-
lend. De ‘foreign filers’ dienen eind 2006 hun eerste ver-
klaring bij de SEC af te leveren, terwijl (grote) Ameri-
kaanse organisaties (en hun wereldwijde dochters) dat
per ultimo 2004 dienden te doen.

De Nederlandse accountants zijn eveneens intensief
bezig met de interpretatie van deze wet. De Amerikaanse
collega’s zijn een stap vooruit en daar kan gebruik van
worden gemaakt. De wet is inmiddels veelbesproken en
zorgt ervoor dat de ondernemingen druk bezig zijn met
het in kaart brengen van de belangrijkste internecon-
trolemaatregelen met betrekking tot de financiële rap-
portage. De accountantskantoren zijn momenteel de
integrated audit aan het voorbereiden. Deze integrated
audit omvat de jaarlijkse controle van de jaarrekening
en daarnaast de controle van de interne beheersings-
maatregelen van het financiële rapportageproces, hier-
na aangeduid als ‘internal controls over financial repor-

De Sarbanes-Oxley Act (SOX) uit Amerika houdt een deel van het Nederlandse
bedrijfsleven druk bezig, ondanks een vertraging van de doorvoering met een
jaar voor de buitenlandse ondernemingen die aan de Amerikaanse beurs
genoteerd zijn. In dit artikel wordt het COSO-model kort behandeld, dat als
referentie wordt aangehaald in de interpretatie van de Act. Daarnaast wordt
uiteengezet welke bijdrage de IT-auditor kan leveren in de projectfase binnen
bedrijven om te voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act en welke rol de IT-auditor
gaat spelen in de controle van de ‘internal controls over financial reporting’
(ICOFR).
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ting’ (ICOFR). In dit kader zal de accountant een twee-
tal uitspraken doen en wel ten aanzien van de vraag:
• of de onderneming een toereikend stelsel aan inter-
ne beheersingsmaatregelen heeft met betrekking tot het
financiële rapportageproces;
• of het management van die onderneming (CEO en
CFO) een terechte en toereikende verklaring heeft gede-
poneerd bij de SEC over zijn interne beheersingsmaat-
regelen met betrekking tot het financiële rapportage-
proces.

In de SOX-wetgeving is ook de Public Company Accoun-
ting Oversight Board (PCAOB) opgericht met als taak
beroepsregels voor te schrijven aan externe accountants
en toe te zien op de naleving daarvan. Het is dan niet
verwonderlijk dat reeds Standard 2 geheel gewijd is aan
wat de accountant moet doen in het kader van ‘internal
control over financial reporting’. Standard 2 schrijft voor
dat de accountant betrokken bij de jaarrekeningcontro-
le ook de controle van de internecontrolemaatregelen
dient uit te voeren, omdat daar essentiële informatie uit
naar voren komt die hem in staat stelt de jaarrekening-
controle goed uit te voeren. Een integratie van de beide
audits komt tevens de efficiëntie voor het gecontroleer-
de bedrijf ten goede. De accountant heeft reeds lange
tijd een controleaanpak die het beoordelen van proces-
sen behelst. In zijn werkzaamheden kijkt de accountant
jaarlijks naar de werking van interne beheersingsmaat-
regelen. Tot nu toe is er geen voorgeschreven aanpak voor
deze controle geweest. En er is voor de door SOX 404
geraakte organisaties nooit een accountantsverklaring
verplicht gesteld met betrekking tot de interne beheer-
singsmaatregelen die worden beoordeeld tijdens de con-
trole. De bevindingen die uit deze werkzaamheden
komen, worden in de vorm van een managementletter
aan de organisatie teruggekoppeld. SOX verplicht de
accountant een verklaring af te geven waarin deze bevin-
dingen worden meegenomen.

De door PCAOB als verplicht ingevoerde integrated audit
brengt ook vragen voor de IT-auditor met zich mee:
1. Hoe hangen SOX, COSO en IT samen?
2. Zal de IT-auditor meer betrokken raken in het con-

troleproces van de accountant om een verklaring af
te geven bij de controle op de internecontrolemaat-
regelen en derhalve bij de integrated audit?

3. Hoe ziet die betrokkenheid er in de praktijk uit?
4. Wat zal de ervaring uit de eerste jaren met zich mee-

brengen voor de interpretatie van de SOX Act?

Op deze vier vragen gaat dit artikel verder in.

