
 Relatie IT application en IT general controls 
nog eens onder de loep 

 Drs. H.G.Th. van Gils RE RA 

  In het kader van de jaarrekeningcontrole groeit het besef dat IT general 
controls onderdeel vormen van de controls die samen het bouwwerk ‘internal 
controls over fi nancial reporting’ vormen. IT-auditors ondersteunen de 
accountant met het beoordelen van IT general controls en IT application 
controls. Maar het is de vraag of in regelgeving en in de praktijk voldoende 
aandacht wordt besteed aan de relatie tussen application controls en 
IT general controls met het risico op een ineffi ciënte werkwijze en een 
belemmering voor een goede integratie tussen accountants en IT-auditors. 

  Inleiding 

 Kwalitatief goede IT general controls worden al jaren 
gezien als fundament om in de jaarrekening te kunnen 
steunen op geautomatiseerde informatiesystemen. 
Recent heeft de PCAOB Auditing Standard 2 in het 
kader van de Sarbanes Oxley Act nadrukkelijk aange-
geven dat IT general controls een belangrijke randvoor-
waarde zijn om te kunnen steunen op application con-
trols. Het Amerikaanse IT Governance Institute heeft er 
zelfs een speciale Cobit-SOx guidance voor geschreven. 
Maar het geldt natuurlijk niet alleen voor organisaties 
die onder de SOx-regelgeving vallen; de regel is alge-
meen toepasbaar voor alle organisaties. Inmiddels weet 
iedere accountant dat hij alleen mag steunen op appli-
cation controls (voortaan aangeduid als AC) wanneer 
de onderliggende IT general controls (voortaan aange-
duid als ITGC) van voldoende niveau zijn.  

 In de PCAOB Auditing Standard 5 wordt wellicht min-
der expliciet gerefereerd aan de ITGC, maar in para-
graaf 36 wordt vermeld ‘The auditor also should 
understand how IT affects the company’s fl ow of 
transactions’ en verder wordt verwezen naar de AU 
sec. 319, ‘Consideration of Internal Control in a Finan-
cial Statement Audit’ voor guidance voor testwerk-
zaamheden. Deze Amerikaanse auditing standard 
section 319 is al operationeel sinds 1 januari 1990! 
Met name de twee paragrafen 77 en 78 zijn duidelijk. 
Paragraaf 77: ‘In design ing tests of automated con-
trols, the auditor should consider the need to obtain 
evidence supporting the effective operation of con-
trols directly related to the assertions as well as other 
indirect controls on which these controls depend. For 
example, the auditor may identify a ‘user review of an 
exception report of credit sales over a customer’s 
 authorized credit limit’ as a direct control related to 
an assertion. In such cases, the auditor should consi-
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der the effectiveness of the user review of the report 
and also the controls related to the accuracy of the 
information in the report (for example, the general 
controls).’ En paragraaf 78: ‘Because of the inherent 
consistency of IT processing, the auditor may be able 
to reduce the extent of testing of an automated con-
trol. For example, a programmed application control 
should function consistently unless the program 
(including the tables, fi les, or other permanent data 
used by the program) is changed. Once the auditor 
determines that an automated control is functioning 
as intended (which could be done at the time the con-
trol is initially implemented or at some other date), 
the auditor should consider performing tests to deter-
mine that the control continues to function effecti-
vely. Such tests might include determining that chan-
ges to the program are not made without being subject 
to the appropriate program change controls, that the 
authorized version of the program is used for proces-
sing transactions, and that other relevant general 
controls are effective.’ 

 Hieruit blijkt dat al in 1990 de relatie tussen AC en 
ITGC duidelijk was. Ook dichter bij huis was de relatie 
wel bekend. Zie bijvoorbeeld het NIVRA Studierap-
port 34  Normatieve maatregelen voor de geautomati-
seerde gegevensverwerking in het kader van de jaarreke-
ningcontrole  (1995), waarin ter motivatie van het testen 
van general controls staat: ‘Zo kan door onvoldoende 
scheiding tussen ontwikkel, test/acceptatie en produc-

tieomgeving onvoldoende aanwijzing bestaan voor de 
goede werking van de geprogrammeerde controles’, 
hetgeen werd geïllustreerd volgens fi guur 1. 

