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Samenvatting
Accountants werkzaam in het mkb worden in de uitoefening van hun beroepspraktijk geconfronteerd
met cliënten die in hun bedrijfsvoering gebruik maken van cloud computing. Daarnaast maken
mkb-accountants ook zelf gebruik van cloud computing bij de ondersteuning van hun
bedrijfsprocessen, of bieden zij via hun kantoor vormen van cloud computing aan hun cliënten aan.
Om de accountant werkzaam in het mkb nader te informeren over de mogelijkheden, maar ook over
de mogelijke bedrijfs- en (controle)risico’s van cloud computing heeft NEMACC de publicatie “De
mkb-accountant en cloud computing” samengesteld. In deze publicatie wordt antwoord gegeven op de
vragen: “Wat is cloud computing?”, “Waarom is cloud computing belangrijk voor accountants?” en
“Wat zijn de mogelijke gevolgen van cloud computing voor de beroepspraktijk van accountants?”.
Cloud computing is geen nieuwe technologie, maar is wel nieuw in het gebruik van bestaande en
doorontwikkelde informatietechnologie. Omdat cloud computing verschillende verschijningsvormen
kent, is in hoofdstuk 2 een overzicht opgenomen van deze verschijningsvormen, waarbij ook is
ingegaan op een aantal technische aspecten. Het gebruik van cloud computing brengt op zich niet
veel nieuwe bedrijfsrisico’s met zich mee. Veel bedrijfsrisico’s bestaan op dit moment ook al bij het
gebruik van automatisering in eigen huis of bij uitbesteding aan een derde partij. Twee belangrijke
verschillen met de huidige vormen van het gebruik van automatisering zijn echter wel (1) het gedeeld
gebruik en (2) het feit dat clouddiensten worden aangeboden door een derde partij, waardoor de
gebruiker niet direct invloed heeft op de inhoud en de kwaliteit van de dienst(verlening), inclusief de
interne beheersing. Ook blijkt in de praktijk dat cloudaanbieders vaak onderling samenwerken,
waardoor voor de gebruiker niet altijd duidelijk is waar en door welke organisatie zijn gegevens
worden verwerkt en/of opgeslagen/bewaard. Omdat het van belang is dat de gebruiker zicht heeft op
de bedrijfsrisico’s die hij mogelijk loopt, is in hoofdstuk 3 een overzicht opgenomen van deze risico’s
en de mogelijk te treffen interne beheersingsmaatregelen. Hierbij is ook aandacht besteed aan het
gebruik van eigen hulpmiddelen door werknemers, zoals smartphones en tablets.
In hoofdstuk 4 is ingegaan op de invloed die het gebruik van cloud computing door een klant heeft op
de werkzaamheden van de accountant die zich bezig houdt met samenstellings-, beoordelings- en/of
controleopdrachten. Indien sprake is van een controleopdracht zal de accountant een inschatting
moeten maken van de mogelijke gevolgen van het gebruik van cloud computing (door zijn klant) op
zijn controleaanpak. Om een goede inschatting te kunnen maken, zal de accountant wel over de
nodige technische en juridische deskundigheid moeten (kunnen) beschikken. In paragraaf 4.5 is
aandacht besteed aan de mogelijkheden voor de accountant om bij het uitvoeren van zijn
werkzaamheden gebruik te maken van de cloud computing.
Omdat clouddiensten worden aangeboden door derde partijen wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de
mogelijkheden en/of de noodzaak voor de accountant om bij zijn werkzaamheden gebruik te maken
van vormen van third-partyrapporten of certificering. In het geval van een samenstellingsopdracht
heeft het gebruik van cloud computing in principe geen invloed op de werkzaamheden die de
accountant in het kader van de huidige Standaard 4410 moet verrichten. De verschuiving naar nieuwe
vormen van dienstverlening, zoals advisering en ondersteuning, vereist echter dat de accountant over
voldoende technische en juridische kennis beschikt om deze diensten te kunnen aanbieden.
Deze publicatie wordt afgesloten met een overzicht van het proces dat een onderneming kan
doorlopen bij de afweging wel of geen gebruik te maken van cloud computing. In de bijlagen zijn
overzichten opgenomen van kennisbronnen en aandachtspunten die de ondernemer of de accountant
kan gebruiken bij zijn afwegingen.

1.

Inleiding

Accountants werkzaam in het mkb worden in de uitoefening van hun beroepspraktijk geconfronteerd
met cliënten die in hun bedrijfsvoering gebruik maken van cloud computing. Daarnaast maken
mkb-accountants ook zelf gebruik van cloud computing bij de ondersteuning van hun
bedrijfsprocessen of bieden zij via hun kantoor vormen van cloud computing aan hun cliënten aan.
Om de accountant werkzaam in het mkb nader te informeren over de mogelijkheden, maar ook over
de mogelijke bedrijfs- en controlerisico’s van cloud computing in het kader van een samenstel-, een
beoordelings- of een controleopdracht, heeft NEMACC de thans voorliggende publicatie vervaardigd.
Het gebruik van cloud computing in het mkb wordt gekenmerkt door met name het gebruik van
‘standaard’ clouddiensten, ook wel SaaS (Software as a Service) genoemd. Onder ‘standaard’
clouddiensten wordt in dit kader verstaan: het gebruik door organisaties van standaard toepassingen
gericht op de ondersteuning van de gebruikelijke bedrijfsprocessen, zoals het voeren van een
financiële- en/of een personeelsadministratie, het vastleggen en onderhouden van gegevens over
klanten en relaties, het opzetten en onderhouden van een website of het ondersteunen van de
kantoorprocessen, inclusief e-mail.
Accountantskantoren werkzaam in het mkb-segment maken voor hun eigen bedrijfsvoering ook vaak
gebruik van ‘standaard’ clouddiensten. Voorbeelden zijn: toepassingen voor het kunnen bijhouden
van financiële administraties, het samenstellen van rapportages en aangiftes, het bijhouden van hun
elektronisch dossier of een portaal voor communicatie met de klanten. Deze standaard toepassingen
bieden de gebruiker functionaliteit waar hij naar keuze gebruik van kan maken, maar wel binnen de
mogelijkheden van de aangeboden functionaliteit. De gebruiker beschikt in deze vorm van clouddienst
dus niet over de mogelijkheid om de functionaliteit naar eigen inzicht vorm te geven.
Het is ook mogelijk dat een mkb-onderneming of een accountantskantoor gebruik maakt van de
mogelijkheid van een clouddienst om zelf eigen toepassingen (functionaliteit) te ontwikkelen of zelfs
een eigen automatiseringsomgeving in te richten. Deze wijze van gebruik stelt echter hogere eisen
aan de deskundigheid van de gebruikende organisatie maar ook aan de deskundigheid van de
mkb-accountant om de gevolgen van dit gebruik voor de bedrijfsvoering van de onderneming en zijn
eigen werkzaamheden te kunnen inschatten.
De mkb-accountant zal zich in alle gevallen, ook indien sprake is van het gebruik van ‘standaard’
clouddiensten, moeten afvragen of hij over de vereiste deskundigheid beschikt om de cliënt op het
terrein van cloud computing te ondersteunen/adviseren, dan wel om zelf een goede inschatting te
kunnen maken van de gevolgen voor zijn eigen werkzaamheden. Indien de mkb-accountant zelf niet
over de benodigde deskundigheid beschikt, kan hij gebruik maken van de deskundigheid van een
ICT-specialist of IT-auditor.
Cloud computing wordt door velen gezien als dé automatiseringsoplossing voor organisaties. Dat het
gebruik van cloud computing een aantal voordelen kent, is duidelijk, maar dat betekent niet dat cloud
computing, in welke vorm dan ook, altijd de beste oplossing is voor een organisatie. Het gebruik van
cloud computing brengt (nieuwe) risico’s met zich, die niet voor alle organisaties en/of processen
aanvaardbaar zijn. Deze risico’s zijn onder meer afhankelijk van de soort clouddienst en de vorm
waarin deze wordt aangeboden, maar ook van de kwaliteit van de clouddienst.
Deze NEMACC-publicatie richt zich primair op het gebruik van cloud computing in het mkb. Om de
mkb-accountant in staat te stellen zijn klanten op het terrein van cloud computing te kunnen
ondersteunen/adviseren en de gevolgen in te kunnen schatten voor zijn werkzaamheden met
betrekking tot samenstellings-, beoordelings- en/of controleopdrachten betreffende jaarrekeningen en
andere financiële verantwoordingsverslagen, wordt in de hoofdstukken 2 tot en met 6 aandacht
besteed aan de volgende onderwerpen:
 de verschillende verschijningsvormen van cloud computing (Hoofdstuk 2), zodat de accountant in
staat is deze te onderscheiden en een relatie te leggen met de mogelijke bedrijfsrisico’s die met
een clouddienst kunnen zijn verbonden;
 de met het gebruik van cloud computing verbonden bedrijfsrisico’s met betrekking tot de
bedrijfsvoering van een organisatie en de daarvoor mogelijk te treffen interne
beheersingsmaatregelen (Hoofdstuk 3);
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het gebruik van (eigen) hulpmiddelen (Bring Your Own Device) door werknemers in combinatie
met cloud computing (Hoofdstuk 3);
de invloed van de mogelijke bedrijfsrisico’s van cloud computing op de werkzaamheden van de
accountant gericht op samenstellings-, beoordelings- en/of controleopdrachten betreffende
jaarrekeningen en andere financiële verantwoordingsverslagen (Hoofdstuk 4);
de mogelijkheden voor de accountant om bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden gebruik te
maken van de cloud computing die door zijn eigen organisatie of die van de cliënt worden gebruikt
(Hoofdstuk 4);
de mogelijkheden en/of de noodzaak voor de accountant om bij zijn werkzaamheden gebruik te
maken van vormen van third-partyrapporten of certificering die door de cloudaanbieder ter
beschikking worden gesteld of op verzoek van een gebruiker of zijn accountant zijn opgesteld
(Hoofdstukken 4 en 5);
het keuzeproces van een organisatie om wel of niet te kiezen voor het gebruik van cloud
computing (Hoofdstuk 6).

Omdat het in deze publicatie niet mogelijk of doelmatig is om in detail op alle zaken in te gaan, is waar
zinvol verwezen naar bronnen waarin nadere informatie over (het gebruik van) cloud computing
beschikbaar is.
Tijdens het tot stand komen van deze publicatie is gebruik gemaakt van literatuur en is een aantal
organisaties en personen geraadpleegd. Een overzicht van de geraadpleegde literatuur alsmede van
geraadpleegde organisaties en personen is opgenomen als bijlage 1. Bronnen voor
achtergrondinformatie en verdere kennisverbreding inzake cloud computing zijn opgenomen in
bijlage 2. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van voorbeelden van cloudaanbieders en
clouddiensten. Deze voorbeelden zijn slechts ter illustratie en zeggen niets over (de kwaliteit van) de
aanbieder en/of de dienst. Cloud computing is nog sterk in ontwikkeling, wat betekent dat de
geschetste situaties een momentopname zijn. Dit geldt ook voor de praktijkvoorbeelden. Het is van
belang dat de lezer zich dit realiseert en zich in voorkomende gevallen op de hoogte stelt van de
actuele situatie.
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van ‘aandachtspunten’ bij het gebruik van cloud computing.
Of deze aandachtspunten voor de accountant of zijn cliënt van belang zijn, hangt af van de uitkomsten
van de risicoanalyse en de risico’s die de cliënt bereid is te lopen. In het overzicht is ook aangegeven
welke aandachtpunten mogelijk van belang zijn voor de accountant in de verschillende
opdrachtsituaties. Voorbeelden van third-partyrapporten en vormen van certificering, die door
cloudaanbieders zijn ontwikkeld en/of ter beschikking gesteld, zijn opgenomen in bijlage 5. Ook zijn
hier voorbeelden opgenomen van beheersingskaders die door cloudaanbieders zelf worden
toegepast. Een overzicht met relevante verschillen tussen de verschillende soorten thirdpartyrapporten en certificeringen is opgenomen als bijlage 6.
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2.

De verschijningsvormen van cloud computing

2.1

Wat is cloud computing?

Cloud computing is geen nieuwe technologie, maar is wel nieuw in het gebruik van bestaande en
doorontwikkelde informatietechnologie. Was het in het verleden gebruikelijk dat bedrijven gebruik
maakten van aangeschafte of in eigen beheer ontwikkelde software en hardware, met de introductie
van cloud computing kan gebruik gemaakt worden van de functionaliteit en capaciteit van hard- en
software die nodig is, zonder zelf daarvoor te hoeven investeren.
Een Nederlandse definitie die door VKA1 in het rapport “Cloud computing, fundament op orde” (VKA,
2012) wordt gebruikt, luidt:
“Cloud computing is een model voor het snel beschikbaar stellen van on-demand netwerktoegang tot
een gedeelde pool van configureerbare IT-middelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en
diensten), met een minimum aan managementinspanning of interactie met de aanbieder.”
De belangrijkste kenmerken van cloud computing zijn:
 on-demand beschikbaar, wat in de praktijk betekent dat een gebruiker zelf bepaalt wanneer, waar
(clouddiensten zijn overal via internet toegankelijk) en op welke wijze hij gebruik maakt van de
aangeboden clouddienst;
 de schaalbaarheid van de capaciteit van hard- en software, wat betekent dat de capaciteit van de
dienstverlening mee kan bewegen met de behoefte van de gebruiker(s);
 lagere kosten, omdat alleen voor het feitelijk gebruik wordt betaald en geen investering nodig is in
hard- en/of software. Dit geldt, afhankelijk van het soort gebruik, ook voor beheer, onderhoud en
beveiliging. Kostenvoordelen ontstaan door gemeenschappelijk en gedeeld gebruik van
ICT-middelen, waardoor deze efficiënt kunnen worden ingezet.
Cloudoplossingen kunnen in verschillende vormen richting gebruikers worden ontsloten. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt naar dienstenconcepten en toepassingsmodellen. Er kunnen vier
dienstenconcepten (services) worden onderscheiden, waarbij het niveau van de geleverde service
verschilt, te weten:
 Infrastructure as a Service (IaaS);
 Platform as a Service (PaaS);
 Software as a Service (SaaS);
 Business Process as a Service (BPaaS)
Business Process as a Service is een nieuwe ontwikkeling waarbij processen door de diensten van
meerdere cloudaanbieders worden vormgegeven. Een voorbeeld hiervan is ons elektronisch
betalingsverkeer. Bij toepassingsmodellen wordt gedifferentieerd op toegankelijkheidsniveau van de
dienst, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een private, een community, een public en een
hybride cloud. De verschillende dienstenconcepten en toepassingsmodellen kunnen als volgt
schematisch worden weergegeven.