SOX, COSO en IT

Zoals eerder is aangegeven, heeft de door de SEC inge-
stelde PCAOB de SOX-wetgeving verder uitgewerkt door
middel van auditstandaarden. Standard 1, References in
auditors’ reports to the standards of the public company
accounting oversight board, gaat in op de verplichting om
als accountant een verwijzing te maken naar de stan-
daarden voor auditing die de PCAOB heeft opgesteld.
Standard 2, Auditing Standard, is onderwerp in dit arti-
kel zoals hierboven reeds aangehaald en gaat in op het
inrichten en uitvoeren van een audit van de ICOFR. Stan-
dard 3, Audit Documentation, is enige tijd geleden uit-
gebracht en gaat in op de documentatie-eisen van de
audit. Door een standaarden op te stellen voor de
accountantskantoren is er indirect een standaard opge-
steld voor de ondernemingen die aan de Amerikaanse
beurs zijn genoteerd.

Standard 2 geeft op hoofdlijnen aan waar het systeem
van interne beheersingsmaatregelen aan moet voldoen.
Hierbij wordt uitgegaan van het COSO-model. COSO,
genoemd naar het Committee of Sponsoring Organiza-
tions (COSO) of the Treadway Commission on Fraudu-
lent Financial Reporting, is een algemeen aanvaard
framework voor internecontrolemaatregelen uit 1992.
In de Nederlandse praktijk hebben ondernemingen tot
nu toe het COSO-gedachtegoed wel als referentie
gebruikt, maar niet als compleet model voor de inrich-
ting van controles. Door de referentie van eerst de SEC
en vervolgens de PCAOB is COSO wel weer geheel in
de schijnwerpers geplaatst. Er is daarom een nieuw
COSO-model in concept verschenen, dat ‘Enterprise Risk
Management’-framework heet. Dit model voegt nieuwe
inzichten toe aan het ‘Internal Control – Integrated
Framework’-document. Tevens geeft het nieuwe docu-
ment aan dat ‘Internal Control – Integrated Framework’
tezamen nog steeds valide is. Eén van de aanvullingen
is de dimensie ‘strategic objectives’, toegevoegd aan de
driedeling financial reporting, compliance en operations.
Aangezien dit framework nog in concept is, is dit door
weinig organisaties al ingevoerd.
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Het COSO-model wordt als acceptabel framework gepre-
senteerd, omdat het een algemeen geaccepteerde stan-
daard is en voor het doel van de SOX Act alle relevante
aspecten van de interne beheersing afdekt. Belangrijk
voor de bepaling van de impact van de SOX Act op orga-
nisaties is dat alleen het aspect financiële rapportage
relevant is. Naleving van wet- en regelgeving en opera-
tionele aspecten, de andere twee COSO-pijlers, blijven
daarmee buiten beschouwing. Mocht een organisatie een
ander framework willen hanteren, dan is dat mogelijk.
Het dient echter wel tegemoet te komen aan alle aspec-
ten die COSO behandelt.

COSO is door de SEC met name zo belangrijk geacht,
omdat het een aantal ‘pervasive controls’ beschrijft, ofwel
beheersingsmaatregelen die een algemeen karakter heb-
ben. Door dit algemene karakter is er een goede voe-
dingsbodem voor de meer concrete internecontrole-
maatregelen in de verschillende bedrijfsprocessen. Zo is
de kracht van functiescheiding weinig effectief als ieder-
een wachtwoorden uitwisselt en voor elkaar invalt.
Indien management echter zelf het goede voorbeeld
geeft en sancties treft indien het personeel het op dit
punt niet zo nauw neemt, dan is aan een belangrijke
voorwaarde voor interne beheersing voldaan.

Volgens de PCAOB behoren de IT general controls ook
tot de zogenaamde ‘pervasive controls’. Veel maatrege-
len in applicaties, zoals toegangsbeveiliging ter onder-
steuning van functiescheiding, zijn ten slotte afhanke-
lijk van de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen in
de IT-organisatie.
Wanneer de onderneming in haar stelsel van interne con-
trole mede steunt op maatregelen in applicaties, zullen
het management en de accountant ook de achterlig-
gende ‘pervasive IT general controls’ moeten beschou-
wen en moeten beoordelen of de onderneming de con-
troles toereikend heeft getest. De accountant kan voor
de beoordeling van het stelsel van interne controle niet
meer om de applicatie heen controleren. Dit aspect is
nieuw ten opzichte van de oorspronkelijke jaarreke-
ningcontrole en brengt een andere integratie met zich
mee: de controle die de accountant en de controle die
de IT-auditor uitvoert.

