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Woord vooraf 

Gezien het toenemende belang van IT in de auditsector en de blijvende 

nood aan efficiëntere audits leek het interessant om in te gaan op de 
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goed einde te brengen. In eerste instantie mijn vriendin, Yanaika De 
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Economische Wetenschappen en voor het nalezen van deze thesis. 

Vervolgens ook een uit van dank naar mijn ouders, die mij de kansen gaven 

om deze opleiding te vervolledigen, en mijn zus die ook een deel van mijn 

thesis nakeek.  

Daarnaast had ik ook graag mijn promotor Prof. dr. Ignace De Beelde 

bedankt voor zijn raad en opmerkingen in de aanloop naar dit eindwerk en 

ook zijn assistent Xavier Walthoff Borm die mij een aantal interessante 

papers en inzichten aanreikte.  

Tenslotte nog een dankwoord voor Eli Verstappen, Bart Meganck, Valérie 

Verhaeghe, David Van Hauthem, Nikolas Vandelanotte en Kurt Vermeire die 

een deel van hun kostbare tijd wouden vrijmaken om mij te woord te staan 

en hun ervaringen te delen.  
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1. Inleiding  

Door de wijzigingen in de nationale en internationale bedrijfswereld heeft 

de auditsector de laatste jaren een toenemende druk ondervonden om 

blijvende inspanningen te leveren op het vlak van productiviteit en 

efficiëntie.  

Om aan deze hogere eisen te voldoen werd geïnvesteerd in menselijk 

kapitaal, aan de hand van opleidingen, maar er werden ook grote 

inspanningen geleverd op het vlak van informatietechnologie (IT). De 

opkomst van audit programma‟s en toepassingen hebben er in grote mate 

voor gezorgd dat de sector de verschuivingen de baas kon.  

De ontwikkeling en implementatie van zogenoemde „Computer-Assisted 

Audit Tools & Techniques‟ (CAATTs) had in de meeste gevallen tot doel het 

werk te versnellen en de kwaliteit ervan te verhogen.  

Deze masterproef heeft tot doel een zicht te bieden op de processen die 

voorafgaan aan een mogelijke implementatie van één of meerdere CAATTs. 

Eerst zal kort worden ingegaan op de verschuivingen en externe druk die 

aan de basis liggen van de toegenomen investeringen. Hierna zal een kort 

beeld geschetst worden van wat allemaal begrepen kan worden onder het 

begrip “CAATTs”. Verder zullen een korte indeling van de soorten CAATTs die 

beschikbaar zijn alsook een aantal voorbeelden van programma‟s en 

toepassingen aan bod komen.  

Aan de hand van een literatuurstudie wordt dan verder ingegaan op 

verscheidene aspecten die een rol kunnen spelen bij het al dan niet invoeren 

van nieuwe technieken of software. Wanneer de verschillende aspecten en 

assumpties geschetst zijn, wordt nagegaan hoe de situatie in België is.  
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Er wordt getracht om volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:  

Onderzoeksvraag 1: Welke types van softwaretoepassingen of CAATTs 

worden gebruikt in de Belgische auditsector?   

Onderzoeksvraag 2: Wat waren de redenen voor of wat was de filosofie 

achter de invoering van dergelijke programma‟s?  

Onderzoeksvraag 3: Met welke factoren diende men rekening te houden 

bij de invoering van CAATTs?  

Deze onderzoeksvragen worden onderzocht aan de hand van interviews 

met werknemers van auditbedrijven in België. In eerste instantie wordt 

gepolst naar het belang van CAATTs binnen het kantoor. Daaropvolgend 

wordt nagegaan of een eventuele implementatie in België strookt met de 

assumpties die gevonden werden in de literatuur en wat de beweegredenen 

waren om over te stappen op het gebruik van software.  