1
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Figuur 1: Gebaseerd op het VKA-rapport “Cloud computing, fundament op orde”, 2012

2.2

De verschillende dienstenconcepten (services) van cloud computing

2.2.1 Infrastructure as a Service (IaaS)
De meest ‘kale’ vorm van cloud computing is IaaS. Bij IaaS biedt de cloudaanbieder
ICT-infrastructuurcomponenten aan zoals servers, netwerken, rekencapaciteit en dataopslag. Dit geeft
de afnemer van deze clouddienst de volledige vrijheid om eigen systemen en diensten te ontwikkelen
en te implementeren, inclusief de keuze voor een besturingssysteem. De systemen kunnen door de
afnemer voor zijn eigen organisatie worden gebruikt, of ter beschikking worden gesteld aan derden in
de vorm van een clouddienst. De functionaliteit, de verwerking en de opslag van data is de volledige
verantwoordelijkheid van de afnemer zelf. De aanbieder is slechts verantwoordelijk voor de
onderliggende infrastructuur, zoals servers en systemen voor opslag van gegevens. Afhankelijk van
de afspraken is de aanbieder of de gebruiker verantwoordelijk voor de toegang, maar ook voor de
back-up en recovery van de opgeslagen data. In vele gevallen biedt de aanbieder een
basisvoorziening, maar het is aan de gebruiker om te bepalen of deze voor hem voldoende is.
Bekende internationale aanbieders zijn onder meer Microsoft (Azure), Rackspace en Amazon, maar
ook lokale spelers bieden dergelijke services aan.
2.2.2 Platform as a Service (PaaS)
Aanbieders van clouddiensten, zoals Microsoft, Amazon, Google maar ook Cordys2, Mendix of
WordPress bieden een ontwikkelplatform aan in de vorm van een clouddienst. Het ontwikkelplatform
bevat een verzameling standaarddiensten (besturings- en databasemanagementsysteem,
ontwikkeltools) op basis waarvan de gebruiker snel eigen toepassingen kan ontwikkelen.
De uiteindelijke applicatie blijft daarmee de eigen verantwoordelijkheid van de afnemer.
Het onderliggende platform (services, verwerkings- en opslagcapaciteit) is de verantwoordelijkheid
van de aanbieder van de clouddienst.
2.2.3 Software as a Service (SaaS)
Bij deze variant zorgt de aanbieder van de clouddienst voor de installatie, het onderhoud en beheer,
de beveiliging en de beschikbaarheid van de software. Ook is de aanbieder verantwoordelijk voor de
toepassingsmogelijkheden en alle onderliggende hard- en software. De afnemer gebruikt de
standaardfunctionaliteit zoals die door de aanbieder van de SaaS-dienst wordt aangeboden en kan
daar over het algemeen niets aan wijzigen. In sommige gevallen biedt de aanbieder de gebruiker de
2
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mogelijkheid de aangeboden standaardfunctionaliteit, binnen de mogelijkheden van de dienst, naar
eigen inzicht en behoefte vorm te geven en soms te koppelen met eigen toepassingen die nog in de
eigen omgeving van de gebruiker draaien.
Bekende voorbeelden van SaaS-toepassingen zijn: Microsoft Office 365, de online
boekhoudpakketten van Exact, Reeleezee, Twinfield, UNIT4, PM Software, Cash, Davilex, Muis, Yob,
Accountview, maar ook de zeer bekende diensten zoals LinkedIn, Facebook, Gmail van Google en
Hotmail van Microsoft. Andere bekende voorbeelden zijn de opslagdiensten zoals Dropbox, Google
Drive, Microsoft Skydrive of Apple iCloud, die de gebruiker in staat stellen om data in de vorm van
tekst, foto’s, films, muziek, etc. in de cloud op te slaan. Dergelijke toepassingen zijn vaak via apps te
gebruiken.
2.2.4 Business Process as a Service (BPaaS)
Zoals al eerder aangegeven, is Business Process as a Service (BPaaS) een nieuwe ontwikkeling,
waarbij processen door de diensten van meerder cloudaanbieders worden vormgegeven. Bij deze
toepassing worden geheel of gedeeltelijk ingerichte bedrijfsprocessen aangeboden als een
geautomatiseerde dienst. Voorbeelden zijn: salaris- en factuurverwerkingsprocessen, inclusief
betaalbaarstelling en betaling, human-resourcemanagement, maar ook ons elektronisch
betaalsysteem, dat wordt vormgegeven door de betaalfunctie in boekhoudsoftware in combinatie met
het elektronisch betaalsysteem van de banken. Een ander bekend voorbeeld is iDEAL dat het
mogelijk maakt dat klanten van een webwinkel in hun aankoopproces via hun eigen bank(rekening) de
betaling van hun product verzorgen. In een BPaaS-dienst zijn dus meerdere partijen verantwoordelijk
voor de functionaliteit, het beheer, het onderhoud, de beveiliging en de continuïteit van de keten. Dat
deze vorm grote afhankelijkheden meebrengt, bleek toen door storingen iDEAL niet beschikbaar was,
waardoor webwinkels de betalingen van hun klanten niet konden verwerken, met als gevolg lagere
verkopen.

2.3

De verschillende toepassingsmodellen van cloud computing

2.3.1 Public cloud
De meest vergaande vorm van cloud computing is de public cloud. Public clouddiensten zijn voor
iedereen toegankelijk en worden vaak aangeboden door grote internationaal opererende bedrijven,
maar ook kleine nationaal opererende bedrijven kunnen dergelijke diensten aanbieden.
De aangeboden infrastructuur is onzichtbaar voor de afnemer, bevindt zich op een locatie van de
aanbieder of van een onderaannemer, ergens ter wereld, en wordt met andere gebruikers gedeeld.
De gebruiker heeft feitelijk geen invloed op de functionaliteit of de kwaliteit van de aangeboden dienst.
Voorbeelden van aanbieders zijn: Microsoft (IaaS, PaaS, SaaS), Google (IaaS, SaaS), Apple (SaaS),
Cordys (PaaS), Amazon (IaaS), Salesforce voor CRM (PaaS, SaaS), WordPress voor de ontwikkeling
en het onderhoud van websites (PaaS), maar ook Rackspace (IaaS).
2.3.2 Private cloud
Bij een private cloud werkt de gebruiker op een infrastructuur en met toepassingen die specifiek voor
zijn organisatie zijn ingericht. Functionaliteit en infrastructuur worden niet gedeeld met andere
organisaties. In deze oplossing heeft de gebruiker meer zeggenschap en controle over de data, de
beveiliging en de kwaliteit van de dienst. Onderhoud van de private cloud ligt, afhankelijk van het
dienstenconcept, bij de aanbieder en/of gebruiker.
2.3.3 Community cloud
Een community cloud is een clouddienst voor een groep van organisaties met een gemeenschappelijk
belang. De community cloud is aangepast aan de specifieke eisen die door de deelnemende
organisaties aan de clouddienst worden gesteld, zoals datalocatie, beveiliging en architectuurkeuzes.
De hardware bevindt zich op locatie bij één of meer van de deelnemende organisaties of bij een derde
partij. Hiermee wordt het risico van inbreuk op beschikbare data beperkt. Voorbeelden van
organisaties met een gemeenschappelijk belang die werken in een community cloud zijn:
onderwijsorganisaties, overheidsinstellingen en zorginstellingen. Ook een clouddienst (bijvoorbeeld
een administratieve toepassing) die zich richt op een specifieke groep gebruikers (zeg ondernemers)
in een bepaald gebied (zeg Nederland) zou als een community cloud beschouwd kunnen worden.
Voorbeelden van op Nederland gerichte clouddiensten op het terrein van de financiële administratie
zijn: Twinfield, Reeleezee, UNIT4, Exact-online en Pro Management.
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2.3.4 Hybride cloud
Er zijn ook clouddiensten die bestaan uit een combinatie van een public en een private cloud.
Zo kunnen bijvoorbeeld toepassingen binnen een public cloud de private cloud ondersteunen wanneer
er sprake is van een piekbelasting.

2.4

Cloud computing in de praktijk

2.4.1 Inleiding
Zoals in de inleiding al is aangegeven, is cloud computing in principe geen nieuwe technologie, maar
is zij wel nieuw in het gebruik van bestaande en doorontwikkelde informatietechnologie. Door de
combinatie van al bestaande technieken en toepassingen zijn nieuwe dienstenconcepten en
toepassingsmodellen ontwikkeld. Belangrijke drivers van deze ontwikkeling zijn de beschikbaarheid
van internet, de toegang tot applicaties via apps en mobiele apparatuur zoals laptops, tablets en
smartphones, in combinatie met de toegenomen opslag-, verwerkings- en transportcapaciteit. In de
voorgaande paragrafen is toegelicht welke verschillende toepassingsmodellen en dienstenconcepten
van cloud computing in theorie bestaan. Dit ziet er in de theorie simpel en overzichtelijk uit, de praktijk
is echter complexer.
2.4.2 De samenwerking van cloudaanbieders
Veel aanbieders van SaaS- en PaaS-diensten maken voor hun verwerking en opslag gebruik van
IaaS-aanbieders. Voorbeelden zijn Exact-online, Reeleezee en Cordys, die voor opslag en verwerking
gebruik maken van de diensten van onder meer de IaaS-aanbieders Rackpace en Amazon. Ook komt
het vaak voor dat IaaS-aanbieders voor de opslag en verwerking van data samenwerken met derde
partijen. Samenwerking tussen cloudaanbieders wordt ook gebruikt om tijdelijk pieken in het gebruik
van verwerking en/of opslag van data te kunnen opvangen. Vormen van samenwerking zijn in de
praktijk niet altijd zichtbaar voor de gebruiker, wat betekent dat deze niet altijd op de hoogte is waar en
door welke organisatie zijn gegevens worden verwerkt en/of opgeslagen/bewaard en wat daarvan de
mogelijke gevolgen kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cloudaanbieders die onderworpen zijn
de Amerikaanse wetgeving (Patriot Act), die het de Amerikaanse overheid wettelijk toestaat
desgevraagd inzicht te krijgen in verwerkte en/of opgeslagen data van gebruikers. In andere
jurisdicties is waarschijnlijk vergelijkbare wetgeving van toepassing of is wetgeving niet duidelijk. Het is
daarom van belang dat de organisatie die gebruik maakt of wil gaan maken van clouddiensten, maar
ook zijn accountant en/of adviseur, inzicht heeft in de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de
cloudaanbieder(s) zijn/hun diensten levert/leveren. Voorbeelden van praktijksituaties zijn opgenomen
in bijlage 3.
2.4.3

Cloud computing-architectuurmodellen

2.4.3.1 Inleiding
Cloud computing is het via een internetverbinding gebruik maken van ICT- diensten en -faciliteiten die
(publiekelijk of privaat) worden aangeboden door een derde partij. Enerzijds onderscheidt cloud
computing zich daarmee van andere vormen van ICT-dienstverlening, anderzijds behoudt de
ICT-dienstverlening dezelfde kenmerken als alle andere vormen van ICT-diensten. ICT- diensten zijn
vormen van geautomatiseerde informatieverwerking. Elke geautomatiseerde informatieverwerking
bestaat uit een computer waarop data met behulp van een programma wordt bewerkt en opgeslagen.
In zijn eenvoudigste vorm is dat weergegeven in navolgende figuur 2.
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Figuur 2: Basismodel geautomatiseerde informatieverwerking

Een computer wordt ook wel een server genoemd. Een server kan een speciale functie hebben en zo
bestaan applicatieservers die dienen om applicaties toe te passen, dataservers die dienen voor opslag
en bewerking van data, netwerkservers die dienen om dataverkeer tussen verschillende computers te
faciliteren, webservers die dienen om gebruik van internet te faciliteren, etc. Zo ontstaat een
ICT-infrastructuur waarin meerdere applicaties, meerdere databases en meerdere computers/servers
met elkaar in een netwerk samenwerken om de bedrijfsvoering te faciliteren. Dit is gestileerd
weergegeven in figuur 3.

Figuur 3: Infrastructuur van geautomatiseerde informatieverwerking

Als je één of meer onderdelen van geautomatiseerde informatieverwerking via internet betrekt van een
derde partij die deze onderdelen publiekelijk aanbiedt dan heet dat cloud computing. Op deze wijze
zijn cloud computingdienstenconcepten ontstaan als Business Process as a Service (BPaaS),
Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS).
Vanuit het basismodel voor geautomatiseerde informatieverwerking is een veelheid aan clouddiensten
ontstaan. Deze diensten maken gebruik van een onderliggende infrastructuur. Die kan complex
worden door de combinaties van toepassingen. De mkb-ondernemer en/of zijn accountant dienen
hierin inzicht te hebben om te kunnen komen tot een goede beoordeling van de bedrijfsrisico’s. Om de
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werking en de complexiteit van deze diensten inzichtelijk te maken zijn de volgende concepten van
belang.
2.4.3.2 Cloud Service Location
Delen van de geautomatiseerde informatieverwerking vinden plaats bij een cloudaanbieder. De dienst
kan geconcentreerd zijn op één fysieke locatie of vanuit meerdere locaties, dat wil zeggen:
gedeconcentreerd worden verleend. Dit is weergegeven in onderstaande figuur 4.

Figuur 4: Cloud Service Location

Dit betekent dat het voor een gebruiker niet altijd duidelijk is op welke locatie zijn gegevens worden
verwerkt en/of opgeslagen/bewaard. Een voorbeeld is Google die voor de opslag van data gebruik
maakt van een intern algoritme, dat bepaalt op welke locatie welke data of delen daarvan worden
opgeslagen.
2.4.3.3 Virtualisatie
Vóór de invoering van virtualisatie was het gebruikelijk dat op een fysieke computer één
besturingssysteem was geïnstalleerd en dat deze computer werd gebruikt voor één toepassing.
Deze wijze van gebruik is in de praktijk erg inefficiënt omdat voor die toepassing capaciteit
beschikbaar is die mogelijk zelden volledig wordt gebruikt. Door virtualisatie is het mogelijk om op één
fysieke computer meerdere besturingssystemen en toepassingen te installeren, elk in hun eigen
afgeschermde omgeving, gebruik makend van een deel van de hardware als ‘eigen’ resource en
onafhankelijk van elkaar. Virtualisatie kan worden toegepast op alle componenten van een
ICT-infrastructuur. Zo bestaan server virtualisatie, operating systeem virtualisatie, database
virtualisatie en applicatie virtualisatie. Er is bijvoorbeeld één operating systeem, maar daarop wordt
met speciale software een aantal virtuele operating systemen geïnstalleerd waardoor het voor iedere
gebruiker lijkt alsof hij op een eigen operating systeem werkt. Virtualisatie van applicaties, van
databases en van servers wordt vaak toegepast door cloudaanbieders. Virtualisatie van operating
systemen is weergegeven in onderstaande figuur 5.

Figuur 5: Virtualisatie

Het gemeenschappelijk en gedeeld gebruik van ICT-middelen hoeft in principe geen probleem te zijn,
onder de voorwaarden dat de verschillende processen gescheiden zijn, er geen vermenging van data
en/of bewerkingen op kan treden en specifieke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen tegen aanvallen
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in de beheer- /virtuele laag. Vrijwel alle cloudaanbieders passen vormen van virtualisatie toe om hun
processen zo efficiënt mogelijk te kunnen inrichten en aanbieden.
2.4.3.4 Multi-tenancy
Meerdere partijen maken gebruik van dezelfde toepassing. Hierbij kan een gebruiker een eigen
virtuele machine tot zijn of haar beschikking hebben waar de verwerking en opslag van zijn data plaats
vindt. Het is ook mogelijk dat meerdere gebruikers dezelfde toepassing en opslag (database)
gebruiken, waarbij de verwerking en opslag (database) in één (virtuele) omgeving plaatsvindt. De data
van een gebruiker zijn dan voorzien van een kenmerk die de data van een individuele gebruiker van
de andere gebruikers onderscheidt. Sommige cloudaanbieders passen vormen van multi-tenancy toe.
Multi-tenancy is weergegeven in onderstaande figuur 6.