Voor de algemene ‘pervasive controls’ is COSO nadruk-
kelijk als framework gepositioneerd. Voor de IT gener-
al controls is de SEC of de PCAOB niet zover gegaan om
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een specifiek framework verplicht te stellen. Het meest
voor de hand liggende (Amerikaanse) framework,
CobIT, is namelijk te uitgebreid en zeker niet beperkt tot
‘internal control over financial reporting’. Het IT Gover-
nance Institute (ITGI) heeft daarom met spoed een inter-
pretatie gemaakt welke onderdelen van het CobIT-
framework relevant zijn voor de SOX Act en deze als
‘IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley’ gepubliceerd.
Deze publicatie is geen wet, noch regelgeving, maar wel
door de SEC instemmend begroet. De CobIT-SOX-inter-
pretatie wordt nu wereldwijd gehanteerd als richtlijn en
afwijkingen hiervan zullen door de accountants en IT-
auditors kritisch worden beoordeeld.

Rol IT-auditor in integrated audit-
controlepraktijk

Huidige praktijk

De IT-auditor heeft in de huidige praktijk vanuit de
Richtlijnen voor de Accountantscontrole, RAC 401, de
verplichting om een specialist in te schakelen indien
complexe geautomatiseerde informatiesystemen van
invloed zijn op de controle. De accountant dient vol-
doende deskundig te zijn om die specialist in te kunnen
schakelen en de specialist richting te geven. Voor de con-
trole van de jaarrekening kan de accountant voorals-
nog gebruikmaken van compenserende gegevensge-
richte maatregelen en uitbreiding van gegevensgerich-
te controles als de interne controlemaatregelen
ontoereikend zijn of het onderzoek relatief kostbaar is.
Alleen in het geval een onvervangbare maatregel van
interne controle niet aanwezig is, kan de accountant een
onzekerheid tegenkomen die afhankelijk van de mate-
rialiteit een probleem kan vormen.

In de huidige praktijk heeft de IT-auditor een bijdrage
bij de controle van bancaire instellingen in het kader van
onder meer de ROB (Regeling Organisatie en Bestuur
van De Nederlandsche Bank) en bij de controle van
ondernemingen waar de accountant in zijn controle
steunt op de geautomatiseerde informatiesystemen. De
accountant is niet verplicht een IT-auditor (of IT-spe-
cialist) in te schakelen als hij tijdens de controle niet
steunt op geautomatiseerde controles. Wel zijn er regels
binnen de accountantskantoren over de inzet van de IT-
auditor opgesteld. Omvang van de klant, complexiteit
van de omgeving en regelgeving zijn hiervoor bepalen-
de factoren.

Invloed SOX en de integrated audit

De situatie zal veranderen als de organisatie in haar
inventarisatie van de belangrijkste controlemaatregelen
aangaande het financiële rapportageproces ook appli-
catiecontroles (geprogrammeerde controles) aanwijst.
Dit betekent dat de accountant gedurende het jaar moet

Voor het doel van de SOX Act dekt 

het COSO-model alle relevante aspecten 

van de interne beheersing af



kunnen vaststellen dat de onderneming met deze con-
trolemaatregelen op een toereikende wijze haar risico’s
afdekt. Tevens moet de accountant vast kunnen stellen
dat de application controls correct worden getoetst, de
conclusies hieruit correct zijn en dat de omgeving waar-
in de application controls bestaan goed beheerd en
beheerst wordt. Dit laatste maakt het noodzakelijk om
te kijken naar de IT general controls.

In de conventionele jaarrekeningcontrole is de positie
van de IT-auditor en de te controleren IT general con-
trols niet altijd even duidelijk gerelateerd aan de activi-
teiten van de accountant en de bedrijfsprocessen in een
onderneming. De vertaling van risico’s in de IT-omge-
ving naar de risico’s voor de accountant is soms moeilijk
en leidt dan tot onduidelijkheid over welke invloed
bevindingen van de IT-auditor hebben op de werk-
zaamheden van de accountant.

Welke IT general controls zijn in de scope en welke zijn
buiten de scope? Dat is een belangrijke vraag. Verder zal
de IT-auditor ondersteuning verlenen aan het controle-
proces om de procesgang te doorgronden en de walk-
throughs te doorlopen. Walkthrough is een begrip waar
de PCAOB-standaard het volgende over schrijft: voor een
procesgang dienen de controls in alle vijf van de pro-
cesstappen te worden beoordeeld op effectiviteit. De vijf
stappen waarin elk proces wordt onderverdeeld zijn: ini-
tiëren, autoriseren, vastleggen, verwerken en rapporte-
ren van individuele transacties. Dit werd altijd al gedaan
in de accountantscontrole om zicht te krijgen op het pro-
ces en de interne beheersingsmaatregelen en wordt nu
door de PCAOB expliciet aangehaald als methodiek.