Het is niet onbelangrijk in te gaan op de beperkingen van deze 

masterproef. De belangrijkste beperking waar rekening mee gehouden dient 

te worden is het feit dat er slechts een klein aantal auditors werd 

geïnterviewd. Deze beperking kan deels verantwoord worden door aan te 

halen dat het aantal grote auditbedrijven in België beperkt is en er verwacht 

kan worden dat voor alle filialen van Big-4 bedrijven een nationaal of zelfs 

internationaal beleid zal bestaan omtrent CAATTs. Ook voor de middelgrote 

bedrijven die werden geïnterviewd wordt verwacht dat er een gelijkaardig 

nationaal of internationaal beleid is. Voor kleine auditbedrijven en 

zelfstandige revisoren kan een grotere studie nodig zijn om eventuele 

verschillen met grotere bedrijven aan te tonen en te verklaren.  

Daarnaast is het ook belangrijk om op te merken dat voor een aantal van 

de interviews er sprake was van tijdsdruk. De geïnterviewden hadden niet 

altijd veel tijd ter beschikking om diep in te gaan op alle aspecten. Er werd 
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getracht de belangrijkste onderwerpen bij alle interviews te behandelen. 

Indien er nog tijd ter beschikking was, werd een selectie gemaakt van 

enkele onderwerpen die van toepassing waren op het specifieke interview. 

Zo werd bijvoorbeeld op een bepaald interview iets dieper ingegaan op 

redenen om een pakket terug af te voeren of te wijzigen, omdat bij dat 

specifieke bedrijf er zich recent zo‟n problematiek had voorgedaan.  

 

In het volgende hoofdstuk zal nu eerst worden ingegaan op de wijzigingen 

in de zakenwereld die aan de grondslag liggen van de druk om te investeren 

in productiviteitstoename en efficiëntie van middelen en mensen.  
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2.  Veranderingen in de bedrijfswereld  

In dit hoofdstuk zullen kort een aantal factoren behandeld worden die 

ertoe geleid hebben dat de auditsector geïnvesteerd in ontwikkelingen op 

het vlak van IT toepassingen en auditsoftware. Deze factoren zullen 

afzonderlijk worden besproken omdat ze elk een impact hebben gehad op 

die investeringstendens. De factoren die zullen besproken worden zijn: 

algemene ontwikkelingen op het vlak van IT in de bedrijfswereld, opkomst 

van SAP/ERP systemen, opkomst van E-business, druk van regulerende 

organen en wijzigingen in de auditsector zelf.  

2.1. IT ontwikkelingen in de bedrijfswereld 

Hoewel er al sprake is van de eerste computers vanaf de eerste helft van 

de negentiende eeuw, is het belang van computers pas echt beginnen 

groeien toen in de jaren 80 van vorige eeuw de eerste Personal Computer 

(PC) door IBM werd uitgebracht (Abbate, 1999). Deze machines waren 

destijds al enorm populair omdat ze voor een relatief lage prijs al heel wat 

tijdswinst konden betekenen voor het bedrijfsleven. Sinds de invoering en 

het veelvuldig gebruik van de PC en de daaropvolgende technologische 

evoluties werd al veel aandacht besteed aan de impact van IT op 

productiviteitstoenames.  Algemeen kan worden aangenomen dat IT wel 

degelijk een positief effect heeft op de productiviteit in het bedrijfsleven door 

sneller en efficiënter werk mogelijk te maken. Daarnaast zijn ook door het 

gebruik van IT andere communicatiemethodes mogelijk geworden, zoals e-

mail en videogesprekken, die de efficiëntie hebben bevorderd. (Boothby, 

Dufour, & Tang, 2010; Dedrick, Gurbaxani, & Kraemer, 2003; Falk, 2005; 

Fueki & Kawamoto, 2009; Woods, 1998).  