Figuur 6: Multi-tenancy

Het toepassen van multi-tenancy hoeft op zich geen probleem te zijn, onder de voorwaarde dat de
data van een gebruiker niet beschikbaar komt voor andere gebruikers. Andere belangrijke
voorwaarden zijn een goede identificatie en autorisatie/authenticatie en een
changemanagementprocedure die waarborgt dat een wijziging op verzoek van gebruiker 1, geen
invloed heeft op de toegang tot of het gebruik van de data van de andere gebruikers in dezelfde
omgeving. Het gedeeld gebruik van resources maakt gebruikers wel afhankelijk van andere
gebruikers. Een hard- en/of softwarestoring treft alle gebruikers die van deze virtuele omgeving en/of
toepassing gebruik maken en bij het verloren gaan of in beslag nemen door justitie kunnen meerdere
gebruikers worden getroffen.
2.4.3.5 Gevolgen van cloudarchitectuurmodellen
De typen clouddiensten die door cloudaanbieders worden aangeboden en de gekozen concepten
(locatie, multi-tenancy, virtualisatie) vormen samen een cloud computingarchitectuur. Een architectuur
geeft de onderlinge relaties en de samenhang weer tussen onderscheiden ICT-componenten
(databases, applicaties, computers, etc.). Zo kan een basismodel van cloud computingarchitectuur
worden gevormd. Dit is schematisch weergegeven in navolgende figuur 7.
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Figuur 7: Basismodel cloud computing-architectuur

Belangrijke cloud computingconcepten als virtualisatie en multi-tenancy maken het mogelijk dat
cloudgebruikers gebruik maken van dezelfde toepassingssoftware, dezelfde databases en dezelfde
hardware. Zoals al aangegeven, brengt dit risico’s met zich en vraagt om interne
beheersingsmaatregelen om vermenging van data van individuele gebruikers te voorkomen en
integere verwerking en opslag/bewaring te waarborgen.
Het voert te ver om in deze publicatie in detail in te gaan op deze (technische) interne
beheersingsmaatregelen. Wel is van belang dat gebruikers (en hun accountants) in voorkomende
gevallen inzicht hebben in de cloudarchitectuur van een cloudaanbieder en de door deze aanbieder
getroffen interne beheersingsmaatregelen om een integere verwerking en opslag van data te kunnen
waarborgen. Het is vervolgens aan de gebruiker om na te gaan of de cloudarchitectuur van een
cloudaanbieder in combinatie met de geboden functionaliteit(en) en de daarbij behorende interne
beheersingsmaatregelen zodanig is dat een mogelijk bedrijfsrisico voor hem als gebruiker
aanvaardbaar is. In hoofdstuk 6 wordt nadere ingegaan op de te nemen stappen om te komen tot een
verantwoorde keuze voor het gebruik van een clouddienst.
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3.

Risico’s bij cloud computing

3.1

Inleiding

Het gebruik van cloud computing brengt op zich niet veel nieuwe bedrijfsrisico’s met zich.
Veel bedrijfsrisico’s bestaan op dit moment ook al bij het gebruik van automatisering in eigen huis of
bij uitbesteding aan een derde partij. Het belangrijkste kenmerk van clouddiensten is, dat zij worden
aangeboden door een derde partij en dat de mate waarin de gebruiker direct invloed heeft op de
inhoud en de kwaliteit van de dienst(verlening), inclusief de interne beheersing, afhangt van het
dienstenconcept (IaaS, PaaS, SaaS, BPaaS) en het toepassingsmodel (Public, Private, Community of
Hybrid). Of de bedrijfsrisico’s die samenhangen met het gebruik van cloud computing aanvaardbaar
zijn voor een gebruiker, zal deze zelf met behulp van een risicoanalyse moeten afwegen.
De aanvaardbaarheid van een bedrijfsrisico hangt af van de kans dat een ongewenste gebeurtenis
optreedt en de schade die hierdoor wordt veroorzaakt, waarbij rekening wordt gehouden met het
belang van de toepassing/het proces voor de gebruikende organisatie.
Statistische gegevens over ongewenste gebeurtenissen (ook wel bedreigingen genoemd) op het
terrein van clouddiensten zijn niet of slechts beperkt beschikbaar. De kans dat ongewenste
gebeurtenissen plaatsvinden, is uiteraard afhankelijk van de invulling door de cloudaanbieder van het
dienstenconcept, het toepassingsmodel en de cloudarchitectuur, maar ook van de interne
beheersingsmaatregelen die een cloudaanbieder en/of een gebruiker heeft getroffen of kan treffen om
de bedrijfsrisico’s en daarmee de schade te beperken. Bij zijn afweging zal de potentiële gebruiker
ook rekening moeten houden met de mogelijkheden om op een andere wijze processen
geautomatiseerd te ondersteunen. Bij het uitvoeren van een risicoanalyse is vaak een sterke focus op
de mogelijke bedrijfsrisico’s en wordt voorbijgegaan aan de te behalen voordelen van het gebruik van
cloud computing. Ook wordt vaak voorbijgegaan aan de wijze waarop op dit moment door de
gebruiker/aanbieder invulling is gegeven aan geautomatiseerde processen en de interne beheersing.
In de praktijk blijkt dat een gebruiker in de huidige situatie vaak meer of grotere bedrijfsrisico’s loopt
dan men zich intern realiseert. De oorzaken in het mkb zijn vaak een beperkte omvang van de
organisatie, waardoor onvoldoende functiescheiding kan worden gerealiseerd of kennis opgebouwd
en vastgehouden, en onvoldoende aandacht is voor onderhoud, bijvoorbeeld beveiligingsupdates van
software (patches). Tot de te behalen voordelen behoren ook de kosten voor gebruik, beheer en
onderhoud, en eventuele vervanging en/of noodzakelijke uitbreiding van capaciteit of functionaliteit.
De bedrijfsrisico’s richten zich op de mogelijke inbreuken op de beschikbaarheid en continuïteit, de
integriteit en de vertrouwelijkheid van data en processen, en het kunnen voldoen aan wet- en
regelgeving (compliance). De belangrijkste soorten schades die kunnen optreden zijn politieke- of
imagoschades, financiële, juridische en operationele schades. Om een inschatting te kunnen maken
of een schade voor een gebruiker wel of niet acceptabel is, zal de gebruikende organisatie een
risicoanalyse moeten uitvoeren, waarbij inzicht wordt verkregen in mogelijke ongewenste
gebeurtenissen (ook wel bedreigingen genoemd), de kans op schade, de mogelijke hoogte daarvan
en het risico dat de desbetreffende organisatie zelf bereid is te lopen (‘risk appetite’).

3.2

Soorten bedrijfsrisico’s

3.2.1 Inleiding
In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de belangrijkste bedrijfsrisico’s, zoals deze in de
literatuur aan de orde komen. Dit overzicht is echter niet uitputtend. In bijlagen 1 en 2 zijn overzichten
opgenomen van bronnen waar meer uitputtend op de bedrijfsrisico’s op een bepaald terrein wordt
ingegaan, bijvoorbeeld op de beveiligingsrisico’s. Of een risico voor de bedrijfsvoering van een
gebruiker relevant is, hangt onder meer af van de invulling van de aangeboden clouddienst en de
specifieke situatie van de (potentiële) gebruiker. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van
aandachtspunten die van belang kunnen zijn voor de onderneming. Ook is een relatie gelegd met de
verschillende opdrachtsituaties van de accountant.
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3.2.2 Beschikbaarheid en continuïteit
De beschikbaarheid en continuïteit van data en processen kan worden bedreigd door onder meer
(geen limitatieve opsomming):
 ontoereikende logische en fysieke beveiliging van data en processen bij de cloudaanbieder;
 onvoldoende back-up en recovery voor het herstel van de services bij storingen bij de
cloudaanbieder, inclusief disasterrecovery voor herstel van data en processen bij grotere
calamiteiten, inclusief uitwijk;
 ontoereikend intern beheer en interne beheersing bij de cloudaanbieder;
 ontoereikend changemanagement van applicaties en infrastructuur bij de cloudaanbieder;
 ontoereikend incidentenbeheer bij de cloudaanbieder;
 onvoldoende (technische) capaciteit en bezetting van de organisatie van de cloudaanbieder;
 faillissement of overname van de cloudaanbieder door een andere partij;
 vendor lock-in waardoor de gebruiker niet in staat is om in technische zin zijn gegevens en/of
programma’s/processen over te brengen naar een andere cloudaanbieder;
 onvoldoende doorgroeimogelijkheden naar nieuwe of aangepaste functionaliteit;
 onduidelijkheid over het juridische eigenaarschap van de data, wat kan betekenen dat niet
duidelijk is wat met de data gaat gebeuren in geval van insolventie of faillissement van een
cloudaanbieder;
 onduidelijkheid over de feitelijke fysieke locatie en omstandigheden waaronder data worden
opgeslagen en bewaard;
 het ontbreken van een exit strategie, waardoor het niet duidelijk is onder welke voorwaarden en
op welke wijze de gebruiker kan overstappen naar een andere cloudaanbieder.
3.2.3 Integriteit en vertrouwelijkheid
De integriteit en vertrouwelijkheid van data en processen kan worden bedreigd door onder meer (geen
limitatieve opsomming):
 ontoereikende logische en fysieke beveiliging van data en processen bij de cloudaanbieder;
 ontoereikende beveiliging van dataverkeer over het internet;
 onvoldoende back-up en recovery voor het herstel van de services bij storingen, naast
disasterrecovery voor herstel van data en processen bij grotere calamiteiten, inclusief uitwijk bij de
cloudaanbieder;
 ontoereikend intern beheer en interne beheersing bij de cloudaanbieder, bijvoorbeeld bij het
toepassen van virtualisatie en multi-tenancy;
 ontoereikend changemanagement van applicaties en infrastructuur bij de cloudaanbieder;
 ontoereikend incidentenbeheer bij de cloudaanbieder;
 onduidelijkheid over de feitelijke fysieke locatie en omstandigheden waaronder data worden
opgeslagen en bewaard;
 het ontbreken van voldoende toepassingsgerichte interne beheersingsmaatregelen
(application controls) op invoer, verwerking, uitvoer en opslag;
 onvoldoende mogelijkheden om via een audittrail de goede werking van processen en opslag,
inclusief incidentmanagement vast te kunnen stellen.
3.2.4 Naleving wet- en regelgeving (compliance)
De naleving van wet- en regelgeving kan worden bedreigd door onder meer (geen limitatieve
opsomming):
 onvoldoende duidelijkheid over de wet- en regelgeving waaronder de clouddienst wordt
aangeboden en de cloudaanbieder functioneert;
 onvoldoende duidelijkheid over het juridisch eigenaarschap van de data;
 onduidelijkheid over de aansprakelijkheid voor beschikbaarheid van dienstverlening,
performance, etc.;
 onvoldoende duidelijkheid over de juridische voorwaarden waaronder de dienstverlening van
de cloudaanbieder plaatsvindt;
 onduidelijkheid over de mogelijkheid te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder
privacy, maar ook fiscale regelgeving.
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3.3

Interne beheersing

Een stelsel van interne controlemaatregelen en procedures bij de cloudaanbieder en de gebruiker is
noodzakelijk om de inherente bedrijfsrisico’s, die verbonden zijn aan het gebruik van cloud computing
terug te brengen tot een voor de cloudaanbieder en/of gebruiker aanvaardbaar niveau. Welk niveau
van interne beheersing voor de cloudaanbieder of gebruiker aanvaardbaar is, kan per situatie
verschillen en is onder andere afhankelijk van de aard van de toepassing en de eventuele omvang en
gevolgen van eventuele schade. Om die reden zal een gebruiker een risicoafweging moeten maken
om te kunnen beslissen wel of niet van cloud computing gebruik te maken en welke processen en
data daar dan voor in aanmerkingen komen. De daarvoor te nemen stappen zijn nader toegelicht in
hoofdstuk 6.
Zoals eerder aangegeven in paragraaf 3.1 is de kans dat ongewenste gebeurtenissen plaatsvinden
afhankelijk van de invulling door de cloudaanbieder van het dienstenconcept, het toepassingsmodel
en de cloudarchitectuur, maar ook van de interne beheersingsmaatregelen die een cloudaanbieder
en/of een gebruiker al heeft getroffen of kan treffen om de risico’s en daarmee de schade te beperken.
In onderstaand figuur 8 zijn ter illustratie de vijf lagen van een publieke cloudomgeving weergegeven.

Figuur 8: Bron: Whitepaper NCSC “Cloudcomputing & security”, januari 2012

De pijlen links en rechts van het diagram geven de reikwijdte en mate van interne beheersing aan, die
de cloudaanbieder of de gebruiker kan waarborgen. Hoe uitgebreider het dienstniveau van de
cloudaanbieder, hoe beperkter de mogelijkheden van de gebruiker de clouddienst intern te beheersen.
De onderste twee lagen geven de fysieke componenten van een cloudomgeving weer. Deze vallen,
ongeacht de soort clouddienst, onder de volledige controle van de cloudaanbieder. De facilitaire laag
(onderste) bestaat onder andere uit huisvesting, ventilatie, airconditioning, stroom en andere aspecten
van de fysieke installatie. De hardwarelaag bevat computers, netwerk, opslagcomponenten en andere
fysieke ICT-infrastructuurcomponenten. De resterende drie lagen vormen de logische componenten
van een cloudomgeving. De virtuele infrastructuur bevat software-elementen, zoals virtuele machines
en virtuele dataopslag (IaaS). Deze laag ondersteunt de platformarchitectuur die gebruikers in staat
stelt om toepassingen te ontwikkelen en te laten functioneren (PaaS). De applicatielaag representeert
de softwareapplicaties gericht op eindgebruikers die beschikbaar worden gesteld via de cloud (SaaS).
Het bovenstaand voorbeeld geeft een publieke cloud weer, waarin de gebruiker veelal niet in staat is
een eigen invulling te geven aan de dienstverlening en genoegen moet nemen met de algemene
leveringsvoorwaarden van de aanbieder. Een private of community cloud wordt gekenmerkt door de
mogelijkheid dat aanbieders en gebruikers concrete afspraken maken over de invulling van de
clouddienst, waaronder de interne beheersing en de verantwoording daarover. De afspraken kunnen
onder meer betrekking hebben op de feitelijke invulling van de dienst, de locatie waar de verwerking
en opslag plaatsvindt, hoe de toegangsbeveiliging is geregeld en wie daarvoor verantwoordelijk is.
Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de mogelijkheid om specifieke wet- en regelgeving na te
leven, zoals regelgeving op het gebied van privacy, maar ook op het gebied van de fiscaliteit.
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Hierbij passen ook afspraken over de invulling van de interne beheersing en de verantwoording
daarover, inclusief vormen van externe toetsing door een onafhankelijke deskundige of de auditor van
de gebruiker(s). De afspraken worden vastgelegd in een contract en een SLA (Service Level
Agreement), waarin de operationele afspraken staan beschreven. Omdat in een private of community
cloud de gebruiker meer inbreng en zeggenschap heeft over de invulling van de dienstverlening,
worden deze toepassingsmodellen vaak gekozen in situaties waarin de clouddienst betrekking heeft
op voor de bedrijfsvoering van de gebruiker gevoelige of bedrijfskritische processen.
Cloudaanbieders zijn zich vaak zeer bewust van deze risico’s en van de impact van eventuele
incidenten op de kwaliteit van hun dienstverlening en daarmee hun positie en reputatie in de markt.
Om die reden besteden zij veel aandacht aan hun interne beheersing. Veel cloudaanbieders hebben
tegenwoordig zelf een ‘Control Framework’ (ook wel beheersingskader genoemd) ingericht, waarin is
aangegeven op welke wijze zij invulling gegeven aan de kwaliteit van hun dienstverlening en de
interne beheersing daarvan. Sommige aanbieders laten de kwaliteit van hun dienstverlening en
interne beheersing periodiek beoordelen door externe onafhankelijke auditors en verstrekken
gebruikers een certificaat of een third-partyrapport. Ook is het mogelijk dat zij de auditors van
gebruikers toestaan zelf onderzoek te doen naar de kwaliteit van dienstverlening en interne
beheersing. Deze mogelijkheid wordt ook wel ‘right to audit’ genoemd. Hierop wordt in hoofdstuk 4
nader ingegaan.