Een ander gebied waar de IT-auditor de accountant op
kan ondersteunen, wordt gevormd door de Computer
Aided Audit Techniques (CAAT’s). Deze auditsoftware
kan door de onderneming worden ingeschakeld om con-
troles uit te voeren. De controle moet dan onder meer
de juiste toepassing van de queries of auditsoftware
beschouwen. Tevens is het doen van een eigen waarne-
ming in deze omgeving een verplichting en gebruik van
soortgelijke software door de auditor lijkt logisch.

Verklaring op basis van SOX Act 404

De ‘404’-verklaring geeft twee zaken aan: enerzijds of
het management op een adequate manier tot een con-
clusie over de internecontrolemaatregelen is gekomen,
anderzijds of de verklaring van het management over
zijn internecontrolemaatregelen een terechte conclusie
is. Indien de onderneming geautomatiseerde controles
heeft geïdentificeerd die kritisch zijn in het financiële
rapportageproces, dan zal de accountant de applicaties
dienen te beoordelen waarin de geautomatiseerde con-
troles plaatsvinden. Application controls en IT general
controls worden daarmee belangrijk en de rol van de IT-
auditor is om de opzet, het bestaan en de werking van

deze application en IT general controls te toetsen. In
Amerikaanse termen beoordeelt de IT-auditor de Design
Effectiveness (opzet en bestaan) en de Operating Effec-
tiveness (werking) van de geautomatiseerde controles.

De accountant kon in het verleden om een applicatie
heen controleren, zelf additionele zekerheid omtrent
posten in de jaarrekening verkrijgen. Momenteel is dit
geen uitweg meer. De interne controles die zijn onder-
kend als kritisch voor de beheersing van de financiële
verantwoording dienen aanwezig te zijn en te worden

nageleefd. Dit moet door het management en de accoun-
tant worden gecontroleerd. De IT-auditor komt hierdoor
meer in de spotlights. De IT-auditor en de accountant
samen kunnen het verband tussen de IT general controls
en de jaarrekeningposten/internecontrolemaatregelen
in de bedrijfsprocessen onderkennen. Een vertaling van
bevindingen in de IT-omgeving naar gevolgen voor de
jaarrekeningposten en het stelsel van interne beheer-
singsmaatregelen is een essentiële stap. Hierbij is de
IT-auditor leidend voor de vertaling van de IT general
controls naar gevolgen voor het interne beheersings-
framework, terwijl de application controls tezamen met
de accountant zullen worden vertaald naar gevolgen.
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General controls
•
•
•
•

Balance
Sheet

Income
Statement

Notes Other

Network

Operating System

Database
Program development
Program changes
Computer operations
Access to programs
and data

Application controls
•
•
•
•
•
•

Accuracy
Completeness
Validity
Authorization
Segregation of duties
Et cetera

IT Infrastructure Services

(Financial) Applications

FSCP
Business Processes/Classes of Transactions

Significant Accounts in the Financial Statements

Application A Application B Application C

Process A Process B Process C

Figuur 2. Samenhang
van IT controls.



Stappen voor de IT-auditor in de 
integrated audit

IT in relatie tot financial reporting

Ondernemingen die ‘SOX proof’ moeten worden, scha-
kelen in de projectfase reeds deskundigen op het snij-
vlak van financiële processen en IT in. Naast de accoun-
tant zal de IT-auditor aanwezig zijn in deze projecten
om de onderneming te ondersteunen in het bepalen van
de kritische applicatiecontroles in het financiële rap-
portageproces, het vaststellen hoe deze getest kunnen
worden door het management (opstellen testplannen)
en het bepalen van de relevante IT general controls.
Zoals eerder aangehaald zal hiertoe worden gekeken
naar het document van ITGI, en de lokale situatie zal lei-
den tot het schrappen van controls of eventueel het toe-
voegen van controls.

De ‘risk appetite’ van het management is bepalend voor
de reikwijdte van het opgezette control framework.
Naast risicogedreven overwegingen zullen de kosten ook
een rol spelen. Meer controls in de reikwijdte betekent
direct ook meer documentatie (aanmaken) en meer test-
werkzaamheden voor de organisatie. De accountant en
IT-auditor bepalen voor hun audit zelf welke controls
minimaal aanwezig dienen te zijn en staan alleen stil bij
de testwerkzaamheden die daarvoor zijn uitgevoerd. Het
management is derhalve gebaat bij een vroegtijdige
betrokkenheid van de auditors om te verifiëren of de
reikwijdte van het door hen opgezette control frame-
work toereikend is.

