
 Jaarrekeningcontrole en technische 
IT-beveiliging 

 Ir. P. Kornelisse RE CISA 

  IT-beveiliging is een belangrijk aspect dat de IT-auditor in het kader van de 
jaarrekeningcontrole dient te onderzoeken, in het bijzonder de technische 
IT-beveiliging. Deze technische IT-beveiliging is een randvoorwaarde om 
te kunnen steunen op IT-applicaties en daarmee verwerkte data. Ook is 
technische IT-beveiliging een randvoorwaarde voor IT General Controls, met 
name Access to Programs and Data en Program Changes. Dit vraagt om een 
onderzoek van de technische IT-beveiliging. 

  Inleiding 

 De IT-auditor verzorgt in het kader van de jaarreke-
ningcontrole een onderzoek naar de betrouwbare 
geautomatiseerde gegevensverwerking. In het alge-
meen betreft dit een onderzoek naar de relevante IT-
application controls en de IT General Controls (ITGC). 
Mede dankzij SOx is een duidelijker beeld ontstaan van 
de IT-aspecten die juist bij ITGC dienen te worden 
onderzocht. Het blijft echter de vraag in welke mate 
(scope en diepgang) de technische IT-beveiliging hier-
bij dient te worden geadresseerd. Ook kan de vraag 
worden gesteld of de algemene IT-auditor nog steeds 
de technische IT-beveiliging in een complexe IT-omge-
ving zelf kan beoordelen, of dat een gespecialiseerde 
technical IT-auditor hierbij een rol heeft. 

 Een beoordeling van de technische IT-beveiliging van 
de IT-omgeving betreffende een organisatie vereist net 
als bij andere beoordelingen een duidelijke opdracht-
formulering, met name in termen van: 

  kwaliteitsaspecten; 
 diepgang; 
 mate van zekerheid; 
 objecten; 
 auditdoelstellingen; 
 normen; 
 werkwijze. 

  In dit artikel wordt de opdrachtformulering bij een 
onderzoek naar de technische IT-beveiliging nader toe-
gelicht. 

•
•
•
•
•
•
•
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 Aspecten van een audit naar technische 
IT-beveiliging 

 Kwaliteitsaspecten 

 Een accountant onderzoekt de jaarrekening om de 
getrouwe weergave van de balans- en resultaatposten 
evenals de daarbij geplaatste uitspraken (zogenaamde 
disclosures) te toetsen. Afhankelijk van de mate waar-
in voor een betrouwbare gegevensverwerking wordt 
gesteund op de IT-applicaties en IT-application con-
trols, dient een onderzoek plaats te vinden naar de 
beheersing en de beveiliging van de IT-omgeving. Dit 
onderzoek betreft met name de integriteit en in enige 
mate de beschikbaarheid (ter overweging van de con-
tinuïteit van de bedrijfsvoering) van de geautomati-
seerde gegevensverwerking en de data. 

 De vereisten voor de jaarrekeningcontrole dienen door 
de IT-auditor in samenwerking met de accountant te 
worden vertaald naar specifi eke controledoelstellingen 
en normen, op basis waarvan een oordeel dient te wor-
den gevormd over de geautomatiseerde gegevensver-
werking in het kader van de jaarrekeningcontrole.  

 Diepgang en mate van zekerheid 

 Vroeger werd de IT-auditor gevraagd in het kader van 
de jaarrekeningcontrole in een beperkt aantal dagen 
zijn bevindingen inzake een IT-omgeving terug te kop-
pelen naar de accountant. Later werd gevraagd om een 

meer concreet onderzoek uit te voeren naar de opzet en 
het bestaan van maatregelen inzake de geautomatiseer-
de gegevensverwerking. Mede dankzij de komst van 
SOx is de relatie tussen de jaarrekening, bedrijfsproces-
sen, application controls en ITGC verder geëxpliciteerd 
en wordt tegenwoordig aan de IT-auditor gevraagd de 
opzet en de werking van de geautomatiseerde gege-
vensverwerking te onderzoeken, teneinde op de wer-
king van de IT-application controls te kunnen steunen. 
De diepgang van het onderzoek wordt hierbij direct 
afgeleid van de risico’s betreffende de jaarrekening. 