De investeringen in informaticahardware bleven sinds de opkomst van 

PC‟s op een hoog niveau waarbij men steeds koos voor meer geavanceerde, 

snellere en complexere toestellen. Ook de software- en toepassingenmarkt 
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voor de PC‟s groeiden zeer snel (Soloviev, 2009). De evolutie is zelfs zo ver 

gekomen dat het heden ten dage nog zeer moeilijk is om zich een bedrijf 

voor te stellen zonder enige vorm van ondersteuning door een computer. 

Het zijn vooral de grote bedrijven die zwaar geïnvesteerd hebben in 

netwerken om op die manier communicatie tussen afdelingen, kantoren en 

zelfs landen te vergemakkelijken. Het zal vooral voor deze bedrijven nodig 

zijn om een aangepaste werkwijze te hanteren bij de audit.   

Niettegenstaande dat de opkomst van PC‟s voor grote 

productiviteitswinsten kon zorgen in de bedrijfswereld, zorgde dit er toch 

ook voor dat de auditsector aan een hele nieuwe waaier bedrijfsrisico‟s 

aandacht moest schenken. Zo stellen (Christensen & Byington, 2003) het 

volgende: “The information system (IS) has become the backbone of the 

modern enterprise because of its efficiency and effectiveness. However, 

electronic data generated by the IS have become easier to change, 

manipulate or destroy. These aspects of IS have created an easier way for 

crime to take place.”  

Ondermeer door schandalen in het voorbije decennium (Enron 2001, 

WorldCom 2002,…) is er steeds meer aandacht gegaan naar het auditproces 

maar ook naar het het interne controlemechanisme van de klanten en de 

manier waarop management omgaat met de informatie die daaruit 

voortvloeit. Om de menselijke invloed weg te houden uit vele triviale 

transacties en om processnelheid, het aantal fouten te verminderen en de 

efficiëntie te verbeteren, schakelden veel bedrijven over op IT toepassingen 

voor een groot gedeelte van hun routinematige processen (Lin & Wang, 

2011).  

Nog een grote tendens op het vlak van IT is de toename van de interesse 

in een zogenaamd „paperless office‟. Organisaties kiezen ervoor om deze 

systemen, bijvoorbeeld Electronic Data Interchange systemen (EDI), 

Electronic File Transfer (EFT) of Electronic Data Processing (EDP) systemen, 
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te implementeren. Op die manier tracht men de kosten van administratie te 

drukken maar ook de communicatie te vergemakkelijken en algemeen 

efficiënter om te springen met documenten (Sellen & Harper, 2003). Men 

schakelt over op elektronische vormen van productorders, facturen, 

magazijndocumenten etc. Op deze manier verdwijnt het bewijsmateriaal in 

papieren vorm vaak of is het slechts gedurende een korte periode aanwezig. 

Het gebruik van EDI of EFT systemen brengt echter ook voordelen mee voor 

de auditor, daar hij routineuze taken zal kunnen versnellen door ze 

elektronisch te controleren en zijn eigen tijd beter kan besteden aan 

complexere taken, zoals het begrijpen van de business van de klant en de 

bijhorende risico‟s (Bierstaker, Burnaby, & Thibodeau, 2001; Canadian 

Institute of Chartered Accountants, 1997; Carmichael, 1995). 

Ook (Kanter, 2001) vat dit mooi samen: “Almost all of computer 

businesses today exploit computer technology to its full extent. Data and 

documents related to business transactions are processed in EDP 

environment and stored in electronic files, along with all other information 

and documents, such as contracts, company policies and bylaws. … Business 

seems to be operating in almost a paperless environment at the present 

time. Conducting an audit in an EDP environment requires the knowledge 

and skills to work with mainframe terminals and electronic databases where 

all accounting records are stored. This explains the emphasis given to IT by 

the AICPA.”  