Beoordeling van internecontrolemaatregelen

Tijdens de beoordeling van de internecontrolemaatre-
gelen volgt de IT-auditor het volgende traject, dat tevens
door de organisatie is afgelegd in het kader van SOX:
• Beoordelen van de inventarisatie van applicatiecon-
troles.
• Beoordelen totaallijst relevante (in scope) applicaties.
• Beoordelen van de vertaling van de relevante appli-
caties naar de IT-infrastructuur.
• Op basis van de risico’s die door de applicatiecontro-
les worden afgedekt, kan een selectie van IT general con-
trols worden bepaald, de scoping van de IT general con-
trols. De IT-auditor bepaalt deze selectie en overlegt deze
met de accountant.
• Controle op lokale invulling van deze IT general con-
trols. Zijn de controles en inrichting van de beheer-
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singsprocessen toereikend voor hun eerder vastgestelde
doel? Hier kan de IT-auditor een antwoord op geven.
• Controle van de testwerkzaamheden die namens het
management zijn uitgevoerd. Is een juiste steekproef-
omvang gekozen, zijn de correcte bewijzen gevonden in
het proces en is het goed gedocumenteerd?
• ‘Reperformance’ van testwerkzaamheden op interne-
controlemaatregelen voor de eigen oordeelsvorming van
de IT-auditor.
• Beoordeling van de totale set aan controls/controles
en evaluatie van de testresultaten.
• Samen met de accountant nagaan wat de conse-
quenties zijn van tekortkomingen in het stelsel van IT
general controls voor de application controls en derhal-
ve voor de internal controls over financial reporting.
• Dossiervorming van de werkzaamheden en bevin-
dingen in de IT-omgeving.

Tijdens deze werkzaamheden trekken de IT-auditor en
de accountant gezamenlijk op. In de fase van planning
van de controle inventariseren de IT-auditor en de
accountant de risicogebieden, bepalen de werkzaam-
heden in detail en maken de planning. Vervolgens zal
de IT-auditor zijn bevindingen direct aan de accountant
doorgeven. Dit maakt het mogelijk om de onderneming
tijdig te informeren over eventuele gebreken in het inter-
ne controle framework en herstelwerkzaamheden uit
te voeren (‘remediation’).

Aan de hand van een voorbeeld worden de verschillen-
de stappen in het proces van compliant geraken beschre-
ven. Het voorbeeld volgt de stappen uit figuur 3.

Application controls
Vanuit een analyse van de bedrijfsprocessen met betrek-
king tot financiële verantwoording is onderstaand één
van de ‘key’ controls weergegeven. Feitelijk is de rol van
de IT-auditor nog slechts beperkt. Samen met de accoun-
tant gaat de IT-auditor na of de local control impliciet
steunt op de veronderstelling dat de IT general controls
toereikend zijn.

Identification of IT components
De beheersingsmaatregel blijkt te steunen op logica in
de applicatieprogrammatuur. Daarom dient te worden
nagegaan of de betreffende IT general controls toerei-
kend zijn geïmplementeerd en worden nageleefd. Zoals
is aangegeven wordt eerst de omgeving verkend met
behulp van de Identification matrix.

Manual
controls

Identification
of IT 
components

Scoping

Test of Design
Effectiveness
(ToD)

Remediation

Test of 
Operating
Effectiveness
(TOE)

Remediation

Re-test of 
Operating
Effectiveness

Evaluation 
& Reporting

Application
controls

Start
ITGC flow

End
ITGC flow

Figuur 3. Traject voor
het identificeren en
scoping van IT general
controls (ITGC’s) en het
testen en evalueren van
deze controls.

Data maintenance

Sub process objective Significant control

Changes to the static data for cus-
tomers are entered by authorised staff. 
Change is reconciled to approved 
change requests and authorised by 
senior staff

Local control

Segregation of duties supported by 
application ‘Trading Assistant’. 
Changes via procedure and 
verification of authorisation table 
once a month by Senior Manager

To accurately maintain the 
static data per customer 

Key risk

Risk of errors 
from fraud 

Control ref.

CFM 2.2 

Sub process

Tabel 1. Process – Control matrix.



Scoping IT general controls
Voor de IT-organisatie is tabel 2 de basis geweest voor
de scoping van de (SOX-relevante) IT general controls.
Zoals eerder is aangegeven, kan nu voor deze omgeving
het gehele CobIT-SOX-framework worden gevolgd dat
is aangereikt door het ITGI. Een alternatief is om gege-
ven de geïdentificeerde application control kritisch naar
dit CobIT-SOX-framework te kijken en een aantal CobIT-
SOX controls buiten de scope te houden. Op basis van
risicoanalyse wordt bepaald dat voor deze application
control primair de toegangsbeveiliging van het DBMS en
het toegangsbeveiligingsmechanisme RACF van belang
zijn en het netwerk niet. Ook de andere aandachtsge-
bieden zijn minder relevant geacht, zoals in tabel 3 is
weergegeven.