 Het onderzoek naar de werking van de ITGC vraagt 
van een IT-organisatie een bepaalde volwassenheid. 
Immers, een IT-auditor zal alleen een uitspraak over de 
werking van de ITGC kunnen doen, als de organisatie 
zelf enige mate van controle op naleving van gedefi ni-
eerde ITGC heeft bewerkstelligd. We spreken dan ook 
over aantoonbare beheersing (fi guur 1). 

   Juist vanwege de voorwaarde van aantoonbare beheer-
sing is het van belang dat een organisatie voor wat 
betreft technische IT-beveiliging standaarden heeft 
gedefi nieerd en controle op naleving verricht. Deze 
standaarden kunnen zelf worden ontwikkeld, waarbij 
mede kan worden gesteund op beschikbare publieke 
middelen, bijvoorbeeld standaarden van het Platform 
Informatiebeveiliging (PI) en andere bronnen. 

 Aan de IT-auditor wordt gevraagd met een redelijke 
mate van zekerheid een oordeel te geven over de opzet 
en werking van een aantal ITGC. Voor een IT-auditor 
is een redelijke mate van zekerheid de hoogste mate 
van zekerheid die wordt afgegeven. Als het dan ook 
gaat om technische IT-beveiliging, impliceert dit een 
zorgvuldig onderzoek van de algemeen aanvaarde 
relevante systeemconfi guratieparameters. Immers, een 
door één parameter veroorzaakt lek is al voldoende om 
geen (redelijke mate van) zekerheid te hebben dat 
technische IT-beveiliging adequaat is geborgd.  
Het is hierbij van belang te onderkennen dat het risico 
van het ontbreken van adequate technische IT-beveili-
ging hoger is geworden. Dit wordt op basis van de vol-
gende formule toegelicht: 

 Risico = Dreiging × Verwachting × Impact 

   Waar voorheen de IT-auditor kon volstaan met de toet-
sing van enkele parameterinstellingen van een IT-com-
ponent, is tegenwoordig de zorgvuldigheid van een 
meer uitvoerige toetsing van systeemconfi guratiepara-
meters vereist, om het optreden van een dreiging te 
voorkomen waardoor een enkele onjuist ingestelde 
parameter zou resulteren in een onveilige IT-compo-
nent, en daarmee (mogelijk) een onveilige IT-applicatie 
en resulterende onveilige data.  
De omvang van IT-omgevingen van organisaties is ook 
dusdanig gegroeid, dat een integrale controle van alle 
relevante IT-componenten en van alle relevante 

Geoptimaliseerd

Aantoonbare beheersing

Cobit Maturity Level

Gedefinieerde processen

Herhaalbaar

Ad-hoc

Toenemende monitoring-
inspanning

Volwassenheidsniveau

 Figuur 1. Volwassenheids-
niveaus van IT-beveiliging. 

Dreiging

Verwachting

Impact

Aspect Toelichting

Bij de toepassing van IT worden beveiligingslekken geconstateerd, zowel 
betreffende inherente zwakheden (bijv. bugs) als onjuiste systeeminstellingen.

Bij moderne IT zijn veelal meerdere zwakheden aanwezig. Ook is de 
bekendheid met zwakheden in IT (bijv. gepubliceerd op het internet) groter 
dan in het verleden. Daarmee neemt de verwachting ten aanzien van het 
optreden van een dreiging toe.

Als gevolg van de verbondenheid via netwerken, zowel intern als extern, 
evenals de transitie van batch- naar online- en real-time-verwerking, is de 
impact van geuite dreiging verhoogd, aangezien bij een optredende 
dreiging een groter deel van de IT-omgeving, en daarmee meer IT-
applicaties en data worden geraakt.

 Tabel 1. Risicoaspecten. 
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systeemconfi guratieparameters een dusdanige inspan-
ning vraagt, dat de verwachting van niet-ontdekte fou-
ten toeneemt.  
Veelal resulteert dit in de realisatie van een systeemge-
richte aanpak, waarbij beveiligingsstandaarden wor-
den toegepast en de mate van consistente implementa-
tie en de controle op de naleving van deze standaarden 
wordt onderzocht. 

 Objecten 

 Binnen de IT-omgeving zijn diverse IT-componenten 
van belang (zie fi guur 2).  

   Het is niet eenvoudig voor een IT-auditor de scoping uit 
te voeren van de relevante IT in het kader van de jaar-
rekeningcontrole ([Korn05]). Ten behoeve van het effi -
ciënt en effectief uitvoeren van de te onderzoeken IT-
componenten is scoping wel noodzakelijk. Daarom 
wordt de volgende aanpak aanbevolen: 

  Selecteer de applicatiespecifi eke IT-componenten 
betreffende de door de accountant aangedragen rele-
vante IT-applicaties. Dit resulteert in de selectie van 
applicatie- en databaseservers, bijvoorbeeld ERP-, 
grootboek- en consolidatiesystemen. 