3.4

Bring Your Own Device

Door de technologische ontwikkelingen in combinatie met cloud computing en het goedkoper worden
van mobiele apparaten is het (consumenten)gebruik en bezit van laptops, smartphones en tablets fors
toegenomen. Medewerkers zijn privé meer en meer gewend om met verschillende applicaties te
werken. Als gevolg hiervan nemen medewerkers de eigen apparatuur ook mee naar de werkomgeving
en stellen zij het op prijs die apparaten daar ook te gebruiken. Genoemde ontwikkelingen hebben
bijgedragen aan ‘het nieuwe werken’ dat werknemers in staat stelt in principe op ieder moment van de
dag/nacht op iedere locatie te werken.
Deze ontwikkeling heeft de basis gelegd voor de recente trend die ook wel ‘Bring Your Own Device’
(BYOD) wordt genoemd. Via hun eigen mobiele apparaten kunnen werknemers verbinding maken met
het bedrijfsnetwerk of rechtstreeks toegang krijgen tot bedrijfsapplicaties, -gegevens en -resources
zoals e-mail, fileservers, databases en intranet. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van
BYOD door werknemers positief wordt gewaardeerd.
BYOD brengt echter ook bedrijfsrisico’s met zich. Mobiele apparaten bieden de gebruikers via apps
toegang tot een veelheid aan diensten. Ter illustratie: het aantal beschikbare apps in de app-stores
van Apple (iTunes) en Google (Android Play Store) bedraagt medio juli 2013 circa 2 miljoen.
Welke activiteiten een app op een mobiel apparaat uitvoert en met welke data is voor de gebruiker niet
altijd duidelijk. Het is dus heel goed mogelijk dat apps toegang hebben tot/gebruik maken van de data
die op een mobiel apparaat zijn opgeslagen (contactpersonen, e-mails, databestanden, foto’s, etc.).
Daarnaast maken gebruikers van mobiele apparaten vaak gebruik van de mogelijkheid om
automatisch de op hun mobiele apparaat opgeslagen data elders als back-up in de cloud op te slaan.
Publieke clouddiensten die deze faciliteit bieden zijn onder andere: iCloud van Apple, SkyDrive van
Microsoft of Google Drive van Google.
Als werknemers in hun werksituatie gebruik maken van hun eigen mobiele apparaten bestaat het
bedrijfsrisico dat bedrijfsgegevens via die mobiele apparaten buiten de beveiliging, maar ook buiten de
beheersing van de organisatie komen. Dit kan leiden tot inbreuken op de vertrouwelijkheid van data,
maar ook tot aantasting van de integriteit van data indien data lokaal worden opgeslagen en
misschien wel bewerkt, om op een later moment weer overgebracht te worden naar de (beveiligde)
bedrijfsomgeving. Ook is het mogelijk dat zakelijke e-mail, die via een mobiel apparaat kan worden
benaderd of daarop zelfs is opgeslagen, door derden (of apps) kan worden gelezen. Om nog maar
niet te spreken over de eventuele gevolgen van het verlies of diefstal van een mobiel apparaat dat
toegang geeft tot het bedrijfsnetwerk of zakelijke cloudtoepassingen en/of waarop ook zakelijke data
zijn opgeslagen.
Het toestaan van BYOD heeft dus gevolgen voor de organisatie wat beveiliging en beheersing betreft,
maar ook wat de ondersteuning van gebruikers betreft. Indien een organisatie toestaat dat de
werknemers gebruik maken van eigen mobiele apparaten, zal de organisatie er vanuit het oogpunt
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van continuïteit ook voor moeten zorgen dat werknemers bij problemen, bijvoorbeeld bij een storing of
verlies van hun mobiel apparaat, hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren.
Omdat BYOD waarschijnlijk niet meer is uit te bannen, zal een organisatie maatregelen moeten
nemen om het gebruik van eigen middelen door werknemers te beheersen en de integriteit,
vertrouwelijkheid, inclusief privacy en continuïteit van de bedrijfsvoering, te waarborgen. Maatregelen
die een organisatie kan nemen zijn onder meer een duidelijk beleid ten aanzien van het gebruik.
Zijn alle mobiele apparaten toegestaan of slechts een beperkt aantal? Mogen werknemers alle apps
gebruiken of slechts een beperkt aantal? Welke toepassingen en websites mogen niet gebruikt
worden, bijvoorbeeld Dropbox voor het (tijdelijk) opslaan van data of het uitwisselen van data met
derden? Het aanmelden bij en het registeren door de werkgever van privé-apparaten die ook zakelijk
mogen worden gebruikt in combinatie met een Mobile Device Managementsysteem (MDM) is een
oplossing, die het mogelijk maakt dat de zakelijke en privé-omgevingen worden gescheiden en
zakelijk alleen kan worden gewerkt met door de werkgever toegestane of mogelijk zelf verstrekte
apps. Deze mogelijkheid wordt inmiddels door een aantal accountantskantoren gebruikt om onder
meer de vertrouwelijkheid van klantgegevens te kunnen waarborgen.
Het voert te ver om alle bedrijfsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen die samenhangen met
BOYD te bespreken. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de bronnen opgenomen in
bijlage 2.
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4.

Gevolgen voor samenstellings-, beoordelings- en/of
controleopdrachten

4.1

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is toegelicht wat cloud computing is, in welke vormen cloud computing
kan worden aangeboden en welke vormen van gebruik er zijn. Ook is toegelicht welke bedrijfsrisico’s
er zijn. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen die cloud computing kan hebben op
de werkzaamheden van de accountant bij samenstellings-, beoordelings- en/of controleopdrachten.
Omdat de gevolgen bij de uitvoering van een controleopdracht het grootst zijn, is deze opdracht als
eerste behandeld. Vervolgens wordt in de paragrafen 3 en 4 ingegaan op de mogelijke gevolgen voor
beoordelings- en/of samenstellingsopdrachten. In paragraaf 5 wordt ingegaan op de situatie dat de
accountant zelf gebruiker is van cloud computing of een clouddienst aanbiedt aan zijn cliënten.

4.2

Gevolgen voor een controleopdracht

4.2.1 Huidige controleaanpak waarbij ICT van belang is
In de huidige controleaanpak is de accountant (conform de NV COS Standaarden 315, 330 en 570) in
het geval dat een betrouwbare en in continuïteit functionerende ICT van levensbelang is voor de
continuïteit van een onderneming, verplicht inzicht te krijgen in de kwaliteit van de interne beheersing,
waaronder mede begrepen de gebruikte ICT. Voorbeelden waarbij de ICT van levensbelang is, zijn
een winkel die alleen verkoopt via een webshop en een terminaloverslagbedrijf waarbij de overslag
volledig geautomatiseerd plaatsvindt. Indien de geautomatiseerde systemen een belangrijke rol
spelen bij het tot stand komen van de financiële verantwoording, zal de accountant, uitgaande van de
materiële posten in de jaarrekeningen, vast moeten stellen welke geautomatiseerde processen en
systemen hiervoor worden gebruikt en welke interne controlemaatregelen in de vorm van IT General
en Application Controls, in combinatie met IT Dependent Manual Controls en User Controls, intern zijn
getroffen en voor deze processen van belang zijn. Deze controleaanpak is schematisch weergegeven
in figuur 9.

Figuur 9: Controleaanpak impact ICT

Op basis van zijn analyse zal de accountant de relevante IT General Controls in opzet (laten)
beoordelen, het bestaan (laten) vaststellen en de goede werking (laten) toetsen om vast te kunnen
stellen welke inherente risico’s (IR) in welke mate door deze IT General Controls worden afgedekt
(Interne controlerisico/ICR).
Belangrijke IT General Controls in dit kader zijn:
 changemanagement: het proces dat moet waarborgen dat wijzigingen in de infrastructuur en
applicaties beheerst en gecontroleerd plaatsvinden;
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het systeem van logische en fysieke toegangsbeveiliging dat moet waarborgen dat alleen
bevoegden toegang hebben tot systemen, processen en data en dat de vertrouwelijkheid en
integriteit van data en processen niet kan worden aangetast;
back-up en recovery, dat moet waarborgen dat de beschikbaarheid op korte en de continuïteit op
langere termijn is gewaarborgd en verstoringen niet leiden tot aantasting van de integriteit van
data en/of processen;
het functionele en technische beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur, dat moet
waarborgen dat tijdig de noodzakelijke technische en functionele wijzigingen worden doorgevoerd.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan patches om de beveiliging up-to-date te houden;
probleem- en incidentmanagement, dat moet waarborgen dat optredende storingen of
incidenten tijdig worden opgemerkt, geregistreerd, zo nodig gemeld en opgelost, waarbij achteraf
kan worden vastgesteld op welke wijze dit heeft plaatsgevonden.

Vervolgens zal de accountant de relevante application controls in de toepassingsprogramma’s in
opzet (laten) beoordelen, het bestaan (laten) vaststellen en de goede werking (laten) toetsen om vast
te kunnen stellen welke inherente risico’s (IR) in welke mate door deze application controls worden
afgedekt (Interne controlerisico/ICR). Hierbij moet ook aandacht worden geschonken aan de IT
Dependent Manual Controls3 en de User Controls.
Op basis van de uitkomsten van de beoordeling van de IT General, Application, IT Dependent Manual
en User Controls kan de accountant een inschatting maken van het werkelijke inherente (IR) en
interne controlerisico (ICR). Deze analyse bepaalt de omvang van de eigen werkzaamheden, veelal
gegevensgerichte controles, die de accountant moet uitvoeren om ‘aanvullend’ voldoende bewijs te
verkrijgen.
Als de accountant zelf niet over de noodzakelijke deskundigheid beschikt om de kwaliteit van de ICT,
inclusief de interne beheersing, te beoordelen, kan hij zich laten ondersteunen door een
ICT-deskundige of IT-auditor. Hierbij blijft de controlerend accountant wel eindverantwoordelijk. In de
praktijk zal de ICT-deskundige of IT-auditor onderdeel uitmaken van het controleteam. Voor nadere
informatie over de aanpak en werkzaamheden van de accountant bij organisaties waarbij ICT een
belangrijke rol speelt, wordt verwezen naar de SRA Praktijkhandreiking “Controleaanpak en
Automatisering (2013) en de NBA publicatie “Integrated Audit Approach”, die voorjaar 2014 wordt
verwacht.
Wat betreft de noodzaak om (het beoordelen van) de ICT in de controleaanpak te betrekken, is de
rapportage van de AFM veelzeggend. In het rapport van de AFM “Themaonderzoek niet
OOB-accountantsorganisaties, Deel 1: NBA-kantoren”, dat is uitgebracht op 11 juli 2013, stelt de AFM
op pagina 36 vast dat in 51 van de 63 beoordeelde wettelijke controles, de interne
beheersingsmaatregelen van de onderneming in belangrijke mate zijn geautomatiseerd. Dit betekent
dat waarschijnlijk in meer situaties dan nu het geval is de accountant in zijn controleaanpak aandacht
moet schenken aan de beoordeling van de kwaliteit van de ICT, inclusief de interne beheersing en dus
ook cloud computing.
4.2.2 Controleaanpak bij uitbesteding van (ICT-)processen
Indien sprake is van uitbesteding van werkzaamheden aan een derde partij (serviceorganisatie) door
de cliënt die materieel zijn in het kader van de controle van de jaarrekening, zal de accountant
(conform NV COS Standaard 402) voldoende en geschikte controle-informatie dienen te verkrijgen
over de geleverde diensten van de desbetreffende serviceorganisatie(s). Het betreft
controle-informatie die de accountant in staat stelt een inschatting te maken van het interne
controlerisico (ICR) bij de uitbestede processen.
Om deze informatie te verkrijgen, staan de accountant meerdere wegen open, te weten:
 het uitvoeren van eigen controlewerkzaamheden bij de serviceorganisatie. Om dit mogelijk te
maken moet de controlecliënt in het contract met de serviceorganisatie het ‘right to audit’ hebben
opgenomen. Of dit praktisch uitvoerbaar en doelmatig is, zal van de specifieke situatie afhangen.
Ervaring leert dat het uitvoeren van een dergelijk onderzoek door een auditor die niet echt bekend

3

Merkelbach, X, (2006) De IT Dependent Manual Control; een nog te verkennen gebied binnen de auditing. MAB
juli/augustus 2006.
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is met die organisatie, het controlerisico meebrengt dat de auditor toch geen goed beeld krijgt van
de voor de uitbestedende organisatie belangrijke processen en interne beheersingsmaatregelen;
het gebruik maken van een third-partyrapport op basis van de NV COS Standaarden 3402 of
3000, dat in opdracht van de serviceorganisatie of op verzoek van de controlecliënt, door een
onafhankelijke externe auditor is opgesteld. Of deze rapportage bruikbaar is voor de accountant
van de uitbestedende organisatie hangt af van de factoren die onderstaand zijn aangegeven;
het gebruik maken van ‘certificaten’ die door een certificatieorganisatie zijn afgegeven en door de
serviceorganisatie aan gebruikers worden verstrekt. Hierbij kan worden gedacht aan een
certificaat op basis van ISO 27002 of het keurmerk ‘Zeker OnLine’. Ook hier zal de accountant
van de uitbestedende organisatie eerst moeten nagaan wat de waarde van een certificaat is voor
zijn controle. De onderstaande punten zijn ook voor die beoordeling van belang.