   De soorten IT controls even nader toegelicht 

 Het is in dit artikel niet de bedoeling sluitende defi ni-
ties van AC en ITGC te geven, maar voor het vervolg is 
het wel belangrijk enkele kenmerken van verschillende 
soorten IT controls te vermelden. Overigens, het hoog-
ste niveau van IT controls wordt in dit kader ook wel 
aangeduid met de Entity (of Company) Level Controls 
(ELC). Deze ELC vormen onderdeel van de ‘contro-
leomgeving’ en worden vaak ondersteund door het 
COSO-raamwerk. 

 Entity Level Controls 

 Entity Level Controls zijn interne beheersingsmaatrege-
len met name op het organisatieniveau en niet zozeer 
op het transactie/procesniveau, en bevatten daarom in 
het algemeen alle beheersingmaatregelen van het 
COSO-framework met uitzondering van de ‘control acti-
vities’, omdat die met name te vinden zijn op het trans-
actie/procesniveau. Deze ELC geven een beeld van de 
mate waarin maatregelen zijn getroffen die een goede 
cultuur voor beheersing ondersteunen. Bij positieve 
bevindingen zal de accountant het inherente risico op 
het falen van het internecontrolemechanisme lager 
inschatten dan bij minder positieve bevindingen.  

 Kader 1 geeft een overzicht van de diverse IT-aan-
dachtsgebieden in het kader van de ELC. Later in dit 
artikel zullen enkele voorbeelden van IT-aandachtsge-
bieden volgen die mogelijk geschikter zijn als onder-
deel van de ELC dan van de ITGC. 

     Sinds de SEC-proposal ‘Management’s report on inter-
nal control over fi nancial reporting’ van december 
2006 en PCAOB’s Auditing Standard 5 – zie voor de 
relevante passages kader 2 – is een nieuwe discussie op 
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IT related questions at the company level:
• Organization 
• IT Governance
• Corporate Policies

IT processes and related controls which ensure the ongoing 
effectiveness of application and manual IT dependent controls:
• Change Management
• System Development 
• Computer Operations
• IT Security / Access Controls

Controls programmed within an application, like data 
validation and edit checks, configuration controls. E.g.:
• Automatic system interfaces and matching routines
• Data quality checks (‘scrubbing’)
• Segregation of duties via restricted user access

Manual controls based on IT, e.g.: 
•Follow-up on items in computer generated exception 

report
•Review of a system generated aging list
•Management review of performance reports  Figuur 2. Relatie IT 

controls.  
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gang gekomen over (indirecte) ELC en directe ELC. 
Deze discussie maakt duidelijk dat hoe verder een ELC 
af staat van een fi nancial reporting element, hoe min-
der effectief de control is. En dat omgekeerd wanneer 
een ELC met hetzelfde niveau van precisie wordt uitge-
voerd als een beheersingsmaatregel die men in proces-

sen verwacht om fouten in de fi nanciële verantwoor-
ding te voorkomen of te detecteren, de accountant zal 
kunnen volstaan met het testen van de ELC in plaats 
van de controls in de processen. Daarmee wordt dan 
meer recht gedaan aan de top-downbenadering en 
worden naar verwachting minder detailcontroles uit-

 IT-aandachtsgebieden in het kader van Entity 
Level Controls 

 Control environment 
  IT Strategic Planning 
 IT Organization and Relationships 
 Management of Human (IT) Resources  
 Education and Training of Users and IT staff 

  Risk assessment 
  IT Planning Subcommittee of IT steering committee 
 Assess information risk to achieve business objec-

tives, consider probability and likelihood of threats  
 Linkage of IT Risks to Business Risks 
 Business impact assessment considering the 

impact of systems failure on fi nancial reporting 
 Management has a formal change management 

process in place to ensure that any changes that are 
made to the IT systems are authorized and in line 
with the business objectives 

  Information and communication 
  Policies and Procedures governing IT Organiza-

tion’s activities 

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

 Information Architecture 
 Defi ned security levels for each data classifi cation 
 Communication of Management aims and direc-

tions 
 Development of information systems linked to the 

company’s overall strategy, that are responsive to 
achieving the company-wide and activity-level 
objectives 

  Monitoring 
 Compliance with External Requirements 
 Independent Assurance – i.e., internal audit 

reviews 
 Management review of key performance indica-

tors which are linked to business objectives to help 
ensure the IT department is meeting its objectives 

 Management controls in place to ensure the 
effectiveness of any self-assessment processes or 
periodic systems evaluations utilized, and 

 Management controls in place to ensure the 
effectiveness of monitoring controls performed at 
centralized processing locations, including shared 
service centers.  