Op basis hiervan worden de ‘key IT general controls’
bepaald. Vanuit de beschikbare mogelijkheden, zoals
aangereikt door CobIT-SOX, worden de controls vast-
gesteld. In tabel 4 is in analogie met het voorbeeld van
een control uit het bedrijfsproces volstaan met één gese-
lecteerde IT general control.

Test of Design Effectiveness (ToD)
Na het identificeren van de IT-componenten wordt de
scoping toegepast. Vervolgens wijst de organisatie voor
elke IT general control een ‘lokale’ control aan. Dit bete-
kent dat aan de hand van de relevante IT general con-
trols wordt aangegeven welke controls de organisatie
reeds heeft ingericht. Deze lokale controls moeten toe-
reikend zijn gedocumenteerd en worden getest voor
opzet en bestaan. Enerzijds wordt in de opzetbeoorde-
ling meegenomen in hoeverre de geïdentificeerde IT
general controls de risico’s afdekken die benoemd zijn.
Anderzijds gaat de organisatie in deze fase na of de con-
trols feitelijk bestaan. Kortom, zijn de controls te veri-

fiëren via bewijs dat aanwezig is binnen de organisatie,
bijvoorbeeld: is een problem-managementsysteem aan-
wezig en wordt de status van een aangemeld probleem
tot en met de afhandeling bijgehouden in dit systeem?
Als de ToD-fase leidt tot de conclusie dat er gebreken
(‘deficiencies’) in de processen zitten, heeft de IT-afde-
ling twee mogelijkheden. Vanwege het karakter (en ‘per-
vasiveness’) van de control besluit de IT-afdeling de defi-
ciency direct op te lossen, of zij informeert de business
om de deficiency te kwantificeren. In beide gevallen zal
er worden gekeken naar compenserende interne beheer-
singsmaatregelen. Dit kan zowel op het IT-vlak plaats-
vinden als in de business. In het laatste geval zal de appli-
cation control die in eerste instantie is aangewezen, wor-
den vervangen door een compenserende control aan de
kant van de business. In het geval dat de IT-afdeling een
compenserende maatregel aanwijst, dient deze het gebrek
in de IT general control te compenseren en kan de busi-
ness blijven steunen op de oorspronkelijk geïdentifi-
ceerde application control.

Remediation
In deze fase van het project probeert de organisatie de
benodigde herstelwerkzaamheden uit te voeren aan de
hand van een zogenaamd ‘remediation plan’. Remedia-
tion is een proces dat wordt ingegaan als de ToD tot
negatieve uitkomsten leidt. De actie bestaat dan uit het
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Changes via procedure and verification of 
authorisation table once a month by Senior 
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Tabel 2. IT Identification
matrix.
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Access to programs 
and data
Identification and 
authentication 

Sub process objectives Significant controls

Procedures are in place for the 
management of IT users and user 
privileges in the information 
environment. The procedures 
require formal approval for the 
establishment of IT users and 
granting privileges

Local controls

Up-to-date ‘Should be’ matrix for IT 
staff available, segregation between 
input and authorisation of parameters 
and user permits, monthly verification 
of parameter settings and IT 
privileges

Procedures have to be 
established so that user 
accounts are added, modified 
and deleted in a timely manner 
to reduce the risk of 
unauthorised/inappropriate 
access to the organization’s 
relevant financial reporting 
applications or data

Key risks

IT staff may 
operate un-
authorised 
activities 
due to too 
powerful 
privileges 

Control ref.

01.07.04 

Sub processes

Tabel 4. Voorbeeld van één geselecteerde IT general control.



opnemen van nieuwe controls in het proces. De organi-
satie heeft in dit geval geen compenserende maatrege-
len in de organisatie aangetroffen en dient de gebreken
in het proces te herstellen. Remediation volgt na com-
municatie met de proceseigenaren aan de kant van de
business.

Test of Operating Effectiveness (TOE)
De testwerkzaamheden in dit kader gaan uit van een toe-
reikende set aan controls om de doelstellingen te halen.
Deze controls mitigeren derhalve de vooraf bepaalde risi-
co’s die in de organisatie aanwezig zijn en relevant zijn
voor SOX. Tijdens deze testfase wordt veelal een stan-
daard-steekproefomvang gehanteerd, waarbij de fre-
quentie waarmee de control wordt uitgevoerd bepalend
is voor de omvang van de steekproef (zie tabel 5).