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de inhoud en het belang van third-partyrapporten en
certificaten.
Of een accountant gebruik kan maken van third-partyrapporten en/of certificaten hangt van een aantal
factoren af. Alvorens na te kunnen gaan of een certificaat en/of third-partyrapport voor de accountant
van belang zijnde controle-informatie bevat, zal de accountant moeten nagaan of aan een aantal
randvoorwaarden is voldaan4:
a. Als start zal de accountant kennis moeten nemen van de aard en invulling van de
ICT-dienstverlening en de afspraken die de cliënt daarover met de ICT-dienstverlener heeft
gemaakt. Deze afspraken zijn veelal vastgelegd in een contract met een bijgevoegde SLA
(Service Level Agreement) waarin de operationele afspraken over de ICT-dienstverlening zijn
vastgelegd.
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
 de nadere omschrijving van de aard, omvang en inhoud van de dienstverlening;
 de afbakening wie waarvoor verantwoordelijk is. Op basis van deze afspraken kan de
accountant vaststellen wie hem nadere informatie over de kwaliteit van de dienstverlening en
interne beheersing kan of moet verstrekken.
b. De kwalificaties van de uitvoerende auditor wat betreft deskundigheid, opleiding, maar ook
beroepsuitoefening. Daarnaast de vraag of de auditor in voldoende mate objectief is ten opzichte
van het object van onderzoek.
c. Welke audit standaard de auditor bij de uitvoering van zijn opdracht heeft gehanteerd. In de audit
standaard is aangegeven aan welke eisen een onderzoek moet voldoen en in voorkomende
gevallen op welke wijze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In de Nederlandse situatie
hebben de accountants zich te houden aan de NV COS en de Register IT-auditors aan de
regelgeving van de NOREA. Beide regelgevingen zijn gebaseerd op de International Standards on
Auditing van de International Federation of Accountants, die wereldwijd worden gehanteerd. Maar
het kan in de praktijk ook heel goed mogelijk zijn dat een onderzoek is uitgevoerd op basis van
andere of geen standaards.
d. Het object van onderzoek waarop het onderzoek /de conclusie (oordeel) van de externe auditor
betrekking heeft. Het komt in de praktijk vaak voor dat het object van onderzoek waarop het
onderzoek betrekking heeft niet of niet voldoende aansluit bij de dienstverlening en interne
beheersing die in het kader van de controle voor de accountant van belang is. Ook komt het voor
dat de dienstverlenende organisatie die als opdrachtgever optreedt, bij de opdrachtverstrekking
bepaalde onderdelen van het object buiten beschouwing laat. Dit gebeurt soms omdat de interne
beheersing van dat betreffende onderdeel niet op orde is en dit de uitkomst van het onderzoek in
de vorm een conclusie of oordeel in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden. Dit verschijnsel wordt
‘het buiten de scope’ brengen van onderdelen van het object van onderzoek genoemd. Als het
voor de controle van de jaarrekening van belang zijnde object niet volledig in het onderzoek is
meegenomen, kan dit in de praktijk betekenen dat aanvullend onderzoek nodig is.
e. De scope van het onderzoek. Het onderzoek kan betrekking hebben op de beoordeling van de
opzet en het vaststellen van het bestaan van de te beoordelen beheersingsmaatregelen op enig
moment in de tijd (type 1 rapport onder Standaard 3402), of ook het toetsten van de werking over
een bepaalde periode (type 2 rapport onder Standaard 3402). Ook kan het voorkomen dat bij de
toetsing van de werking de beoordeelde periode korter is dan de accountant van de gebruiker
wenselijk acht.

4

Deze punten zijn deels ontleend aan de eisen zoals opgenomen in de NV COS Standaarden 402 en 620.
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f.

De gehanteerde normen of het niveau van het beheersingskader. Bij het beoordelen van
processen en interne beheersing van organisaties in het kader van de Standaard 3000- of
3402-opdracht, kunnen verschillende normenkaders als toetsingskader worden gehanteerd. In het
geval van een COS 3402-opdracht is het aan de serviceorganisatie te bepalen wat het niveau van
beheersing is dat de auditor als norm voor zijn beoordeling moet hanteren. Dit kan niveau vier zijn
op een schaal van tien of bijvoorbeeld acht. Het is in dit geval aan de accountant van de gebruiker
van de rapportage om te bepalen of het gehanteerde niveau, vanuit de optiek van de
controle/bedrijfsvoering, van voldoende niveau is. Als dat niet het geval is, zal waarschijnlijk
aanvullend onderzoek nodig zijn. In het geval van een opdracht op basis van COS 3000, zal
veelal een algemeen maatschappelijk aanvaard normenkader als toetsingskader zijn gebruikt.
Maar ook in dit geval zal de accountant moeten vaststellen of het gehanteerde normenkader voor
zijn controle van voldoende niveau is. Indien ISO 27001 of 27002 als normenkader is gebruikt, zal
de accountant zich moeten realiseren dat deze standaarden zich primair richten op de beheersing
van de informatiebeveiliging, wat weliswaar raakvlakken kan hebben met de beheersing van de
integriteit van data en het waarborgen van de vertrouwelijkheid, maar zich niet primair op deze
criteria richten. In de praktijk is het dus zeer wel mogelijk dat niet alle risico’s adequaat worden
afgedekt. In hoofdstuk 5 wordt nader op de inhoud van de verschillende standaarden ingegaan.

Indien de accountant van mening is dat aan de randvoorwaarden is voldaan, kan hij nagaan of de
informatie in het certificaat of third-partyrapport voor hem van waarde is in het kader van zijn
controleopdracht. In dat kader zal hij nagaan of de door de externe auditor uitgevoerde
werkzaamheden van voldoende omvang en niveau zijn geweest om het oordeel (conclusie) van de
externe auditor te kunnen onderbouwen. Het kan voorkomen dat de externe auditor genoegen neemt
met minder bewijs dan de controlerend accountant van de gebruiker noodzakelijk acht in het kader
van zijn controle van de jaarrekening. Als een third-partyrapport voor de accountant voldoende
(controle-)informatie bevat, zal hij door middel van een evaluatie moeten vaststellen dat hij terecht kan
steunen op het third-partyrapport dat door de onafhankelijke auditor is uitgebracht. Als het
third-partyrapport voor de accountant onvoldoende (controle-)informatie bevat, staan hem de
volgende opties open:
 aanvullend onderzoek door de onafhankelijke auditor van het third-partyrapport in opdracht van
(de cliënt van) de accountant;
 aanvullend onderzoek door een andere onafhankelijke externe auditor in opdracht van (de cliënt
van) de accountant;
 eigen aanvullend onderzoek.
In alle gevallen zal de organisatie van de dienstverlener en de desbetreffende cliënt hiermee akkoord
moeten gaan. Indien ook aanvullend onderzoek niet leidt tot voldoende controle-informatie zal de
accountant moeten nagaan wat dit betekent voor zijn controle.
Op grond van artikel 2:393, vierde lid, BW zal de accountant in zijn verslag aan de raad van
commissarissen en aan het bestuur melding moeten maken van zijn bevindingen tijdens zijn controle
met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
4.2.3 Controleaanpak bij cloud computing
Zoals al eerder aangegeven verschillen de bedrijfsrisico’s bij het gebruik van cloud computing in
principe niet van die bij de huidige vormen van automatisering. Wel is een belangrijk verschil, dat bij
het gebruik van cloud computing per definitie gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van een
derde partij en van internet, en dat verwerking en/of opslag van data in een met andere gebruikers
gedeelde omgeving kan plaatsvinden. Een complicerende factor kan zijn dat clouddiensten vaak
worden ingevuld door meerdere partijen. Voorts zijn de aanbieder en gebruiker, afhankelijk van het
dienstenconcept en het toepassingsmodel, verantwoordelijk voor de invulling van de activiteiten, taken
en verantwoordelijkheden en de daarbij behorende interne beheersingsmaatregelen. De in het kader
van cloud computing door de accountant uit te voeren werkzaamheden zijn schematisch weergegeven
in figuur 10.

23

Figuur 10: Controleaanpak bij cloud computing

De eerste stap is dat de accountant nagaat of de cliënt, voor wat betreft de significante posten in de
jaarrekening en de daarbij behorende geautomatiseerde processen, gebruik maakt van cloud
computing. Als dit het geval is, is het in het kader van zijn controle noodzakelijk dat hij zicht krijgt op
de feitelijke invulling van de door de cliënt gebruikte clouddiensten en de daarbij van toepassing zijnde
verdeling van activiteiten, taken en verantwoordelijkheden met de daarbij behorende maatregelen van
interne beheersing. Hierbij kan hij mogelijk gebruik maken van contracten (SLA’s), of (met name bij
publieke cloudaanbieders) algemene leveringsvoorwaarden.
De aandachtgebieden zijn in principe niet anders dan bij de huidige vormen van ICT, zoals:
 het functionele en technisch beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur;
 het proces van changemanagement;
 het systeem van logische en fysieke toegangsbeveiliging, inclusief identificatie en
authenticatie van gebruikers;
 het proces van back-up en recovery, waarbij met name aandacht wordt gegeven aan hetgeen
tijdens de controleperiode heeft plaatsgevonden;
 probleem- en incidentmanagement;
Maar ook:
 de interne beheersingsmaatregelen gericht op het vertrouwelijk en integer uitwisselen van
informatie via het internet;
 de wijze waarop en de locatie waar dataopslag en- bewaring plaatsvindt, inclusief de daarbij
behorende waarborgen voor de integriteit van deze data;
 de wijze waarop bij gedeeld gebruik (virtualisatie en muti-tenancy) van verwerking en
opslag de integriteit en vertrouwelijkheid van de data is gewaarborgd.
De feitelijke aanpak verschilt niet van de eerder geschetste aanpak in paragraaf 4.2.2. De invulling
van de werkzaamheden verschilt echter wel. De nadruk zal liggen op het kennisnemen van de
dienstverlening bij derden en het beoordelen van de kwaliteit daarvan.
Uiteindelijk zal de accountant een inschatting moeten maken in hoeverre de voor de onderneming van
de controlecliënt relevante risico’s door interne beheersingsmaatregelen bij de serviceorganisatie
(cloudaanbieder) en de controlecliënt zijn teruggebracht tot een voor de accountant aanvaardbaar
controlerisiconiveau. Zeker in het geval aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden noodzakelijk
zijn, zal de accountant al in een vroeg stadium zeker moeten stellen dat hij over de benodigde
gegevens, waaronder de transactiedata, van de cliënt kan beschikken. Voor het gebruik zal hij moeten
vaststellen dat deze gegevens volledig zijn en voldoende betrouwbaar om zijn gegevensgerichte
controlewerkzaamheden te kunnen uitvoeren.
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Bij zijn beoordeling van de bedrijfsrisico’s en interne beheersingsmaatregelen kan de accountant
gebruik maken van guidance gericht op cloud computing, die door verschillende organisaties is
ontwikkeld. Belangrijke organisaties in dit kader zijn het NCSC en ISACA. De guidance is opgenomen
in de bronnenlijst in bijlage 2. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van aandachtspunten bij het
gebruik van cloud computing, die mogelijk ook voor de accountant bij zijn analyse van belang kunnen
zijn. Hierbij is een relatie gelegd met de verschillende soorten opdrachten van de accountant.

4.3

Gevolgen voor een samenstellingsopdracht

Een samenstellingsopdracht op basis van de NV COS Standaard 4410 is de opdracht die een
ondernemer aan zijn accountant verstrekt om op basis van zijn administratie en de door hem
aangeleverde gegevens de jaarrekening en/of een andere financieel overzicht (bijvoorbeeld een
SBR-kredietrapportage) samen te stellen. Standaard 4410 geeft aan dat, om een financieel overzicht
te kunnen samenstellen, van de accountant wordt verwacht dat hij een globaal inzicht heeft in de aard
van de activiteiten van de entiteit, de wijze waarop de administratie is ingericht en in de waarderingsen resultaatbepalingsgrondslagen waarop het financieel overzicht zal worden gebaseerd.
De accountant presenteert de door de entiteit aangeleverde financiële informatie in een financieel
overzicht en licht dit toe op basis van het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. Standaard
4410 schrijft niet voor dat het nodig is dat de accountant bij de leiding van de entiteit inlichtingen inwint
om de betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie vast te stellen of de maatregelen
van interne beheersing te beoordelen of te toetsen. Dit betekent dat het feit dat de entiteit bij het
voeren van zijn administratie gebruik maakt van ICT, dat kan zijn in de vorm van een clouddienst, in
principe geen invloed heeft op de werkzaamheden die de accountant in het kader van Standaard 4410
moet verrichten5.
Maar gezien de aard van de toepassing (clouddienst) lijkt het vanzelfsprekend dat de accountant
nagaat dat hij over de ‘juiste’ en ‘volledige’ financiële gegevens beschikt om de jaarrekening van de
cliënt samen te kunnen stellen.
Paragraaf 14 van Standaard 4410 geeft ook aan dat indien de accountant echter constateert dat de
door de leiding van de onderneming verstrekte gegevens onjuist, onvolledig of anderszins
onbevredigend zijn, de accountant dient te overwegen om de in paragraaf 13 van Standaard 4410
genoemde werkzaamheden (inlichtingen inwinnen om de betrouwbaarheid en volledigheid van de
verstrekte informatie vast te stellen; maatregelen van interne beheersing beoordelen of toetsen;
verkregen informatie verifiëren; ontvangen toelichtingen verifiëren) alsnog uit te voeren en de leiding
van de onderneming aanvullende informatie te vragen. Deze bepaling kan in de praktijk betekenen dat
de accountant alsnog inzicht vraagt in de kwaliteit van de door de cliënt gebruikte ICT.
Indien het gebruik van ICT van belang is voor (de continuïteit van) de bedrijfsvoering van de
onderneming kan het globale inzicht in de aard van de activiteiten van de entiteit en de wijze waarop
de administratie is ingericht (paragraaf 11) voor de accountant aanleiding zijn zich nader te verdiepen
in de mogelijke impact van de ICT op de door de cliënt overgelegde cijfers. Een voorbeeld hiervan is
het gebruik van een webshop als verkoopkanaal. Als achteraf blijkt dat de verkopen via de webshop
niet voldaan hebben aan wet- en regelgeving, inclusief fiscaliteit, kan dit grote invloed hebben op de
samengestelde jaarrekening. Daarnaast kan slecht functionerende ICT een direct risico vormen voor
de continuïteit van de onderneming. Indien de accountant dit vaststelt, zal hij moeten overwegen of dit
directe gevolgen moet hebben voor de bij het samenstellen van de jaarrekening te hanteren
waarderingsgrondslagen.
Een andere belangrijke reden voor de accountant om inzicht te hebben in de kwaliteit van de ICT is de
mogelijkheid de cliënt, in het kader van de adviesfunctie, te wijzen op potentiele risico’s bij het gebruik
van ICT en de cliënt desgevraagd te ondersteunen/adviseren bij het adequaat invullen van zijn
gebruik van ICT in zijn bedrijfsvoering.
Het bovenstaande heeft niet direct betrekking op het gebruik van cloud computing, maar geldt in
algemene zin voor het gebruik van ICT. Indien de cliënt voor zijn bedrijfsvoering gebruik maakt van
cloud computing, kan de accountant via de aanpak zoals aangeven in paragraaf 4.2 inzicht krijgen in
de kwaliteit van de ICT.