•
•
•

•

•
•

•

•

•

 Kader 1. Overzicht IT-
aandachtsgebieden in 
Entity Level Controls. 

 SEC december 2006:  
The more indirect the relationship to a fi nancial 
reporting element, the less effective a control may 
be in preventing or detecting a misstatement. Some 
entity-level controls, such as the control environ-
ment (e.g., tone at the top and entity-wide pro-
grams such as codes of conduct and fraud preven-
tion), are indirectly related to a fi nancial reporting 
element and may not, by themselves, be effective at 
preventing or detecting a misstatement in a fi nan-
cial reporting element. Therefore, while manage-
ment ordinarily would consider entity-level con-
trols of this nature when assessing fi nancial repor-
ting risks and evaluating the adequacy of controls, 
it is unlikely management will identify only this 
type of entity-level control as adequately addres-
sing a fi nancial reporting risk identifi ed for a 
fi nancial reporting element. Some entity-level 
controls are designed to operate at the process, 
transaction or application level and might adequa-
tely prevent or detect on a timely basis misstate-
ments in one or more fi nancial reporting elements 
that could result in a material misstatement to the 
fi nancial statements. 

 PCAOB AS5: Entity-level controls vary in nature and 
precision – 

 Some entity-level controls, such as certain control 
environment controls, have an important, but indi-
rect, effect on the likelihood that a misstatement will 
be detected or prevented on a timely basis. These 
controls might affect the other controls the auditor 
selects for testing and the nature, timing, and extent 
of procedures the auditor performs on other controls. 

 Some entity-level controls monitor the effective-
ness of other controls. Such controls might be desig-
ned to identify possible breakdowns in lowerlevel 
controls, but not at a level of precision that would, by 
themselves, suffi ciently address the assessed risk 
that misstatements to a relevant assertion will be 
prevented or detected on a timely basis. These 
controls, when operating effectively, might allow the 
auditor to reduce the testing of other controls. 

 Some entity-level controls might be designed to 
operate at a level of precision that would adequately 
prevent or detect on a timely basis misstatements to 
one or more relevant assertions. If an entity-level 
control suffi ciently addresses the assessed risk of 
misstatement, the auditor need not test additional 
controls relating to that risk. 

•

•

•

 Kader 2. Relevante 
passages uit de SEC- en de 
PCAOB-publicatie in 
verband met de discussie 
over Entity Level Controls. 
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gevoerd. In fi guur 3 wordt dat inzichtelijk gemaakt. 
Volgens de PCAOB doet op dit moment de Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commis-
sion (COSO) onderzoek naar deze uiteenrafeling van 
de ELC. 

   Deze splitsing van directe en indirecte ELC doet zich 
ook voor bij IT controls. Ook hierbij kan onderscheid 
worden gemaakt tussen controls die als ‘indirect’ kun-
nen worden aangemerkt en controls die een direct 
karakter hebben. Dit is al min of meer vormgegeven in 
indirecte controls volgens IT-aandachtsgebieden in de 
ELC (zie kader 1) en de ITGC waarin de directe IT con-
trols zijn opgenomen. Echter, deze splitsing lijkt nog 
niet opgezet te zijn vanuit de top-downgedachte zoals 
die eerder is aangegeven. In het vervolg van dit artikel 
zal hierop worden teruggekomen.  

 Application controls 

 Voor een application control (AC) geldt dat de beheer-
singsmaatregel in de applicatieprogrammatuur is vast-

gelegd zodat de control consequent wordt uitgevoerd. 
In essentie betreft het vaak het berekenen en/of verge-
lijken van gegevens. Een berekening is strikt genomen 
geen beheersingsmaatregel, maar de accountant wil 
toch wel graag vastgesteld zien dat bijvoorbeeld de 
maandelijkse interestberekening goed door het systeem 
wordt uitgevoerd.  