In tegenstelling tot de papieren documenten vindt men op elektronische 

documenten minder snel sporen („audit trails‟) die meer uitleg kunnen 

bieden over de oorsprong van het document en wie allemaal wijzigingen kan 

toegebracht hebben. Door de opkomst en het gebruik van elektronische 

documenten wordt het een noodzaak dat auditors aandacht schenken aan 

volledigheid, integriteit en validiteit van het bewijsmateriaal en dit op een 

andere manier dan bij de papieren versies (Rezaee & Reinstein, 1998). 
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Een bijhorend fenomeen is dat de focus van de audit verandert van een 

transactie audit naar een proces gerichte audit. In tegenstelling tot het 

traditionele systeem waar men transacties gaat toetsen op fouten, 

wijzigingen of onduidelijkheden gaat men nu meer de klemtoon leggen op 

het proces waarin deze transacties tot stand komen. Deze aanpak begint al 

bij de planning van de audit, omdat de auditors zicht moeten krijgen op de 

objectieven die vervat zitten in de processen van de klant en tegelijkertijd 

uitgebreid moeten nadenken over de risico‟s die de processen met zich 

meebrengen. Uitgebreid kijken naar interne controle structuren zal 

belangrijker worden bij procesgerichte audit om op deze manier zeker te zijn 

dat de onderliggende transacties op een correcte manier tot stand komen 

(Bierstaker et al., 2001).  

Bewijsmateriaal in elektronische vorm voegt een aantal nieuwe dimensies 

toe die dienen te worden gecontroleerd tijdens de audit. Zo moet men de 

betrouwbaarheid van het systeem zelf onderwerpen aan een aantal tests. 

Daarnaast is het ook nodig goed na te gaan in welke mate veranderingen 

kunnen worden aangebracht aan de documenten. Zo zal veel aandacht nodig 

zijn om na te gaan of interne of externe partijen de mogelijkheid hebben om 

documenten aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Ook fouten in 

de documentatie door connectieproblemen tijdens het uploaden dienen in 

acht te worden genomen. In onderstaande tabel, gebaseerd op (Rezaee & 

Reinstein, 1998), worden een aantal verschillen getoond van traditioneel 

bewijsmateriaal versus elektronisch bewijsmateriaal.  

Wanneer het bedrijf daarenboven gebruik maakt van een online 

datasysteem komen nog een aantal extra risico‟s naar boven. Zo zal het dan 

belangrijk zijn ook aandacht te besteden aan de beveiliging van het 

systeem, bijvoorbeeld door middel van virusscanners en firewalls. Dit kan 

men trachten te doen door zelf een gecontroleerde aanval uit te voeren op 

het systeem om zo na te gaan of toegang tot het systeem mogelijk is. Ook 

zal aandacht besteed moeten worden aan de wijze waarop toegang tot 
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documenten mogelijk is, zowel van buiten het bedrijf als van binnenuit. 

Belangrijk hierbij zijn bijvoorbeeld persoonlijke login gegevens ingeven 

vooraleer toegang tot de documenten van het bedrijf wordt verleend (Kotb & 

Roberts, 2011) 

Algemeen kunnen we stellen dat door de ontwikkelingen op het vlak van 

IT de traditionele auditmethodes niet langer zullen volstaan om een mening 

te geven over de betrouwbaarheid van de boekhouding. Zoals ook 

aangehaald bij (Petterson, 2005): “… It is important for auditors to assure 

that ISs are adequately controlled, secured and function as intended.” 

Ook (Mahzan & Veerankutty, 2011) merken op: “The reliability of 

computerized data and of the systems that process, maintain and report 

these data are a major concern to audit.”  
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Tabel 1:verschillen tussen traditioneel bewijsmateriaal en de elektronische 

equivalenten 

Attribuut Traditioneel 

bewijsmateriaal 

Elektronisch 

bewijsmateriaal 

Aanpasbaarheid Moeilijk aan te passen en 

grote kans om 

aanpassingen op te sporen 

tijdens het verloop van de 

audit. 

Makkelijker aan te passen 

en moeilijker om 

aanpassingen op te sporen. 