5

NV COS Standaard 4410, paragraaf 13
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4.4

Gevolgen voor een beoordelingsopdracht

Een beoordelingsopdracht op basis van NV COS Standaard 2400 is een opdracht die een
ondernemer geeft aan zijn accountant om op basis van zijn administratie en de door hem verstrekte
gegevens, de accountant te kunnen laten meedelen dat hem op basis van uitgevoerde
werkzaamheden niets is gebleken op grond waarvan hij zou moeten concluderen dat het financiële
overzicht niet is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor
financiële verslaggeving. Dit oordeel wordt negatief geformuleerd en geeft een beperkte mate van
zekerheid, omdat de door de accountant uitgevoerde werkzaamheden niet zijn gericht op het
verstrekken van zekerheid. Van belang is te vermelden dat een beoordelingsopdracht meer neigt naar
een ‘controle-min’ dan naar een ‘samenstellings-plus’ opdracht. Dat wordt hieronder nader toegelicht.
Een voldoende onderbouwing voor de af te geven beoordelingsverklaring verkrijgt de accountant
voornamelijk door het inwinnen van inlichtingen en het uitvoeren van cijferanalyses. Om de impact van
de ingewonnen inlichtingen met betrekking tot de procedures die het bedrijf volgt bij de registratie van
transacties en de volledigheid van de transacties, op de uiteindelijke beoordeling te kunnen inschatten
is het noodzakelijk dat de accountant enig inzicht verkrijgt over de interne beheersing gericht op de
registratie en integere bewaring (opslag) van transacties en data. In dat kader zijn de door de cliënt en
zijn ICT-dienstverlener getroffen maatregelen van interne beheersing van belang. Om hier inzicht in te
krijgen, kan de accountant de aanpak zoals aangeven bij het uitvoeren van een controle-opdracht
volgen. Standaard 2400 schrijft niet expliciet voor dat de accountant inzicht moet verkrijgen in de
kwaliteit van de gebruikte ICT inclusief de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing.
Dit betekent dat het simpele feit dat de cliënt bij het voeren van zijn administratie gebruik maakt van
clouddiensten, geen invloed heeft op de werkzaamheden die de accountant in het kader van
Standaard 2400 moet verrichten. Paragraaf 19 van Standaard 2400 schrijft echter wel voor dat de
accountant bij het bepalen van het materieel belang dezelfde overwegingen dient toe te passen als bij
een controleopdracht. Hoewel het risico dat onjuistheden niet ontdekt worden bij een
beoordelingsopdracht groter is dan bij een controleopdracht, wordt het oordeel of iets van materieel
belang is bepaald op basis van de informatie waarover de accountant rapporteert en de behoeften van
degenen die zich baseren op deze informatie en niet op grond van het niveau van de verstrekte
zekerheid.
Dit kan betekenen dat de accountant zich dient te verdiepen in de kwaliteit van de ICT en de daarin
opgenomen interne beheersing, zeker indien de organisatie in hoge mate afhankelijk is van ICT.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een webwinkel, in dat geval kan slecht functionerende ICT een direct
bedrijfsrisico vormen voor de continuïteit van de onderneming. Indien de accountant dit vaststelt, zal
hij moeten overwegen of dit directe continuïteitsrisico gevolgen moet hebben voor de bij het
beoordelen van de jaarrekening in aanmerking te nemen waarderingsgrondslagen. Ook specifieke
wet- en regelgeving, waaronder fiscaliteit, kan specifieke eisen stellen aan de invulling van processen,
zeker als deze met ondersteuning van ICT worden uitgevoerd.
Ook komt het in specifieke branches6 voor dat de accountant bij het uitvoeren van een
beoordelingsopdracht wordt gevraagd expliciet aandacht te besteden aan de naleving van voor die
branche van belang zijnde wet- en regelgeving en hierover in zijn beoordelingsverklaring te
rapporteren. De kwaliteit van ICT en de daarin opgenomen maatregelen voor interne beheersing kan
daarbij een onderwerp van beoordeling zijn.
Het bovenstaande heeft niet direct betrekking op het gebruik van cloud computing, maar geldt in
algemene zin voor het gebruik van ICT. Indien de cliënt voor zijn bedrijfsvoering gebruik maakt van
cloud computing, kan de accountant via de aanpak zoals aangeven in paragraaf 4.2 inzicht krijgen in
de kwaliteit van de ICT.

4.5

De accountant als gebruiker of aanbieder van cloud computing

De accountant kan voor zijn eigen bedrijfsvoering of de dienstverlening aan zijn klanten gebruik
maken van cloud computing. Voorbeelden zijn clouddiensten ter ondersteuning van financiële en
personele administraties, het samenstellen van rapportages en aangiftes, het bijhouden van dossiers
of een portaal voor communicatie met de klanten. In het rapport van GBNED over het gebruik van

6

Voorbeelden hiervan zijn: deurwaarders, notarissen en de reisbureaus (Stichting Garantiefonds Reisgelden, SGR).
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cloud computing door intermediairs is een overzicht van gebruikte clouddiensten opgenomen7. In die
situatie zal de accountant/het accountantskantoor moeten zorgdragen voor continuïteit van zijn
bedrijfsvoering, maar ook dat wordt voldaan aan de verplichtingen die de beroepsuitoefening
meebrengt, zoals het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de gegevens van cliënten, maar ook
het integer bewaren van cliëntgegevens en -dossiers. Hierbij kan de accountant zich bij problemen
niet verschuilen achter de cloudaanbieder. Hij blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de
dienstverlening die hij verricht met ondersteuning van een clouddienst. Hij zal dus intern maatregelen
moeten hebben getroffen om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
Als de accountant zijn klanten de gelegenheid geeft om via zijn kantoor (bijvoorbeeld voor hun
personele en/of financiële administratie) gebruik te maken van een clouddienst, zal hij moeten nagaan
dat deze faciliteit voldoende waarborgen bevat voor een integere en continue gegevensverwerking en
-opslag/bewaring. In deze situatie kan de accountant niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden
gesteld voor de kwaliteit van dienstverlening van de cloudaanbieder, maar problemen in de
dienstverlening van de cloudaanbieder kunnen wel leiden tot verlies van reputatie van de accountant.
Een andere belangrijke reden waarom het van belang is dat de accountant inzicht heeft in de wijze
waarop de cliënt een clouddienst gebruikt, is de mogelijke afhankelijkheid voor de eigen
dienstverlening als accountant in de rol van administratieve dienstverlener en/of samensteller. Met de
huidige ontwikkelingen op het terrein van ICT in combinatie met soms verregaande standaardisatie,
bijvoorbeeld de invoering van XBRL/SBR, ontstaat voor het accountantskantoor vaak een direct
belang bij de wijze waarop de cliënt voor zijn administratieve werkzaamheden gebruik maakt van ICT.
Zeker als de accountant bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van de functionaliteit en/of interne
beheersing van de administratieve software van de cliënt die het de accountant mogelijk maakt om
zijn werkzaamheden op efficiënte wijze in te richten en uit te voeren. Ook een afspraak met de
Belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht schept verplichtingen ten aanzien van de
kwaliteit van de door de accountant uitgevoerde werkzaamheden.
Het bovenstaande heeft niet direct betrekking op het gebruik van cloud computing, maar geldt in
algemene zin voor het gebruik van ICT. Om het vereiste inzicht te krijgen kan de accountant gebruik
maken van de aanpak zoals is aangeven in paragraaf 4.2.

7

“(Samen)werken in the cloud door intermediairs (accountants-, administratie en belastingadvieskantoren)”,
uitgebracht door GBNED in mei 2012
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5.

Vormen van third-partyrapporten en certificering

5.1

Inleiding

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat de accountant in het kader van zijn controleaanpak en
controlewerkzaamheden gebruik kan maken van third-partyrapporten of ‘certificaten’ die in opdracht
van een cloudaanbieder of op verzoek van een cliënt of zijn accountant door een externe auditor zijn
opgesteld. In dit hoofdstuk is een beknopt overzicht opgenomen van third-partyrapporten en
certificaten die gangbaar zijn op het gebied van cloud computing. Per rapport of certificaat is kort
aangeven wat de basis en inhoud is en wat de accountant aan een dergelijk rapport heeft. In
paragraaf 4.2.2 is aangegeven wat de accountant moet doen om op de inhoud van een
third-partyrapport /certificaat te kunnen steunen. In bijlage 6 is een schematisch overzicht opgenomen
van de verschillen tussen de diverse third-partyrapporten en certificaten.

5.2

Vormen van third-partyrapporten

5.2.1 ISAE 3402
Het op dit moment het meest gebruikte third-partyrapport is een assurancerapport gebaseerd op de
internationale auditstandaard ISAE 3402 (NV COS Standaard 3402) of de Amerikaanse variant
Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) 16. Standaard ISAE 3402 is de
internationale opvolger van de voorheen veel gebruikt rapportage op basis van SAS70, een
Amerikaanse controlestandaard. Standaard ISAE 3402, die medio 2011 van kracht is geworden,
behandelt de assurance-opdrachten die door een externe auditor worden uitgevoerd voor gebruikende
entiteiten (in dit geval de gebruiker van de clouddienst) en zijn controlerend accountants.
Het onderzoek en de rapportage van de externe auditor richt zich op de interne
beheersingsmaatregelen van de serviceorganisatie (cloudaanbieder), die aan de gebruikende
entiteiten een dienst verleent, en die relevant zijn voor de interne beheersing van de gebruikende
entiteiten in relatie tot de financiële verslaggeving. Standaard 3402 geeft aan op welke wijze een
assurance-opdracht moet worden uitgevoerd door een externe auditor in opdracht van een
serviceorganisatie (lees: ‘een cloudaanbieder’) ten behoeve van de gebruiker van de clouddienst(en)
en zijn accountant.
De rapportage op basis van Standaard 3402 is primair bedoeld voor de controlerend accountant van
de gebruiker van de dienstverlening van de serviceorganisatie. Standaard 3402 staat wel toe dat een
third-partyrapport wordt verstrekt aan het management van de gebruikende organisatie.
De doelstellingen van de auditor die in opdracht van de serviceorganisatie een onderzoek op basis
van standaard 3402 uitvoert, zijn:
 het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, op basis van geschikte criteria:
a) de beschrijving van de serviceorganisatie van haar systeem, het werkelijke systeem getrouw
weergeeft zoals dit gedurende de gespecificeerde verslagperiode is opgezet en
geïmplementeerd (of in het geval van een type 1 rapport: op een gespecificeerde datum);
b) de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne
beheersingsdoelstellingen die staan vermeld in de beschrijving van de serviceorganisatie van
haar systeem gedurende de gespecificeerde verslagperiode op afdoende wijze zijn opgezet
(of in het geval van een type 1 rapport: op een gespecificeerde datum);
c) waar inbegrepen in de reikwijdte van de opdracht, de interne beheersingsmaatregelen
effectief werkten om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen dat de interne
beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving van het systeem van de serviceorganisatie
staan vermeld, gedurende de gespecificeerde verslagperiode zijn bereikt (type 2 rapport).
 te rapporteren over de aangelegenheden die hierboven bij (a) staan vermeld in overeenstemming
met de bevindingen van de accountant van de serviceorganisatie.
Het is vervolgens aan de accountant van de gebruiker van de clouddienst (de cliënt) om na te gaan of
het beoordeelde stelsel van interne beheersing het object van onderzoek afdekt en van voldoende
niveau is, en of de door de auditor van de serviceorganisatie uitgevoerde werkzaamheden en het
daarover uitgebrachte assurance-rapport voor zijn controle toereikende controle-informatie bevat.
De eisen waaraan een ISAE 3402-opdracht en -rapportage moeten voldoen zijn nader uitgewerkt in
Standaard 3402.
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5.2.2 ISAE 3000
Het komt in de praktijk ook voor dat de serviceorganisatie (cloudaanbieder) een assurancerapport op
basis van NV COS Standaard 3000 overlegt. Een dergelijk onderzoek is dan uitgevoerd door een
externe auditor in opdracht van de serviceorganisatie. In tegenstelling tot een assurancerapport op
basis van Standaard 3402 is de rapportage op basis van Standaard 3000 veelal bedoeld voor een
ruimere doelgroep en richt zich niet alleen op zaken die voor de controle van een financiële
verantwoording van belang zijn, maar kunnen betrekking hebben op de vraag of de dienstverlening en
de interne beheersingsmaatregelen van een serviceorganisatie aan een algemeen aanvaard
kwaliteitsniveau voldoen. Dat niveau is dan als toetsingsnorm gehanteerd en bijgevoegd bij het
assurancerapport. De doelgroep van een dergelijk assurancerapport is vaak het management van de
huidige of potentiele gebruikers. Het is ook in deze situatie aan de accountant van de gebruiker van
de clouddienst (de cliënt) om na te gaan of het door de auditor van de serviceorganisatie uitgevoerde
onderzoek en het daarover uitgebrachte assurance-rapport voor zijn controle toereikende
controle-informatie bevat. De eisen waaraan een ISAE 3000-opdracht en -rapportage moeten voldoen
zijn nader uitgewerkt in Standaard 3000.
5.2.3 SOC 1, 2 en 3
Mede in samenhang met de transitie van de Amerikaanse regelgeving (bekend onder SAS70) naar de
nieuwe SSAE 16 heeft het American Institute of American Certified Public Accountants (AICPA) de
‘Service Organization Controls (SOC) reports’ geïntroduceerd, kort aangeduid als SOC-1, SOC-2 en
SOC-3.
 SOC-1 is het rapport dat door de auditor van de dienstverlenende organisatie in het kader van de
uitvoering van een opdracht onder de Amerikaanse auditstandaard SSAE 16 wordt uitgebracht en
dat zich alleen richt op de interne beheersing van belang voor de jaarrekeningcontrole.
Een SOC-1 rapport is daarom te vergelijken met een assurance-rapport in het kader van de
internationale auditstandaard 3402 (NV COS Standaard 3402).
 SOC- 2 en SOC-3 worden afgegeven voor een breder publiek en komen tot stand onder de
Amerikaanse auditstandaard AT 101. Deze rapportages richten zich in brede zin op de beheersing
van de kwaliteitscriteria beveiliging, beschikbaarheid/continuïteit en vertrouwelijkheid. Als norm
wordt uitgegaan van de ‘Trust Services Principles’, een set van algemene eisen waaraan
organisaties en geautomatiseerde systemen in het kader van interne beheersing moeten voldoen.
Deze ‘Principles’ zijn opgesteld door de AICPA en het Canadese accountantsinstituut (CICA).
De SOC-2 en SOC-3 rapportages zijn te vergelijken met de assurance-rapporten die worden
afgegeven in het kader van een opdracht onder de internationale auditstandaard 3000 (NV COS
Standaard 3000).