 Veel AC blijken feitelijk IT dependent manual controls 
te zijn, omdat er tevens een handmatig deel in de 
beheersingsmaatregel is opgenomen. Denk aan een 
geprogrammeerde controle die een foutenlijst gene-
reert. Natuurlijk moet de auditor zich afvragen of de 
lijst wel alle fouten detecteert en op de lijst afdrukt; 
dat is het AC-deel of het ‘IT dependent’ deel. Maar ver-
volgens werkt de control pas echt als ook iemand de 
lijst doorloopt en correctieve acties neemt; dat is het 
handmatige deel.  

 Ook werken bepaalde AC parametergestuurd. Een 
bekende AC als de ‘3-way match’ (geautomatiseerde 
maatregel die controleert of de ontvangen factuur 
overeenstemt met de order en ook met de ontvangen 
goederen of diensten) kan technisch wel werken, maar 
als de limieten voor kleine verschillen zeer ruim zijn 
gedefi nieerd (parameters), dan werkt de control inhou-
delijk niet. In dit artikel ga ik niet verder in op het 
handmatige deel van AC. 

 Naar hun aard kunnen AC in enkele kenmerkende cate-
gorieën worden ingedeeld (zie tabel 1). 

 Wanneer we kritischer naar de IT-aspecten kijken zien 
we vooral twee elementen terugkomen: 

  geprogrammeerde instructies, dus harde coding in 
de applicatieprogrammatuur; 
•

     Figuur 3. Testen van 
directe ELC kan tot 

vermindering van proces 
level tests resulteren. 

Direct
Entity Level

Controls

Effective

Ineffective

Process Level
Testing

Increases

DecreasesAdjust Based on Risk

Voorbeeld IT-aspectControl

Autorisatie

Exceptie/Edit-rapportages

Interface/Conversie

Management review

Reconciliatie

Functiescheiding

Toegangsbeveiliging

Systeemconfiguratie / 
Account mapping

Procuratiegrenzen op basis van senioriteit

Signaleren van verschillen tussen bestel- en 
factuurgegevens 

Dagelijkse aansluiting van datatransfer tussen 
logistiek systeem en financieel systeem

Maandelijkse beoordeling van margeoverzicht

Aansluiting tussen ouderdomslijst debiteuren en 
grootboekrekening

Functiescheiding tussen invoer en autorisatie van 
nieuwe contracten

Systeem bevat actuele autorisatietabellen en 
beveiligingsinstellingen (zoals kwaliteit 
wachtwoorden)

Muteren van vaste gegevens, bijvoorbeeld 
rekeningschema, tolerantiegrenzen, etc.

Ondersteunen programmatuur van onderkennen functies en 
bevoegdheden (vaak tabelgedreven)

Integriteit van Exceptie/Edit-rapport

Programmatuur controleert de integriteit van de transfers 

Integriteit van rapportage

Programmatuur controleert de volledigheid van de 
aansluitingen

Programmatuur ondersteunt de functiescheiding door 
middel van autorisatietabellen

Mutatiepogrammatuur voor onderhoud tabellen voor 
autorisatie en beveiligingsinstellingen

Mutatiepogrammatuur voor onderhoud tabellen met vaste of 
stuurgegevens

 Tabel 1. Application 
controls, voorbeelden en 

IT-aspecten. 
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 tabellen waarop de geprogrammeerde instructies de 
beslissingen en/of berekeningen mede baseren (wel of 
geen toestemming geven, wel of niet als uitzondering 
classifi ceren, etc.). 

  Daarbij kunnen de geprogrammeerde instructies en 
tabellen direct in de applicatieprogrammatuur of appli-
catietabellen zijn opgenomen, maar eventueel ook in 
infrastructurele componenten, zoals specifi eke toe-
gangsbeveiligings- en databasesystemen. Het zal dui-
delijk zijn dat het onderscheid in AC noodzakelijk is om 
zowel de aspecten van de AC te kunnen testen (denk 
aan de 3-way match), alsook de scoping te kunnen 
doen voor de ITGC. Hierop wordt in de volgende para-
graaf nader ingegaan. 