 Selecteer de generieke IT-componenten, die onder-
deel uitmaken van de IT-infrastructuur van de organisa-
tie, waarmee organisatiebreed de beheersing, beveiliging 
en beschikbaarheid van IT wordt ondersteund. Denk 
hierbij aan het interne bedrijfsnetwerk, identity manage-
mentsystemen en beheer- en monitoringsystemen. 

  Deze exercitie resulteert veelal in de in tabel 2 ver-
melde voor accountants relevante IT-componenten. 

   Auditdoelstellingen 

 Mede dankzij SOx zijn IT-auditors onderling meer con-
sistent in het controleren van IT-aspecten bij een jaar-
rekeningcontrole. Navolgend wordt per IT-aspect 
betreffende de jaarrekeningcontrole uitgewerkt welke 

•

•

de relatie is met technische IT-beveiliging en wat de 
aan technische IT-beveiliging te stellen eisen zijn. 

   Operationele risicobeheersing van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking 
 De IT-omgeving van een organisatie dient aantoonbaar 
te worden beheerst.  

   Voor de technische IT-beveiliging resulteert dit in ver-
eisten als beveiligingsstandaarden (baselines) voor IT-
componenten en de monitoring van het gebruik van 
deze standaarden, zowel bij de initiële implementatie 
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 Figuur 2. IT-componenten 
in de IT-omgeving. 

IT-componenten Voorbeelden

ERP-applicaties (bijv. SAP)
Databasemanagementsystemen (bijv. Oracle)
Servers (bijv. Unix, Windows, mainframe)
Pc’s (laptops en werkstations) voor beheerders en eindgebruikers
Netwerkcomponenten (bijv. routers en firewalls)
Identity management (bijv. Active Directory, Radius)
Beheer- en monitoringsystemen

Applicaties
Databases
Platformen

Netwerken

 Tabel 2. IT-componenten 
in de IT-omgeving. 

IT-relevante aspecten Belang inzake beheersing

- Operationele risicobeheersing betreffende beschikbaar-
heid, integriteit en vertrouwelijkheid van de 
(geautomatiseerde) gegevensverwerking

- Borgen van functiescheidingen betreffende de IT-omgeving

- Borgen van functiescheidingen tussen met name ontwikke-
laars en beheerders

- Borgen van gescheiden omgevingen voor Ontwikkeling, 
Test, Acceptatie en Productie

- Borgen van functiescheidingen binnen de programmatuur 

- Borgen van functiescheidingen tussen beheerders en 
derden, en binnen de groep van beheerders tussen bijv. 
database-, platform- en netwerkbeheerders

- Borgen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van 
kantoorautomatisering (bijv. file- en mailservers)

IT-governance
Algemene beheersing 
(COSO)

IT General Controls
Access to Programs and Data

Program Changes

Program Development

Computer Operations

Personal computing

 Tabel 3. IT-relevante 
aspecten en beheersing. 

47

Jaarrekeningcontrole en technische IT-beveiliging Compact 2007/3

07-3 Binnen.indd   4707-3 Binnen.indd   47 31-08-2007   08:37:3031-08-2007   08:37:30



van een IT-component als periodiek ter controle van de 
continue naleving. 

 In de praktijk is het veelal niet mogelijk een beveili-
gingsstandaard integraal toe te passen. In een derge-
lijke situatie dient de afwijking op de beveiligingsstan-
daard te worden gedocumenteerd en dient de passende 
managementlaag deze afwijking te accepteren, tijdelijk 
of permanent. 

 Borgen van functiescheidingen 
 Door een organisatie dienen diverse functiescheidin-
gen te worden gedefi nieerd en te worden geïmplemen-
teerd. In fi guur 4 is een aantal van deze functieschei-
dingen gepresenteerd. 

   Er is al aangegeven dat een organisatie gebruik kan 
maken van baselines om adequate technische IT-bevei-
liging te realiseren. Het realiseren van functiescheidin-
gen stelt eisen aan de mate van technische IT-beveili-
ging, die met de gedefi nieerde baselines kan worden 
bewerkstelligd. 