Een paar voorbeelden van vragen die momenteel bij
Nederlandse organisaties opkomen tijdens het testen en
waar organisaties soms nog antwoorden op zoeken, zijn:
• Mag een proces (bijvoorbeeld change-management-
proces) dat meerdere platforms (Unix, mainframe, etc.)
beslaat als één proces worden getest, of dient de test (en
daarmee de eventuele steekproefomvang) per platform
te worden toegepast?
• Dient bij een handmatige control die door IT wordt
ondersteund, ook de application control te worden opge-
nomen in het kader van SOX en daarmee volledig te wor-
den getest?
• Hoe kwantificeer ik de gebreken (deficiencies) in de
IT general control-processen?
• Dienen alle testgevallen inclusief hun bewijs te wor-
den gedocumenteerd en dienen alle documenten gedu-
rende zeven jaar te worden bewaard?

Op bovenstaande vragen zullen de diverse organisaties
de komende tijd met een antwoord komen.

Na het testen van de operating effectiveness kan de orga-
nisatie wederom een fase van remediation ingaan, als er
gebreken in de werking van de interne beheersings-
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maatregelen zijn geconstateerd. De herstelde gebreken
zal de organisatie vervolgens weer dienen te testen op
toereikende opzet, bestaan (in samenhang met de ove-
rige maatregelen – ToD) en uiteindelijk werking (TOE).

Evaluatie en rapportage
Zoals hiervoor reeds aangegeven is het cruciaal om in
de audit van de interne beheersingsmaatregelen een ver-
band te leggen tussen de bedrijfsprocessen die beoor-
deeld worden en de IT general controls. We hebben al
geconstateerd dat de application controls en bijbeho-
rende applicaties als sleutel dienen. Door de applicaties
te inventariseren die belangrijke interne beheersings-
maatregelen blijken te bevatten, kan worden bepaald
welke infrastructuur binnen de scope van deze audit valt.
In de praktijk wordt hiervoor een identificatiematrix
gebruikt. De IT-componenten, zoals netwerkonderdelen,
databases en operating systems die nodig zijn om de
applicaties te gebruiken, worden met deze matrix geïden-
tificeerd. Tevens moeten de relevante beheersingspro-
cessen worden benoemd, zoals program development,
change management, operations management en access
management.
De identificatie van application controls vormt het start-
punt van de IT-betrokkenheid in SOX en daardoor weet
de onderneming ten aanzien van welke infrastructurele
componenten de IT general controls moeten worden
gedocumenteerd en getest. Met deze identificatie kan de
onderneming bevindingen aangaande de IT general con-
trols verbinden aan de geïnventariseerde applicaties. Dit
leidt ertoe dat (bedrijfs)proceseigenaren een inschatting
kunnen maken of ze (terecht) op application controls
steunen. Als ze dat niet kunnen vanwege gebreken in de
IT general controls, kunnen deze proceseigenaren de
potentiële verkeerde voorstelling van feiten kwantifice-
ren, het potentiële effect van onjuiste presentatie van
jaarrekeningposten. Nadat deze inschatting is gemaakt,
kan worden bepaald of er in de IT-omgeving interne-
controlemaatregelen moeten worden toegevoegd of
reeds bestaande controlemaatregelen binnen de scope
van de SOX-werkzaamheden moeten worden gehaald.
Ook kan in de bedrijfsprocessen naar compenserende
controlemaatregelen worden gezocht om de nog open-
staande risico’s te mitigeren. Het proces is in figuur 4
weergegeven.

IT-auditor

De IT-auditor zal in elk van de hiervoor genoemde fasen
van het compliancetraject beoordelen of de keuzen die
de organisatie heeft gemaakt terecht zijn. In de
ToD/TOE-fase beoordeelt de IT-auditor de aanwezige
documentatie, de bevindingen en de conclusies die het
management van de (IT-)organisatie trekt. Tevens zal
de IT-auditor zelf testwerkzaamheden dienen uit te voe-
ren. Deze werkzaamheden betreffen het controleren van
de formele aspecten van de controle (bijvoorbeeld: hand-
tekeningen op lijsten, logs van probleemafhandelingen),
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Tabel 5. Indicatie 
test sample sizes.



maar ook de eerdergenoemde reperformance. Dit houdt
in dat de IT-auditor ook de inhoudelijke kant van de con-
trol beoordeelt, bijvoorbeeld: bevat een user acceptance-
test de in de eisen-en-wensenlijst opgenomen (SOX-rele-
vante) application controls en zijn deze feitelijk getest
door de eindgebruiker en derhalve afgetekend?