   IT general controls 

 ITGC zijn algemene beheersingsmaatregelen met 
betrekking tot de IT-verwerking. Er zijn vele publica-
ties die de ITGC opsommen, waarvan Cobit de meest 
bekende is. Door PCAOB’s AS2 zijn de IT controls voor 
de jaarrekeningcontrole toegespitst op de vier rubrie-
ken ‘access to programs and data’, ‘change manage-
ment’, ‘program development’ en ‘operations manage-
ment’. Voor een nadere aanduiding van deze rubrieken 
zie kader 3. Deze indeling is voor Cobit aanleiding 
geweest een selectie van ITGC te maken uit het vol-
ledige raamwerk en deze selectie te koppelen aan de 
vier rubrieken. Menig accountantskantoor heeft de 
ITGC-checklists aangepast aan deze vier rubrieken. 
Bijzonder is nu dat in de proposed SEC-standaard 
deze vier rubrieken onveranderd zijn opgenomen 
maar dat in de AS5 deze rubricering achterwege is 
gebleven. In AS5 wordt verwezen naar AICPA’s stan-
daard ‘AU sec. 319, Consideration of Internal Control 
in a Financial Statement Audit (Paragraphs .16  through 
.20, .30 through .32, and .77 through .79)’, inzake het 
effect van IT op interne controle op de fi nanciële ver-
antwoording en het risico waaraan de accountant 
aandacht dient te besteden. Bijzonder is dat in AU319 
andere rubrieken zijn opgenomen: program changes, 
access controls and system software controls. Ook bij-
zonder is dat in AS5, appendix B over benchmarking 
toch de rubrieken worden vermeld, maar nu als pro-
gram changes, access to programs, and computer ope-
rations. Het is even afwachten hoe de internationale 
IT-auditstandaarden, zoals SOx-Cobit, hierop zullen 
reageren. 

 Het aanduiden van de rubrieken lijkt een woorden-
spel te zijn, in de praktijk echter lijkt het voldoen aan 
de onderliggende normenstelsels, zoals (Cobit) IT 
Control Objectives for SOx van het IT Governance 
Institute en de checklists van de accountantskanto-
ren, bijna een doel op zich te zijn geworden. De rela-
tie naar de verschillende AC lijkt dan uit het zicht 
verdwenen. 

•

     Scoping van de ITGC 

 Zoals eerder is aangegeven, hoort de scoping van ITGC 
plaats te vinden op basis van application controls waar-
op de auditor wil steunen. Veelal worden daarvoor IT-
identifi catiematrices gehanteerd zoals weergegeven in 
de tabellen 2 en 3. 

   De relatie tussen de specifi eke AC en de beheersings-
maatregelen is in tabel 3 voor de IT verdwenen en dus 
worden alle ITGC voor de van toepassing zijnde infra-
structuur en locatie geselecteerd en getest (zie 
kader 3).  

 Daarmee is een risico voor een belangrijke ineffi ciency 
geschapen wanneer we vaststellen wat veelal getest 
wordt in het kader van de ITGC. Door eenvoudig te 
stellen dat het beoordelen van de ITGC noodzakelijk is 
voor bieden van redelijke zekerheid voor de werking 
van de AC doet de auditor waarschijnlijk tests die geen 
bijdrage leveren aan de onderbouwing van het goed 
functioneren van de laatstgenoemde controls. 

 Rubriek 1: Access to programs and data 
  information security policy / user awareness 
 physical access 
 confi guration of access rules 
 access administration 
 identifi cation and authentication 
 monitoring, and 
 super users. 

  Rubriek 2: Change management 
  authorization, development, testing and approval  
 migration to the production environment  
 confi guration changes, and 
 emergency changes. 

  Rubriek 3: Program development 
  methodology for development /acquisition 
 design, development, testing, approval and 

implementation, and  
 data migration.  

  Rubriek 4: Operations 
 job processing 
 backup and recovery procedures, and 
 incident and problem management procedures. 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

 Kader 3. Korte indicatie van 
ITGC (niet uitputtend). 