 Gescheiden omgevingen voor Ontwikkeling, Test, 
Acceptatie en Productie (OTAP) 
 Omtrent OTAP dienen eisen te worden gesteld aan de 
scheiding van de verschillende OTAP-omgevingen. 
Immers, OTAP-omgevingen kunnen op verschillende 
niveaus worden gescheiden. Een aantal voorbeelden: 

  gescheiden netwerken; 
 gescheiden applicatieservers; 
 gescheiden databaseservers. 

•
•
•

  Tegenwoordig kunnen deze scheidingen zowel fysiek 
als virtueel worden gerealiseerd. 

 Daarnaast is het van belang dat programmatuur en 
(test)gegevens veilig worden overgedragen tussen de 
verschillende OTAP-omgevingen. Immers, een ontwik-
kelaar hoort hierbij geen toegang te hebben tot de 
acceptatie- en de productieomgeving. Geautomatiseer-
de hulpmiddelen kunnen hierbij uitkomst bieden. 

 Borgen van kantoorautomatisering  
 Elke organisatie maakt op haar eigen wijze gebruik 
van kantoorautomatisering voor het beheersen van de 
fi nanciële stromen en de fi nanciële rapportage. Denk 
hierbij aan goedkeuringen voor transacties via e-mail, 
opslag van belangrijke gegevens op fi leservers, het 
gebruik van spreadsheets voor consolidatiedoeleinden 
en dergelijke. 

 De IT-auditor dient dan ook na te gaan of wordt 
gesteund op de kwaliteit van kantoorautomatisering 
betreffende de fi nanciële stromen en de fi nanciële rap-
portage. Indien dit zo is, dient kantoorautomatisering 
in de scope van het onderzoek te worden opgenomen, 
en dienen bijvoorbeeld fi le- en mailservers, evenals de 
werkplekken van (een deel van de) medewerkers te 
worden onderzocht ten aanzien van de technische IT-
beveiliging. 

 Normen technische IT-beveiliging 

 Gegeven de onderkende IT-componenten worden de 
volgende normen voorgesteld: 

 Systeemconfi guratie-instellingen 
 Het is eenvoudig te stellen dat relevante systeemconfi -
guratieparameters adequaat dienen te zijn ingesteld. 
Het is dan ook belangrijk te defi niëren welke parame-
ters ten minste aan de orde zijn. In een beveiligings-
standaard dienen deze parameters te zijn vastgelegd. 
Bij het vaststellen van een beveiligingsstandaard dient 
tevens rekening te worden gehouden met de overkoe-
pelende beveiligingsarchitectuur. 

 In tabel 4 zijn de voornaamste normen aangeduid. Let 
erop dat deze specifi ek voor een organisatie dienen te 
worden gemaakt. 

   Werkwijze 

 Op basis van het voorgaande resteert de vraag, hoe per 
gestelde norm de relevante zekerheid kan worden ver-
kregen. De wijze van informatievergaring wordt navol-
gend uiteengezet. 

 Controle van de opzet van technische IT-beveiliging 
 Voor het controleren van de opzet van technische IT-
beveiliging dienen de volgende testwerkzaamheden te 
worden uitgevoerd: 
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 Figuur 3. Inrichting van 
IT-beveiliging. 

Organisatie

Eindgebruikers

Ontwikkelaars Beheerders

Externe 
omgeving

 Figuur 4. Vereiste 
functiescheidingen. 
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   Scope 
  Vraag naar en inspecteer de IT-beveiligingsarchi-

tectuur van de organisatie. Stel vast dat passende 
generieke IT-componenten in de scope van de IT-
beveiligingsarchitectuur zijn opgenomen. Beoordeel 
hiertoe de locaties van IT-applicaties en data, en stel 
vast of de paden van eindgebruikers en beheerders 
naar IT-applicaties en data aanleiding geven om 
generieke IT-componenten in de scope op te nemen.   
  Beveiligingsstandaarden 

  Inspecteer voor de binnen de scope vallende IT-
componenten de aanwezige beveiligingsstandaar-
den, en stel vast of de gedefi nieerde maatregelen 
betreffende technische IT-beveiliging adequaat zijn, 
gegeven de auditdoelstellingen.  
Inspecteer in het bijzonder voor IT-applicaties de 
beveiligingsstandaarden voor selectie en ontwikke-
ling van veilige IT-applicaties. 