Interne controle wordt 

belangrijker. 

Prima facie 

geloofwaardigheid 

Hoge mate van 

geloofwaardigheid. 

Afhankelijk van 

geloofwaardigheid van de 

interne controle.  

Volledigheid Alle essentiële elementen 

van een transactie zijn 

normaliter aanwezig. 

Bepaalde elementen 

mogelijk gemaskeerd door 

verwijzingen naar andere 

documenten.  

Bewijs van 

goedkeuring 

Goedkeuring prominent 

aanwezig op het document. 

Kunnen worden 

goedgekeurd door één druk 

op de knop. Mogelijk niet 

valide.  

Gebruiksgemak Geen speciale tools nodig 

om het document te 

evalueren en te begrijpen. 

Kennis van data extractie 

kan nodig zijn om te 

evalueren.  

Duidelijkheid Normaalgezien duidelijk, 

zelfde conclusies door 

verschillende auditors. 

Niet altijd even duidelijk, 

kans op verschillende 

conclusies bij verschillende 

auditors.  
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2.2. Implementatie ERP systemen  

Een grote ontwikkeling die recenter is dan de algemene ontwikkelingen op 

het vlak van IT is de opkomst van Enterprise Resource Planning (ERP) 

systemen. ERP systemen zijn in feite een meer uitgebreide vorm van de 

Manufacturing Resource Planning (MRP II) systemen, die op hun beurt dan 

weer een evolutie zijn van de Material Requirements Planning (MRP I) 

systemen (Wylie, 1990). De ERP projecten kwamen op gang vanaf begin 

jaren 90 van de vorige eeuw wanneer men de systemen meer kon laten 

doen dan enkel de productiefases begeleiden. Voor bedrijven werd het 

steeds belangrijker te kunnen anticiperen, reageren en beantwoorden aan 

nieuwe ontwikkelingen op de markt. Een effectieve en efficiënte strategie 

werd steeds belangrijker en ERP systemen zorgden ervoor dat men efficiënt 

kon omspringen met middelen om die strategie te bereiken(Davenport, 

1998).  

Modules voor human resources planning, aan- en verkoop orders, 

administratie en boekhouding werden geïmplementeerd waardoor 

uiteindelijk met een enkel software pakket het hele bedrijf kon worden 

aangestuurd (S. I. Chang, Gable, Smythe, & Timbrell, 2000). Concreet komt 

het erop neer dat men een software pakket gaat installeren met een 

bijhorende database waardoor een groot deel van de administratie 

gecentraliseerd en geautomatiseerd kan worden. Vaak zijn de systemen 

zodanig opgezet dat ze in realtime wijzigingen doorvoeren en dit voor een 

groot aantal processen en informatiestromen (Anderson, Banker, Menon, & 

Romero, 2011). 

Tegen 1998 maakten naar schatting 10.000 bedrijven in de Verenigde 

Staten gebruik van een ERP systeem (Gibbs, 1998).In 2006 was de markt 

voor ERP systemen al gegroeid naar $28 miljard dollar en de verwachtingen 

waren dat de markt verder zou groeien tot $47 miljard dollar in 2011 

(Jacobson, Shepherd, D‟Aquila, & Carter, 2007).  
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Oorspronkelijk waren het vooral grote en kapitaalintensieve bedrijven die 

gebruik maakten van ERP systemen waardoor auditors steeds meer 

geconfronteerd werden met de problematiek die deze systemen met zich 

meebrachten. Langzamerhand kwam de populariteit van ERP systemen 

echter ook voor in minder kapitaalintensieve sectoren en ook steeds vaker in 

kleinere ondernemingen waardoor het belang voor de auditsector nog verder 

toenam (Chung & Snyder, 2000; Snider, da Silveira, & Balakrishnan, 2009). 