Subproces Automated Key controlKey control

1

2

Autorisatietransacties

Monitoring

Functiescheiding voor 
invoer en autorisatie 
nieuwe transacties

Berekening KPI voor 
interestmargebeoordeling

Application name

Trading Assistant

Trading Manager

 Tabel 2. IT-
identifi catiematrix aan de 

gebruikerskant 
(processen). 
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 ITGC-defi ciencies relateren aan AC 

 Stel nu het volgende voorbeeld:  
De accountant wenst te steunen op de AC 3-way match, 
mede in het kader van de beoordeling van de rekening 
Debiteuren. Het systeem controleert daarbij of de fac-
tuur aansluit op de in het systeem vastgelegde bestel-
ling en ontvangstmelding van goederen of geleverde 
diensten. Daarop test de accountant of de AC goed is 
geïmplementeerd. Daartoe wordt bijvoorbeeld een 
interview gedaan met de systeemeigenaar, is aan de 
hand van enkele facturen vastgesteld dat het systeem 
de controle heeft uitgevoerd en zijn de tolerantiegren-
zen in de tabel in het systeem beoordeeld. Op basis 
daarvan heeft de accountant vastgesteld dat de AC 
effectief is. Om vervolgens voldoende zekerheid te krij-
gen dat deze control ook in de tijd effectief is vraagt hij 
de IT-auditor de ITGC te beoordelen. Stel dat de IT-
auditor vaststelt dat de 25 medewerkers van de afde-
ling Systeemontwikkeling allemaal de mogelijkheid 
hebben programma’s in de productiebibliotheek te zet-
ten. De IT-auditor concludeert daarom dat change 
management niet effectief is (zie kader 3: change 
management, tweede bullet) ofwel dat er onvoldoende 
bewijs is om aan te nemen dat de geprogrammeerde 
controles ongewijzigd zijn gebleven. 

 De relatie tussen ontoereikende change management 
en de werking van de 3-way match is door de IT-audi-
tor aan de accountant goed uit te leggen en gezamen-
lijk kunnen zij naar alternatieve controles zoeken om 
de tekortkomingen in change management te compen-
seren. Te denken valt aan bijvoorbeeld beoordeling van 
de logging van de productiebibliotheek waaruit zou 
kunnen blijken dat geen changes zijn aangebracht in de 
onderzochte periode. In dat geval kan de accountant 
toch steunen op de AC. Mocht er geen additionele 
zekerheid vanuit de IT-auditor komen, dan zal de 
accountant alternatieven zoeken om de controledoel-
stelling te halen. Bijvoorbeeld door via auditsoftware 

alsnog de 3-way match uit te voeren of via een uitge-
breide steekproef de correcte boeking van de factuur 
te beoordelen.  
Het bepalen welke alternatieve controles het meest 
effi ciënt en effectief zijn gebeurt natuurlijk op basis 
van een risicoafweging vanuit de invalshoek van de 
accountant. 

 Maar hoe zal het overleg met de accountant gaan wan-
neer de IT-auditor bij de beoordeling van de ITGC vast-
stelt dat de fysieke beveiliging van het rekencentrum 
niet toereikend is (zie kader 3: access to programs and 
data, tweede bullet). Welk risico is er dat onbevoegde 
bezoekers in het rekencentrum precies weten welke 
databases op welke schijven staan en hoe vervolgens 
de 3-way match voor een bepaalde factuur kan worden 
gemanipuleerd? Overigens er dan nog van uitgaande 
dat dat niet wordt gesignaleerd via een control op de 
logging. Kortom, de relatie tussen fysieke beveiliging 
en een specifi eke AC is meestal niet zodanig dat de 
werking van de AC zal worden beïnvloed, of de fysieke 
beveiliging nu effectief is of niet. En als dat zo is dan 
doet zich de vraag voor waarom de auditor dan de 
fysieke beveiliging heeft getest. En deze vraag speelt 
niet alleen bij fysieke beveiliging maar bij bijna alle 
onderwerpen van program development en operations 
(zie kader 3, rubrieken 3 en 4). En zelfs per AC zijn 
meestal niet alle controls binnen access to programs 
and data en change management (zie kader 3, rubrie-
ken 1 en 2) relevant.  