 Inspecteer documentatie inzake het goedkeuren 
van afwijkingen van beveiligingsstandaarden, en 
stel vast dat deze door een passend managementni-
veau worden geaccordeerd, tijdelijk of permanent. 

•
-

•
-

-

 Inspecteer documentatie inzake monitoring 
betreffende compliance aan beveiligingsstandaar-
den, zowel bij initiële implementatie in de produc-
tieomgeving als periodiek na het in productie nemen, 
en stel vast op welke wijze eventueel aanwezige 
afwijkingen op beveiligingsstandaarden worden 
gezocht en of eventuele afwijkingen door de organi-
satie zelf worden onderkend.   
  Logging 

  Inspecteer documentatie inzake monitoring 
betreffende gebeurtenissen in relatie tot IT-compo-
nenten, en stel vast dat relevante gebeurtenissen op 
adequate wijze zijn gedefi nieerd en dienen te worden 
gedetecteerd.   

  Controle van de werking van technische IT-
beveiliging 
 Voor het controleren van de werking van technische 
IT-beveiliging dienen de volgende testwerkzaamheden 
te worden uitgevoerd: 

  Indien de organisatie beveiligingsstandaarden syste-
matisch hanteert, observeer dan een aantal IT-compo-

-

•
-

•

Aspecten Normen

Alleen geaccordeerde besturingssystemen in de juiste modus mogen worden gestart, met de 
daarbij geaccordeerde  parameterinstellingen.
Security patches dienen tijdig te zijn geïmplementeerd.
Default passwords dienen te zijn gewijzigd.
Alleen IT-componenten met actieve support van de leverancier mogen actief zijn.

Wachtwoorden
Een strikt wachtwoordbeleid dient te zijn afgedwongen, resulterend in gebruik van complexe 
wachtwoorden, die bij wijzigen van wachtwoorden niet direct mogen worden hergebruikt.
Voor persoonlijke accounts dient de maximale leeftijd van wachtwoorden te zijn gedefinieerd.
Wachtwoorden dienen veilig te zijn opgeslagen.

Accounts
Gebruikers dienen een persoonlijk account te hebben.
Herhaalde (onjuiste) inlogpogingen dienen te resulteren in blokkeren van een account.
Accounts met hoge bevoegdheden mogen alleen voor zover strikt noodzakelijk zijn gedefinieerd.
Gebruik van accounts met hoge bevoegdheden dient traceerbaar te zijn naar een unieke gebruiker.
Direct inloggen als gebruiker van een account met hoge bevoegdheden dient te zijn geblokkeerd.

Toegang tot files en folders dient volgens het  ‘least privilege’-principe te zijn ingesteld.
Alleen beheeraccounts dienen beheerrechten te hebben. 
Voor files, folders en applicaties dienen expliciet de eigenaren te zijn gedefinieerd.

Logging
Relevante gebeurtenissen dienen te worden gelogd.
Logfiles dienen een minimaal vastgestelde periode te worden bewaard. 
Ongeautoriseerde toegang tot logfiles (bijv. door de beheerder) dient niet mogelijk te zijn.
Time stamps in logfiles dienen accuraat te zijn.  
Logfiles dienen ten minste periodiek geautomatiseerd te worden gecontroleerd.

Integriteit van files
De integriteit van kritieke files, zoals systeemfiles en logfiles, dient te worden gecontroleerd, bijv. 
met behulp van checksums en gebruik van antivirusprogrammatuur.
Antivirusprogrammatuur dient actueel te zijn.

Alleen strikt noodzakelijke netwerkdiensten mogen actief zijn. 
Alle inkomend en uitgaand netwerkverkeer van de betreffende IT-component dient gecontroleerd 
en als nodig gefilterd te zijn.
Authenticatie voor gebruik van netwerkservices mag alleen versleuteld plaatsvinden.
Netwerkservices mogen alleen onder een voor de betreffende netwerkservice gedefinieerd 
account worden verwerkt, met beperkte bevoegdheden.

Systeembrede parameters

Identiteit- en toegangs-
management

File- en objectbeveiliging

Logging en monitoring

Netwerkservices

 Tabel 4. Normen voor 
de beoordeling van 
systeemconfi guratie-
instellingen. 
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nenten van elk relevant type component (bijvoorbeeld 
SAP, Oracle, Windows, Unix, Cisco router, Checkpoint 
Firewall-1), en stel vast dat de systeemconfi guratie ade-
quaat is ingesteld. 