Voor het beoordelen van application controls onder-
steunt de IT-auditor de accountant, of voert hij in som-
mige gevallen de werkzaamheden zelfstandig uit. De
audit van een application control kan eenmalig gebeu-
ren en vervolgens zal de IT-auditor het change manage-
ment ten aanzien van deze application (control) beoor-
delen. Indien dit op orde is, kan de IT-auditor steunen
op de eenmalige test.

Interpretatie regelgeving

De praktijk laat zien dat er nog veel interpretatie van
de wet- en regelgeving nodig is. In Amerika zijn de eer-
ste controles uitgevoerd en heeft men een jaar ervaring
met de uitwerkingen die de wet met zich meebrengt.
Gezien de ouderdom van het accountantsvak en de evo-
lutie die het vak heeft doorgemaakt, lijkt dit een beperk-
te ervaring. Het is duidelijk dat er meer interpretatie en
meer ervaring nodig is om met de ondernemingen en
accountantskantoren volwassenheid te bereiken aan-
gaande de interpretatie van deze wet. In het kader van
SOX is een veelgestelde vraag aan de accountant en de
IT-auditor welke controlemaatregelen minimaal getrof-
fen moeten zijn om compliant te zijn met de voorschrif-
ten in de SOX Act.

Het testen van internecontrolemaatregelen wordt in de
praktijk op verschillende plaatsen belegd. Een mogelij-
ke uitvoerder van de tests is een interne auditafdeling.
Die partij verliest daarmee mogelijk haar onafhanke-
lijkheid. De mate waarin de externe auditor kan steunen
op het werk van een interne auditafdeling is afhankelijk
van de taakverdeling binnen de onderneming. Indien
een onderneming geen onafhankelijke audits uitvoert,
maar voor het management testwerkzaamheden ver-
richt, zal de externe auditor – naar het zich nu laat aan-
zien – beduidend meer capaciteit nodig hebben om het
controleprogramma volledig af te kunnen werken. De

accountantskantoren hebben voldoende capaciteit
beschikbaar om de extra werkzaamheden aan te kunnen
en zijn voorbereid op SOX.

Tot slot

De samenwerking tussen accountants en IT-auditors is
sinds de invoering van SOX meer dan in het verleden
essentieel. De accountant kon in het verleden in een aan-
tal gevallen om de computer heen controleren. Dit kan
in de integrated audit niet meer. Belangrijke controles
in het financiële rapportageproces dienen door de
accountant op opzet (Design Effectiveness) en naleving
(Operating Effectiveness) te worden gecontroleerd. Dit
zijn in de praktijk bijna altijd controles die (deels) steu-
nen op programmatuur in een (complexe) IT-infra-
structuur en dus zal de IT-auditor bij de audit (moeten)
worden betrokken.

IT general controls hebben een sterk ondersteunend
karakter (‘pervasive nature’). De PCAOB heeft aange-
geven dat de externe accountant relatief veel eigen actie
moet doen op het gebied van de ‘pervasive controls’, dus
de entity level controls (COSO) en in iets mindere mate
de IT general controls. Uit recente ervaring met SOX
blijkt dat de PCAOB gaat optreden tegen accountants die
erg checklistmatig te werk gaan. De PCAOB stelt dat
eerst de ‘pervasive controls’ moeten worden uitgevoerd
waardoor een goed beeld ontstaat van de controle-
omgeving, waarna een goede risicoafweging kan wor-
den gemaakt. Op basis van deze risicoafweging dient de
accountant te bepalen welke controlewerkzaamheden
hij zelf zal uitvoeren om er zijn oordeel op te kunnen
baseren.

Door vanaf het begin een relatie te leggen tussen pro-
cessen, application controls en de achterliggende IT
general controls ontstaat een betere basis om eventuele
tekortkomingen in de IT general controls te kunnen
wegen. Tekortkomingen in de IT general controls zullen
op zich zelden tot material weaknesses leiden, maar kun-
nen wel tot gevolg hebben dat er verborgen gebreken
zijn in het stelsel van financial controls. Hopelijk leidt
de evaluatiestap tot een betere communicatie tussen
accountant en auditor, zodat de accountant ook daad-
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werkelijk begrijpt wat de betekenis is van tekortkomin-
gen in de IT general controls.

Momenteel lijkt de IT-auditor zelf klaar te zijn om het
werk te verrichten; of er voldoende capaciteit in de
markt beschikbaar is om alle werkzaamheden de komen-
de jaren te verrichten moet nog blijken.
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