 Voor bovenstaande voorbeelden kan de vraag worden 
gesteld of de IT-auditor vaker de invalshoek van de 
accountant moet volgen: het gaat er niet zozeer om of 
ergens in de IT-processen ingegrepen zou kunnen wor-
den, maar wat de impact daarvan zou zijn op de jaar-
rekening. Door direct ook de materialiteit in ogen-
schouw te nemen, hoe moeilijk ook bij ITGC, zal een 
fl ink aantal mogelijke tekortkomingen kunnen worden 
afgedaan met een constatering dat de impact te laag is 
om verder te worden gecompenseerd via bijvoorbeeld 
alternatieve controles. 

 Door de IT-auditor dient per AC te worden nagegaan 
welke ITGC een directe relatie hebben tot die AC. ITGC 
die geen directe relatie hebben met de bewuste AC die-
nen dan dus niet op goede werking te worden beoor-

Application
control

Berekening KPI 
voor interest-
margebeoordeling

Application
name

Trading Manager

Underlying 
infrastructure / 
architecture 
(database, 
operating 
system, 
hardware) and 
location

AS400, OS400, 
DB2; Rekencen-
trum Amsterdam

Controls in 
scope within 
Access to 
programs and 
data

Geen

Controls in 
scope within 
Change 
management

Allemaal (voor 
zover relevant voor 
dit systeem)

Controls in 
scope within 
Program 
development

Geen

Controls in 
scope within 
Operations

Geen Tabel 4. Verbeterde IT-
identifi catiematrix voor 

scoping ITGC. 

Application name

Trading Assistant

Trading Manager

Underlying infrastructure / architecture 
(database, operating system, hardware)

IBM z/OS, DB2; access control via RACF

AS400, OS400, DB2

Location where the
application is hosted

Rekencentrum Amsterdam

Rekencentrum Amsterdam

  Tabel 3. IT-
identifi catiematrix aan de 
IT-kant (infrastructuur) 
voor scoping ITGC.  
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deeld. Alleen op basis van een deugdelijke selectie kan 
zinvol invulling worden gegeven aan de discussie wat 
te doen als er deficiencies worden gevonden. En 
natuurlijk wordt voorkomen dat ITGC worden beoor-
deeld die voor de AC niet relevant zijn.  

 Om dit te ondersteunen dient de IT-identifi catiematrix 
(tabellen 2 en 3) dan ook te worden gecombineerd en 
aangepast volgens tabel 4.     In deze matrix kan concreet 
worden aangegeven welke ITGC daadwerkelijk rele-
vant zijn en dus ook welke niet.  

 Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de andere ITGC in 
het geheel niet meer relevant zijn, maar niet in detail 
voor deze control. Sommige ITGC zullen relevant zijn 
voor andere AC en sommige zullen nooit geraakt wor-
den. Met name voor de categorieën Program develop-
ment en Operations zal dat laatste van toepassing zijn. 
De auditor zal dat via een inventarisatie moeten vast-
stellen. Indien bijvoorbeeld nog veel batchverwerking 
plaatsvindt en door de IT-operators nog batchtotalen 
worden vergeleken om vast te stellen of alle bestanden 
in de verwerking zijn meegenomen, kan het zinvol zijn 
de uitvoering van de IT-operators te beoordelen, zeker 
als het risico groot is dat bepaalde invoerbestanden 
mogelijk anders niet verwerkt worden.  

 Hiermee is niet gezegd dat de auditor geen aandacht 
aan die controls zou hoeven geven. Natuurlijk zal het 
ontbreken van een ontwikkelingsmethodiek voor appli-
catieprogrammatuur niet bijdragen aan goed onder-
houdbare systemen en zal het ontbreken van een inci-
dent-managementprocedure het tijdig herstellen van 
fouten niet ten goede komen. Hier gaat de vergelijking 
op met de ELC. Daar is beschreven hoe nu onderscheid 
gemaakt gaat worden tussen directe en indirecte ELC. 
Feitelijk staan in de ELC al enkele indirecte IT controls 
(zie kader 1) en kunnen de ITGC worden gezien als een 
verbijzondering van de directe ELC. Echter, uit het 
bovenstaande blijkt dat sommige ITGC toch niet zo’n 
directe relatie met de AC hebben en dus feitelijk mis-
plaatst zijn in de ITGC. In analogie met de ELC geldt 
voor de  directe  ITGC de in fi guur 4 weergegeven situ-
atie. 