 Indien een organisatie beveiligingsstandaarden niet 
systematisch hanteert, dan dienen alle relevante IT-
componenten integraal (gegevensgericht) te worden 
onderzocht. 

  Het controleren van de systeemparameterinstellingen 
van een IT-component vraagt veel tijd en is foutgevoe-
lig. Steeds vaker wordt dan ook auditprogrammatuur 
ingezet om dergelijke instellingen op te vragen. Ook 
worden steeds vaker penetratietests uitgevoerd om een 
indicatie te krijgen van de effectiviteit van technische 
IT-beveiliging. 

 Evaluatie van defi ciënties 
 Op basis van de geconstateerde defi ciënties betreffende 
de opzet en de werking van maatregelen dient te wor-
den geëvalueerd welke beheersingsmaatregelen niet 
adequaat zijn gerealiseerd. Deze maatregelen kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op: 

  de operationele risicobeheersing, betreffende be-
schikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de 
(geautomatiseerde) gegevensverwerking; 

 het borgen van functiescheidingen ten aanzien van 
de IT-omgeving; 

 het borgen van gescheiden omgevingen voor Ont-
wikkelen, Test, Acceptatie en Productie; 

 het borgen van functiescheidingen binnen de pro-
grammatuur; 

 het borgen van beschikbaarheid, integriteit en ver-
trouwelijkheid van kantoorautomatisering (bijvoor-
beeld fi le- en mailservers). 

  In overleg met de accountant dient op basis van risico-
overwegingen de impact van het eventueel doorbreken 
van deze beheersingsmaatregelen verder te worden 
beoordeeld in relatie tot de uitkomst van de fi nanciële 
controle door de accountant. 

 Tot slot 

 Bij IT General Controls gaat de aandacht veelal uit naar 
de IT-beheerprocessen die ten grondslag liggen aan de 
integriteit en de beschikbaarheid van IT-applicaties en 
hierdoor verwerkte gegevens. Hiertoe zijn normenstel-
sels beschikbaar, onder andere gebaseerd op Cobit.  
Het onderzoeken van technische IT-beveiliging in het 
kader van de jaarrekeningcontrole vraagt echter om 
meer complexe en minder routinematige activiteiten, 
zoals: 

  scoping van relevante IT-componenten, met name 
het vaststellen van de generieke IT-componenten naast 
de applicatiespecifi eke IT-componenten, rekening hou-
dende met de organisatiespecifi eke beveiligingsarchi-
tectuur van de IT-infrastructuur; 

•

•

•

•

•

•

•

 inspecteren van baselines betreffende diverse typen 
van beveiligingsstandaarden, bijvoorbeeld Windows, 
SAP, Oracle, Unix, Cisco IOS, Checkpoint Firewall-1. De 
kennis van elk van deze IT-componenten is veelal niet 
bij één persoon te vinden, ook niet bij een IT-auditor; 

 observeren van de feitelijke implementatie van IT-
componenten en daarnaast het evalueren van de risico’s 
van afwijkingen van baselines in relatie tot een jaar-
rekening. Het eerste is niet eenvoudig, en het tweede 
is nog complexer. 

  Deze complexiteit neemt toe als gevolg van het onder-
zoeken van de werking van technische IT-beveiliging. 
Hierbij is het noodzakelijk op basis van het geconsta-
teerde risicoprofi el van IT-applicaties in meerdere of 
mindere mate waarnemingen te verrichten betreffende 
de inrichting van de IT-componenten. 

 Gegeven het uitgebreide werkgebied van de IT-auditor 
mag niet worden verondersteld dat elke IT-auditor alle 
relevante kennis en ervaring inzake technische IT-
beveiliging als bagage heeft. Indien een algemene IT-
auditor de technische IT-beveiliging dient te beoorde-
len, is het dan ook van belang de eigen dekking van 
gevraagde kennis en ervaring expliciet in te schatten 
en waar nodig een technical IT-auditor in te schakelen. 
Afhankelijk van de omvang van de organisatie en in 
het bijzonder die van de IT-omgeving van de organisa-
tie dient de inzet van laatstgenoemde nader te worden 
bepaald. 

 Bij diverse jaarrekeningcontroles van grotere organisa-
ties wordt dit reeds onderkend en richt de algemene 
IT-auditor zich met name op IT-governance en IT-appli-
caties. De technical IT-auditor richt zich vervolgens op 
IT general controls en IT security binnen de rekencen-
tra van deze organisaties. 
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