5.3

Vormen van certificering

5.3.1 ISO 27001/2
ISO 27001 en 27002 hebben beide betrekking op de invulling van informatiebeveiliging als opvolgers
van de Code voor informatiebeveiliging, het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) of ISO
17799 (voorheen de Code voor Informatiebeveiliging). ISO 27001 is normatief van opzet.
In ISO 27001 staan harde eisen waaraan de organisatie moet voldoen om gecertificeerd te kunnen
worden. De eisen worden beschreven op het niveau van maatregelen welke de organisatie moet
treffen. Wat die maatregelen inhouden, is niet uitgewerkt. Heel vaak leidt dit tot uitgebreide discussies
met de certificerende instelling over de vraag welke van de mogelijke beheersmaatregelen
operationeel gemaakt moeten worden.
ISO 27002 (letterlijk identiek aan ISO 17799 – versie 2005) is niet-normatief van opzet en bevat ‘best
practices’ voor de implementatie van informatiebeveiliging. Voorgeschreven is alleen het proces via
welk de norm tot stand komt: een risicoanalyse, het afspreken van de norm met alle betrokkenen en
de instemming van de directie. ISO 27002 leidt altijd tot maatwerk en daardoor is certificering volgens
een standaardcertificatieschema met maatregelen niet mogelijk. Het is aan de uitvoerend auditor om
te bepalen of de gekozen maatregelen in balans zijn met het risicoprofiel en de beleidsuitgangspunten
van de organisatie. Vaak spreekt men dan niet meer over een certificaat, maar over een
‘in control’-statement, wat vergelijkbaar is met certificering volgens de ISO 9000-norm, die ook
niet-normatief is.
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Het belangrijkste kenmerk van beide ISO-standaarden is dat de feitelijke invulling per situatie of per
organisatie kan verschillen. De feitelijke invulling van maatregelen bij het toepassen van ISO 27001
hangt onder meer af van de schatting van auditor over de effectiviteit van de getroffen
beveiligingsmaatregelen. Bij het gebruik van ISO 27002 hangt de feitelijke invulling onder meer af van
de beleidsdoelstellingen van de organisatie. Als deze gaat voor een beveiligingsniveau vier op een
schaal van 10, kan het gekozen beveiligingsniveau voor de gebruiker van de dienstverlening van die
organisatie, vanuit de optiek van hun bedrijfsvoering, van een onvoldoende niveau zijn. Voorts is van
belang zich te realiseren dat deze standaarden zich primair richten op de beheersing van de
informatiebeveiliging, wat weliswaar raakvlakken kan hebben met de beheersing van de integriteit van
data en het waarborgen van de vertrouwelijkheid, maar zich niet primair op deze criteria richten. In de
praktijk is het dus zeer wel mogelijk dat niet alle risico’s adequaat worden afgedekt. Daarnaast richten
deze standaarden zich niet op de interne beheersing die vaak in de vorm van application controls in
toepassingen is ingebouwd. Ook zijn geen harde eisen gesteld aan de aanpak en uitvoering van de
‘audit’ en het benodigde bewijs als basis voor de oordeelsvorming van de auditor. Alleen al op grond
van dit feit kan gesteld worden dat een certificaat gebaseerd op ISO 27001 of 27002 op zich
onvoldoende controle-informatie voor een accountant bevat.
Nadere informatie over de ISO-standaarden 27001 en 27002 is beschikbaar bij het NEN in Delft, in het
white paper NCSC “Cloudcomputing & security”, januari 2012 (als bron opgenomen in bijlage 1) en het
artikel van Koorn en Stoof: “IT-assurance versus IT-certificering”, gepubliceerd in Compact 2013 2 (als
bron opgenomen in bijlage 2).
5.3.2 Keurmerk ‘Zeker OnLine’8
‘Zeker-OnLine’ is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online administratieve diensten
(ook wel clouddiensten genoemd). De doelstelling van het Keurmerk Zeker-OnLine is zekerheid
geven aan de markt, zijnde de gebruikers van online administratieve diensten. Het keurmerk staat
voor betrouwbaarheid, veiligheid, continuïteit, kwaliteit in functionaliteit en juridische zekerheid. Het
ontwikkelen van dit keurmerk vindt zijn oorsprong in een initiatief van de Belastingdienst, de
aanbieders van online administratieve diensten en het Electronic Commerce Platform Nederland
(ECP) om te komen tot een kwaliteitsgarantie voor gebruikers van administratieve dienstverlening.
Op basis van dit initiatief zijn kwaliteitseisen gedefinieerd en deze zijn vastgelegd in een
normenkader. Genoemde partijen hebben daarbij nauw samengewerkt en zijn ondersteund door een
werkgroep van auditors. Dit alles is samengebracht in een juridische structuur, waarbij de Stichting
Zeker-OnLine het keurmerk verleent. Met dit keurmerk wordt zichtbaar welke aanbieders van online
administratieve diensten deze diensten leveren met inachtneming van belangrijke online security
vereisten. De beveiligingsrichtlijnen van het National Cyber Security Center hebben daarin een
belangrijke rol gespeeld.
Om in aanmerking te kunnen komen voor het Keurmerk Zeker-OnLine dienen de aanbieders van
online administratieve diensten, de deelnemers van de Stichting Zeker-OnLine, te voldoen aan hoge
kwaliteitseisen die een betrouwbare en continue verwerking van transacties waarborgen. Dat geldt
niet alleen voor de applicatie die de administratieve gegevens verwerkt en van waaruit financiële
informatie voortkomt, maar ook voor het totaalpakket van de dienstverlening door de aanbieder die
het keurmerk voor zijn oplossing heeft verworven. De klant mag erop vertrouwen dat hij eigenaar is
van zijn gegevens, dat hij voortdurend zelfstandig hierover kan beschikken en dat de administratieve
dienstverlening voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in
het "Normenkader Zeker-OnLine".
Binnen dit normenkader zijn 3 kwaliteitsgebieden onderscheiden:
 technische infrastructuur (IT Beheer en Beveiliging);
 administratieve structuur en verwerkingswijze (generieke en specifieke
maatregelen in de applicatie);
 juridische infrastructuur;
Op basis van de rapportage van een diepgaande audit wordt vastgesteld of het product van de
deelnemer voldoet aan de kwaliteitseisen. In dat geval zal het bestuur van de stichting Zeker-OnLine
het keurmerk op het product kunnen uitreiken.
8

Onderstaande beschrijving is gebaseerd op informatie die is verstrekt door de Stichting Zeker-OnLine, versie V. 1.0, 22
augustus 2013
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Het keurmerk is gebaseerd op vier pijlers:
 de online administratieve dienstverlening zelf;
 de samenwerking van de verschillende aanbieders ('community');
 de kwaliteitseisen vastgelegd in het normenkader en;
 een onafhankelijke en deskundige beoordeling ('audit').
De audit moet worden uitgevoerd op basis van de NV COS Standaard 3402 of de Standaard 3402
van NOREA, die inhoudelijk identiek zijn. Het af te geven assurancerapport betreft een type 2
(beoordeling van de opzet en toetsing van de werking over een bepaalde periode).
Het ‘Normenkader Zeker-Online’ in het najaar van 2013 gepubliceerd. Voor meer informatie wordt
verwezen naar http://zeker-online.nl/.
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6.

Keuzeproces cloud computing

In voorkomende situaties kan de cliënt zijn mkb-accountant vragen om een analyse van de
bedrijfsmatige risico’s en/of ondersteuning/advisering bij zijn afweging of hij wel of geen gebruik zal
(gaan) maken van clouddiensten. Bij het aanvaarden van een dergelijker opdracht zal de
mkb-accountant zich moeten afvragen of hij voldoende deskundig is om een dergelijke opdracht te
aanvaarden. Zeker het beoordelen van de kwaliteit van aangeboden clouddiensten kan technische,
juridische en/of fiscale deskundigheid vereisen waarover niet iedere mkb-accountant beschikt.
Onder kwaliteit wordt in dit verband niet alleen de functionaliteit vanuit de optiek van de bedrijfsvoering
verstaan, maar ook de beoordeling van de functionele, de technische, alsmede de juridische invulling
van de clouddienst, inclusief de mogelijkheid te kunnen voldoen aan voor de gebruiker relevante
wet- en regelgeving.
De beslissing om (delen van) de huidige bedrijfsvoering te laten ondersteunen door cloud computing
kent strategische, tactische en operationele aspecten. Het alleen focussen op directe kostenvoordelen
gaat voorbij aan strategische vraagstukken als de mogelijke gevolgen van de afhankelijkheid van één
of meer cloudaanbieders, de mogelijkheid om door te groeien en de functionaliteit uit te breiden, de
mogelijkheid om bestaande applicaties te koppelen en te integreren, het risico van ‘vendor lock-in’,
de betrokkenheid van en acceptatie door eigen medewerkers, etc. Een beslissing op strategisch
niveau gaat vooraf aan het kijken naar tactische en zeker operationele vraagstukken.
Een mkb-accountant kan hierbij zeker een toegevoegde waarde hebben, als is het alleen maar door
het stellen van de juiste vragen. Het voert echter te ver om in deze publicatie een draaiboek op te
nemen gericht op de vraag hoe een onderneming komt tot een besluit om wel of niet over te gaan
naar het gebruik van cloud computing. De afgelopen periode is een aantal publicaties verschenen en
is een website9 beschikbaar gekomen, waarin wordt aangegeven welke stappen een onderneming
kan of moet zetten om tot een besluit te komen. Deze publicaties zijn als bronnen opgenomen in
bijlage 2. Nadere informatie over de website is aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen.
Het algemene beeld dat naar voren komt, is schematische weergegeven in figuur 11.

Figuur 11: Gebaseerd op white paper NCSC “Cloudcomputing & security”, januari 2012, pagina 13

Zoals al aangegeven, zal een onderneming op strategisch niveau moeten afwegen of het voordelen
biedt om (delen van) de bedrijfsvoering te laten ondersteunen door vormen van cloud computing.
Overwegingen die hierbij een rol spelen, kunnen onder meer zijn:
 het verbeteren van de bedrijfsvoering;
9

www.cloudbewust.nl
32




doorgroeimogelijkheden;
lagere kosten en meer flexibiliteit door het kunnen realiseren van schaalvoordelen;

Deze voordelen zullen vervolgens moeten worden afgezet tegen de mogelijkheden maar ook de
eventuele bedreigingen die het gebruik van cloud computing meebrengt. Hierbij zal, wat de mogelijke
bedreigingen betreft, een afweging moeten worden gemaakt in hoeverre deze bedreigingen voor de
onderneming reëel zijn en zich kunnen vertalen in voor de onderneming of het desbetreffende proces
relevant bedrijfsrisico’s (kans x schade).
Om deze afweging te kunnen maken, is het van belang dat de onderneming zicht heeft op de eisen
die vanuit de eigen bedrijfsvoering gesteld moeten worden aan de dienstverlening die door middel van
cloud computing zou kunnen worden ingevuld. Vervolgens kan via een leveranciersselectie bekeken
worden welk dienstenconcept en welk toepassingsmodel aan deze eisen tegemoet kan komen en
door welke cloudaanbieder de desbetreffende clouddienst zou kunnen worden geleverd. Voor de
selectie kan onder meer gebruik gemaakt worden van de informatie die in de vorm van algemene
voorwaarden of third-partyrapporten beschikbaar is. Na besluitvorming zullen de afspraken moeten
worden vastgelegd in een contract en een SLA.
Praktische ondersteuning bij het keuzeproces biedt ook de website cloudbewust, die zich richt op het
mkb. Cloudbewust (www.cloudbewust.nl) die medio 2013 is gelanceerd, is opgezet door ECP en
MKB Nederland met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I).
In bijlage 4 is een overzicht van aandachtspunten opgenomen, dat kan worden gebruikt bij de
afwegingen met betrek het gebruik van cloud computing. Dit overzicht is gebaseerd op de
verschillende publicaties over cloud computing, maar zeker niet limitatief. In bijlage 2 zijn nog andere
publicaties opgenomen die ingaan op het keuzeproces voor cloud computing.
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3. Voorbeelden van cloudarchitectuurmodellen en clouddiensten
a. Inleiding
In paragraaf 2.4 is ingegaan op de architectuur van cloud computing, waarbij met name aandacht is
besteed aan locatie, multi-tenancy en virtualisatie. Deze zijn schematisch weergegeven in figuur 7 die
hieronder wordt herhaald.

Figuur 7: Basismodel cloud computingarchitectuur
Alle clouddiensten die worden afgenomen hebben ten doel bedrijfsprocessen te ondersteunen.
Zo ontstaat een gelaagdheid aan informatieverwerkingsinfrastructuren. Het is van belang dit te
doorzien om in de zich voortdurend ontwikkelende markt van clouddiensten zicht te houden op waar
het in essentie om gaat, namelijk het zo effectief en efficiënt mogelijk ondersteunen van de
bedrijfsvoering. Deze samenhang tussen de bedrijfsprocessen en de lagen in de (onderliggende)
informatieverwerkingsprocessen is in figuur 12 weergegeven.

Figuur 12: IT-services stack (overgenomen uit Hasan: A Glance to Cloud Computing, Saturday, November 1, 2008)

Door de markt aangeboden ICT-diensten concentreren zich op elk van deze lagen. Pas als de
gebruiker /accountant dit gelaagde perspectief van ICT begrijpt, is hij in staat om de positionering van
cloud computing als ICT-delivery model te begrijpen.
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De werkelijkheid ziet er natuurlijk complexer uit dan dit gestileerde basismodel weergeeft. Daarom zijn
hieronder enkele voorbeelden opgenomen van cloud computing-architectuurmodellen. Deze modellen
zijn overgenomen van internet (webadressen zijn vermeld). Deze voorbeelden worden slechts
summier toegelicht. Ze zijn bedoeld om een beeld te schetsen van de complexiteit van clouddiensten.
De cloud computing-werkelijkheid is zeer dynamisch en voortdurend aan verandering onderhevig,
waardoor de huidige werkelijkheid een uiterst beperkte houdbaarheid biedt. Ook de mkb-accountant
zal zich een conceptueel beeld van cloud computing eigen moeten maken om een beter begrip van de
werkelijkheid te krijgen. Dit is mogelijk door de ontwikkelingen en literatuur te volgen en waar nodig
gebruik te maken van ICT-specialisten of IT-auditors.

b. Voorbeelden van cloudarchitectuurmodellen en cloudtoepassingen
Deze voorbeelden zijn door de opstellers van deze publicatie gekozen en hebben slechts tot doel de
lezer een beeld te geven van de praktijk, maar zeggen niets over de (kwaliteit van de) aanbieder en/of
de dienst.
Cordys
Cordys10 levert enterprise solutions in the cloud en is een IaaS- en PaaS-aanbieder, die ook zelf weer
gebruik maakt van de diensten van andere aanbieders. De figuren 13, 14 en 15 geven ter illustratie
een beeld van de architectuur van de cloudomgeving van Cordys.

Figuur 13: Cordys Cloud Ecosystem

Om de betrouwbaarheid te waarborgen heeft Cordys een ISMS (information Security Management
System) geïmplementeerd. Onderstaande figuren geven de essentie daarvan weer. DR staat voor
Data Recovery.

10

Met dank aan Gerwin Ligtenberg van Cordys voor ter beschikking stelling van de dia’s.
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Figuur 14: Cordys infrastructure

Figuur 15: Cordys secure infrastructure

Andere voorbeelden van cloudarchitecturen en clouddienten zijn:
 SaaS-aanbieders als Exact en Reeleezee;
 IaaS-, PaaS- en SaaS-aanbieders als Amazon, Google en Microsoft;
 IaaS-aanbieder als Rackspace.
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Exact
Exact is een SaaS-aanbieder en biedt bedrijfsapplicaties aan ter ondersteuning van o.a. financiële,
logistieke en productieprocessen. Figuur 16 geeft een snapshot van de verschillende toepassingen
die als clouddienst door Exact worden aangeboden.

Figuur 16: http://www.exact.nl/

Reeleezee
Reeleezee is ook een voorbeeld van een SaaS-aanbieder die een clouddienst aanbiedt die de
financiële processen in ondernemingen ondersteunt. Ter illustratie is in figuur 17 een snapshot
opgenomen van hun website, waarin informatie is opgenomen over het koppelen van een webwinkel
aan hun clouddienst.

Figuur 17: http://www.reeleezee.nl/nl/partners/webwinkels
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Amazon
In figuur 18 is, als voorbeeld van een PaaS-toepassingen, Amazon EC2 opgenomen, die gebruikers
de mogelijkheid biedt om een eigen omgeving met eigen toepassingen te creëren.

Figuur 18: http://aws.amazon.com/ec2/

Google
In figuur 19 is ter illustratie een snapshot opgenomen van de Google App(lication) Engine (GAE), een
PaaS-toepassing die gebruikers in staat stelt apps te ontwikkelen en te gebruiken.

Figuur 19: https://cloud.google.com/customers/
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Microsoft
In figuur 20 is Microsoft Azure opgenomen als voorbeeld van een IaaS-/ PaaS-platform.
Zoals zichtbaar is op het snapshot, staat de gebruiker een groot aantal services ter beschikking om
zijn eigen toepassingen vorm te geven.