   Daarom zou de auditor dergelijke indirecte ITGC niet 
meer onder de standaard-ITGC moeten plaatsen, maar 
onder de ELC of in een aparte ‘indirecte ITGC’-rubriek. 
De indirecte ITCG geven een beeld van de kwaliteit 
van de IT-organisatie en zijn in die zin mede input voor 
te onderkennen risico’s in het kader van de controle-
aanpak of het vaststellen van de hoogte van de steek-
proefomvang bij het toetsen op de werking van ITGC. 
Daarnaast dekken de indirecte ITGC, samen met de 
directe ITGC, de behoefte van de accountant af om tij-
dig het management te waarschuwen voor risico’s als 
gevolg van zwakheden in de IT-omgeving. Denk bij-
voorbeeld aan het ontbreken van een beveiligingsbe-
leid of aan ontoereikende back-up- en recoveryproce-

dures, die in het algemeen weinig of niet zullen 
bijdragen aan de voortdurende goede werking van AC. 
Een praktische uitwerking hiervan is het beoordelen 
van alle ITGC in opzet en bestaan (net zoals geldt voor 
de indirecte ELC) en voor de werking uitsluitend die 
ITGC te selecteren die daadwerkelijk een directe relatie 
met de AC hebben. 

 In fi guur 5 is dat nog eens weergegeven. 

   Conclusie 

 In het kader van de jaarrekeningcontrole staat de 
beoordeling van de IT general controls niet op zichzelf. 
De bevindingen moeten bijdragen tot bevindingen met 
betrekking tot de fi nanciële verantwoording, in het 
algemeen verwoord met het bieden van waarborgen 
van de voortdurend goede werking van de application 
controls in de fi nanciële processen. Maar die relatie is 
niet altijd makkelijk, in een aantal gevallen zelfs vrij-
wel niet te leggen. Deze IT general controls worden 

 Figuur 4. Testen van 
directe ITGC kan tot 
vermindering van proces 
level tests resulteren. 

Direct
ITGC Controls

Effective

Ineffective

Process Level
Testing

Increases

DecreasesAdjust Based on Risk

Accounts / assertions

Bepalen
controledoelstellingen

Evaluatie
controledoelstellingen

ELC ITGC
(opzet/bestaan)

Bepalen controleaanpak

Control evaluation

Handmatige
controles

Application
controls

Test opzet en
bestaan

Test opzet en
bestaan AC

Test werking
Test werking
directe ITGC

Risk of significant misstatement

Gegevensgerichte
controles

 Figuur 5. Aanpak 
accountantscontrole 

waarbij de werking van de 
directe ITGC apart wordt 

getest. 
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sinds ze in vier categorieën door de PCAOB zijn aange-
duid, algemeen herkend en ook het IT Governance 
Institute heeft een op Cobit gebaseerd ITGC-overzicht 
voor SOx geschreven, rekening houdend met die vier 
categorieën. In de praktijk worden vaak alle controls in 
alle vier categorieën beoordeeld zodra een application 
control is onderkend.  

 In de praktijk blijkt dat voor sommige IT general con-
trols er geen directe link is te leggen met welke appli-
cation control dan ook, met name in de onderdelen 
Program development en Operations. Het is dan ook 
niet effectief en niet effi ciënt deze (indirecte) ITGC nog 
uitgebreid te testen ten behoeve van de jaarrekening-
controle, inclusief SOx-integrated audit. Wel kunnen 
dergelijke controls bijdragen tot een beeld van de ‘con-
trol environment’ en daarmee van invloed zijn op de 

controleaanpak en de omvang van de tests op de wer-
king van de ITGC. Deze zullen in analogie met de Enti-
ty Level Controls moeten worden onderscheiden in 
directe en indirecte ITGC. Voor het beeld dat de indi-
recte ITGC geven zullen zij alleen in opzet en bestaan 
worden getest, maar behoeven zij vervolgens niet op 
werking te worden getoetst. Voor de directe ITGC is die 
toets op de goede werking natuurlijk wel essentieel. 
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