Figuur 20: http://www.windowsazure.com/nl-nl/

Rackspace
In figuur 21 is een voorbeeld opgenomen van de cloudomgeving die Rackspace aan gebruikers
aanbiedt. Meerdere SaaS-aanbieders gebruiken de IaaS- en PaaS-functionaliteiten van Rackspace
om hun infrastructuur te verzorgen en hun toepassingen te ontwikkelen en te onderhouden.

Figuur 21: http://www.rackspace.nl/
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4. Overzicht van aandachtspunten bij cloud computing
Hieronder volgt een nadere uitwerking van aandachtspunten bij het gebruik van cloud computing. Of deze voor
de accountant of zijn cliënt van belang zijn, hangt van de uitkomsten van de analyse en de risico’s die de cliënt
bereid is te lopen. In het overzicht is ook aangegeven welke aandachtpunten mogelijk van belang zijn voor de
accountant in de verschillende opdrachtsituaties.
Onderneming

Accountant

Overzicht aandachtspunten

Sa

Beo

Co

Beh

Is de bescherming van data gewaarborgd (logische en fysieke
toegangsbeveiliging)?

V

V

V

V

A-2

Is het intern beheer en interne beheersing toereikend geregeld?

V

V

V

V

A-3

Is het changemanagement toereikend geregeld?

-

-

V

V

A-4

Is het probleem- en incidentenmanagement toereikend geregeld?

-

-

V

V

A-5

Zijn er voldoende toepassingsgerichte interne
beheersingsmaatregelen in de toepassingen opgenomen
(Application Controls)?

-

-

V

V

A-6

Zijn er voldoende mogelijkheden om via een audittrail de goede
werking van processen en opslag vast te kunnen stellen?

V

V

V

V

A-7

Zijn er toereikende back-up en recovery maatregelen getroffen?

V

V

V

V

A-8

Is het dataverkeer via internet goed beveiligd?

V

V

V

V

A-9

Is de (technische) capaciteit en bezetting van de organisatie op
voldoende niveau?

-

-

V

V

A-10

Is duidelijk waar de data (fysiek) staan opgeslagen, (ook de back-up)
en onder welke omstandigheden?

V

V

V

V

A-11

Is zeker gesteld dat verwijderde data ook echt (uit de cloud)
verwijderd zijn?

-

-

-

V

A-12

Is de data-integriteit bij het gebruik van een gedeelde infrastructuur
gewaarborgd?

V

V

V

V

A-13

Is het identiteits- en toegangsbeheer adequaat?

V

V

V

V

A-14

Geeft de aanbieder in voldoende mate inzicht in de getroffen
beheer- en beveiligingsmaatregelen (inclusief opgetreden
incidenten)?

V

V

V

V

B

Compliance / Privacy

B-1

Kan de afnemer invulling geven aan de hem opgelegde (wettelijke)
privacy-eisen?

V

V

V

V

B-2

Zijn er verschillen in wet- en regelgeving tussen de landen (ook
binnen de EU) die van belang zijn voor de aanbieder / afnemer?

-

-

-

V

A

Integriteit, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en
continuïteit

A-1
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Onderneming

Accountant

Overzicht aandachtspunten

Sa

Beo

Co

Beh

B-3

Is de telecommunicatiewet van toepassing op de aanbieder van
clouddiensten?

-

-

-

V

B-4

Zijn er wettelijke verplichtingen die de afnemer verplicht dat
(overheids)-data binnen de NL-grenzen moet blijven?

-

-

V

V

B-5

Zijn er 'wettelijke' verplichtingen die de afnemer mogelijk
belemmert/beperkt in het gebruik van clouddiensten?

-

-

V

V

B-6

Is duidelijk welk recht op de clouddienst van toepassing is?

-

-

V

V

B-7

Is duidelijk wie aansprakelijk gesteld kan worden voor de
beschikbaarheid, performance, beveiliging of opslag van een
(grensoverschrijdende) clouddienst?

-

-

-

V

B-8

Vallen overheidsdata die buiten de landsgrenzen door private
partijen worden verwerkt/opgeslagen onder buitenlandse
wetgeving?

-

-

-

V

B-9

Is de aanbieder /afnemer in staat te voldoen aan de aankomende
wetgeving met betrekking tot de meldplicht?

-

-

V

V

B-10

Kan de afnemer voldoen aan artikel 33 WBP / Art. 10 Europese
Dataprotectie richtlijn?

-

-

V

V

B-11

Beschikt de afnemer over het 'right to audit '?

-

-

V

V

B-12

Verstrekt de aanbieder een assurance-rapport en/of een vorm van
certificering?

-

-

V

V

B-13

Wie is (juridische) aansprakelijk bij inbreuk op de dataconfidentialiteit?

-

-

V

V

B-14

Kunnen overheden van andere (niet EU) landen de data inzien?

-

-

V

V

B-15

Is duidelijk wie de (juridische) eigenaar is van de in de cloud(dienst)
opgeslagen data?

V

V

V

V

B-16

Kan worden voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit de
fiscale wet- en regelgeving?

V

V

V

V

C

Business continuïteit

C-1

Beschikt de afnemer over garanties met betrekking tot het
voortbestaan van de dienst (bijvoorbeeld bij exit / insolventie)?

-

-

V

V

C-2

Is er een exit-strategie indien de cloudaanbieder toch failliet gaat of
wordt overgenomen?

-

-

V

V

C-3

Zijn de gegevens van de afnemer te allen tijde toegankelijk?

-

-

V

V

C-4

Kan de opgeslagen data snel, en in een standaard/bruikbaar formaat
worden weggehaald?

V

V

V

V
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Onderneming

Accountant

Overzicht aandachtspunten

Sa

Beo

Co

Beh

C-5

Beschikt de afnemer over garanties met betrekking tot de
beschikbaarheid (up-time)?

-

-

V

V

C-6

Zijn er twijfels over de financiële positie van de aanbieder?

-

-

V

V

C-7

Zijn er voldoende waarborgen met betrekking tot het onderhoud en
de ontwikkeling van applicaties in de cloud?

-

-

V

V

C-8

Zijn er voldoende mogelijkheden om specifieke (individuele
afnemer) functionaliteit en/of wijzigingen door te voeren?

-

-

-

V

D

Integratie en standaarden

D-1

Zijn er voldoende mogelijkheden tot 'reversibility' of 'portability'?

-

-

-

V

D-2

Biedt de clouddienst / aanbieder voldoende standaarden voor
interoperabiliteit?

-

-

-

V

D-3

Bestaat er een gevaar voor ‘vendor lock-in?

-

-

-

V

E

Contract

E-1

Weet het bedrijf van de afnemer in voldoende mate waar zij bij het
gebruik van een clouddienst op moet letten?

-

-

V

V

E-2

Is de afnemer in staat/de gelegenheid de beloftes/toezeggingen van
de aanbieder te controleren?

-

-

V

V

E-3

Zijn de overeengekomen diensten/prestaties - zoals
beschikbaarheid, responstijden, etc. in voldoende mate vastgelegd
in een SLA in de vorm van heldere prestatie-indicatoren en garanties
op die indicatoren?

-

-

V

V

E-4

Is de aanbieder voldoende transparant met betrekking tot de
geleverde prestaties?

-

-

V

V

E-5

Is het bij incidenten (onderbreking van service) altijd duidelijk waar
het probleem ligt en welke partij hierop moet worden
aangesproken?

-

-

-

V

E-6

Zijn de rechten, plichten en verantwoordelijkheden tussen
aanbieder en afnemer duidelijk?

V

V

V

V

E-7

Zijn de standaardvoorwaarden van cloudaanbieder (volstrekt)
eenzijdig en/of te complex?

-

-

-

V

F

Business Case

F-1

Remmen bestaande licenties de overgang naar de cloud?

-

-

-

V

F-2

Bestaat er onzekerheid ten aanzien van de prijsontwikkeling in de
toekomst?

-

-

-

V
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Onderneming

Accountant

Overzicht aandachtspunten

Sa

Beo

Co

Beh

F-3

Beschikt de organisatie van de afnemer over een goed beeld wat
cloud voor de organisatie zou kunnen beteken?

-

-

-

V

F-4

Maken eerder gedane investeringen in IT-systemen de overstap
naar clouddiensten niet / wel rendabel?

-

-

-

V

F-5

Is sprake van een hoge mate van complexiteit, bij integratie met
verschillende aanbieders en eigen systemen (legacy)?

-

-

-

V

Sa:

Samenstellen

Beo:

Beoordelen

Co:

Controleren

Beh:

Beheersen

- :

N.v.t.
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5. Voorbeelden van third-partyrapporten / controlframeworks
Hierbij een aantal willekeurige voorbeelden11 van third-partyrapporten en vormen van certificering, die
door cloudaanbieders zijn ontwikkeld en/of ter beschikking gesteld.
Microsoft
In de figuren 22 en 23 zijn snapshots opgenomen van de website van Microsoft waarop is aangeven
op welke wijze Microsoft omgaat met de beveiliging van de aangeboden clouddiensten.

Figuur 22: http://office.microsoft.com/nl-nl/business/office-365-vertrouwenscentrum-computerbeveiliging-in-de-cloudFX103030390.aspx

Figuur 23: http://office.microsoft.com/nl-nl/business/beveiliging-en-privacy-van-office-365-gecontroleerd-door-derdenFX103089231.aspx

11

Keuze van de auteurs van deze publicatie, waarmee niet wordt beoogd een waardeoordeel over de genoemde
cloudaanbieders uit te spreken.
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Reeleezee
In figuur 24 is een snapsot opgenomen van de website van Reeleezee waar informatie wordt gegeven
over de wijze waarop Reelezzee met beveiliging omgaat.

Figuur 24: http://www.reeleezee.nl/nl/over-reeleezee/over-veiligheid

Exact
In figuur 25 is een snapshot opgenomen van de website van Exact waarin is aangeven op welke wijze
Exact met beveiliging omgaat.

Figuur 25: http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/veilig-en-betrouwbaar
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Twinfield
In figuur 26 is een snapshot opgenomen van de website van Twinfield waar wordt aangegeven op
welke wijze wordt omgegaan met de beveiliging van de gegevens van cloudgebruikers.

Figuur 26:http://www.twinfield.nl/beveiliging/
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6. Overzicht van relevante verschillen tussen third-partyrapporten
Standaard
Standaard
3402

Standaard
3000

Toepassing

Inhoud

Communicatiemiddel tussen
accountants in het
kader van de
controle van de
jaarrekening over
de interne
beheersing bij een
serviceorganisatie
aan wie de
controlecliënt
diensten heeft
uitbesteed

Het rapport geeft aan in hoeverre het door de
serviceorganisatie gedefinieerd stelsel van
interne beheersmaatregelen in opzet/bestaan op
enig moment in de tijd aanwezig is en
functioneert over een aangegeven periode
(werking).

Assurancerapport
ten behoeve van
een ruime
doelgroep.

Het is aan de accountant van de uitbestedende
organisatie om na te gaan welk stelsel van
interne beheersing in het onderzoek is betrokken
(scope) en of het niveau van interne beheersing
van het beoordeelde stelsel van
maatregelen/procedures voor hem van
voldoende niveau is om daarop in zijn controle
te kunnen steunen. In dat kader zal hij moeten
vaststellen of:

alle voor zijn controle van belang zijnde
maatregelen in de beoordeling van het
stelsel zijn meegenomen;

de uitgevoerde controlewerkzaamheden
voldoende bewijs hebben om de conclusie
(oordeel van de onafhankelijke auditor) te
onderbouwen.
Van belang voor de controlerende accountant
van de gebruiker van de dienstverlening van de
serviceorganisatie.
Certificaat geeft aan in hoeverre een organisatie
voldoet aan de in de standaard aangegeven
eisen.
Het rapport biedt de serviceorganisatie de
mogelijkheid om publiekelijk aan te geven dat de
door de serviceorganisatie te definiëren
dienstverlening, inclusief interne beheersing,
aan algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen
voldoet.
Ook hier is het aan de lezer na te gaan of het
beoordeelde stelsel en de gehanteerde normen
voor hem van voldoende niveau zijn en of alle
voor hem van belang zijnde maatregelen in de
beoordeling van het stelsel zijn meegenomen.

Inhoud van het rapport
Twee typen rapportages zijn
mogelijk:

type I rapport
heeft betrekking op de
opzet / het bestaan op
enig moment in de tijd;

type 2 rapport
heeft naast opzet /
bestaan ook betrekking
op het functioneren
gedurende de
aangegeven periode

Twee typen rapportages zijn
mogelijk:
 een assurancerapport dat
betrekking heeft op de
opzet / het bestaan op
enig moment in de tijd;
 een assurance-rapport dat
ook betrekking heeft op
het functioneren van het
beoordeelde stelsel
gedurende de
aangegeven periode.

Van belang voor gebruikers van de
dienstverlening van de beoordeelde
serviceorganisatie.
ISO 27001/2

Basis voor het
afgeven van een
certificaat.

Het certificaat geeft aan in hoeverre de
beoordeelde organisatie voldoet aan de in de
standaard aangegeven eisen.

Richt zich met
name op
informatiebeveiliging.

Hierbij moet worden aangetekend dat de in de
standaard opgenomen eisen

ruimte laten voor interpretatie door de
uitvoerend auditor; en

afhankelijk zijn van de beleidsdoelstellingen
van de organisatie.
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Certificaat waarin is aangeven
in hoeverre een organisatie
voldoet aan de in de standaard
opgenomen eisen.

Standaard

Toepassing

Inhoud

Inhoud van het rapport

SOC 1
Amerikaanse
regelgeving

Richt zich op de
interne
beheersingsmaatregelen van
belang in het
kader van controle
van de
jaarrekening.

Problematiek vergelijkbaar met Standaard 3402.

Problematiek vergelijkbaar met
Standaard 3402.

SOC 2
Amerikaanse
regelgeving

Assurancerapport
ten behoeve van
een ruime
doelgroep.

Problematiek vergelijkbaar met Standaard 3000.
Als normenkader voor de beoordeling wordt
vaak gebruik gemaakt van de ‘Trust Services
Principles' die zich richten op:

beveiliging (inclusief betrouwbaarheid);

beschikbaarheid (inclusief continuïteit);

verwerkingsintegriteit;

vertrouwelijkheid; en

privacy.

Van belang voor de controlerende accountant
van de gebruiker van de dienstverlening van de
serviceorganisatie.

Problematiek vergelijkbaar met
Standaard 3000.

Van belang voor gebruikers van de
dienstverlening van de beoordeelde
serviceorganisatie.
SOC 3
Amerikaanse
regelgeving

Assurancerapport
ten behoeve van
publiekelijk
gebruik, veelal in
de vorm van een
extern gericht
keurmerk.

Problematiek vergelijkbaar met Standaard 3000.
Als normenkader voor de beoordeling wordt
vaak gebruik gemaakt van de ‘Trust Services
Principles' die zich richten op:

beveiliging (inclusief betrouwbaarheid);

beschikbaarheid (inclusief continuïteit);

verwerkingsintegriteit;

vertrouwelijkheid; en

privacy.

Publiekelijk gericht keurmerk
dat verwijst naar achterliggend
assurancerapport.

Van belang voor gebruikers van de
dienstverlening van de beoordeelde
serviceorganisatie.
ZekerOnLine

Keurmerk inzake
de kwaliteit van
IT-dienstverlening

Beoordeling is gebaseerd op een uitgebreid
normenstelsel.
Van belang voor gebruikers van de
dienstverlening van cloudaanbieders.
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Publiekelijk gericht keurmerk
dat verwijst naar achterliggend
assurancerapport (3402).