Voor auditors komt het erop neer een goede kennis te hebben van de ERP 

systemen zelf omdat een groot deel van de audit tegenwoordig door het ERP 

systeem van de klant moet worden uitgevoerd. Ook hier kunnen dezelfde 

opmerkingen worden gemaakt als voorheen: door het verdwijnen van 

papieren documenten en controlepunten zal het niet langer volstaan 

traditionele auditmethodes, aan de hand van transacties, toe te passen. 

Zoals aangehaald door (Gibbs, 1998): “The focus of the audit will shift from 

manual detection to technology-based prevention.” 

2.3. E-business 

Wanneer de toepassingen op het vlak van IT nog een stap verder gaan en 

het bedrijf op grote schaal transacties met leveranciers, klanten, banken, 

etc. kan uitvoeren via het internet, kunnen we spreken van e-business. De 

bekendste en meest voor de hand liggende voorbeelden zijn webwinkels, 

zoals bijvoorbeeld Amazon.com. Maar e-business is niet langer alleen 

gebruikelijk in die specifieke online sectoren, ook productieondernemingen 

merken de voordelen op van online zaken te doen met hun klanten en 

leveranciers. Door bepaalde transacties en afspraken te regelen via het 

internet kan men de kosten drukken en de processen beter beheren. Een 

mooi voorbeeld hiervan is het zogenaamde “Just-in-time productieproces”, 

waarbij men de aanvoer van grondstoffen en hulpstukken afstemt op de 

productie zodanig dat men de inventariskosten miniem kan houden. 

Belangrijk bij e-business is dat men niet louter focust op sneller, efficiënter 

http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business-watch/studies/sectors/furniture/furniture.htm
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en goedkoper werken. Vooral onderhoud van contacten en relaties met 

leveranciers en vaste klanten worden gezien als hoofddoel van het gebruik 

ervan. Men stelt informatie, die onder het traditionele systeem vaak als 

vertrouwelijk zou worden bestempeld, ter beschikking van externe partijen. 

Op die manier hoopt men dat, door de nauwere samenwerking en het beter 

afstemmen van de op elkaar volgende processen met de leveranciers of de 

klanten, alle partijen hun economische prestaties erop zullen vooruitgaan 

(Gale & Abraham, 2005).  

De Europese Commissie hield enkele jaren terug jaarlijkse studies over de 

mate van e-business gebruik in Europa. Uit het laatste rapport bleek dat 

vooral in de chemische sector, de bankensector, staalsector en meubelsector  

e-business zeer belangrijk is geworden. Verder merkt men door de jaren op 

dat in elke sector die bestudeerd werd het belang van e-business groeit 

(European Commission, 2008).  

Opnieuw, net zoals bij de algemene IT ontwikkelingen en de 

implementatie van ERP systemen zorgt dit voor aanpassingen bij auditors 

van de bedrijven die (voor een gedeelte) gebruik maken van elektronische 

transacties. (Rezaee & Reinstein, 1998) halen elf punten aan die de 

aandacht van de auditors vereisen in het geval dat e-business gebruikt 

wordt bij de klant. Deze punten zijn: beveiliging, elektronisch zakendoen, 

continuous auditing, internet, EDI, beeldverwerking, 

communicatietechnologie, Y2K problematiek, outsourcing, coöperatieve 

client/server omgeving en papierloos auditen.  

De implicaties die onder 2.1 werden voorgesteld zijn ook hier nog steeds 

van toepassing, daarom zal hier niet in detail op elk van deze punten worden 

ingegaan. Zo kan men ook hier bijvoorbeeld het verdwijnen van het 

papieren document frequent opmerken als probleem. Wanneer bepaalde 

documenten niet meer te vinden zijn op papier maar enkel elektronisch 

beschikbaar zijn, moeten aangepaste controles worden uitgevoerd. Zo komt 
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het bijvoorbeeld vaak voor dat orders aan leveranciers per e-mail gebeuren. 

In dat geval zullen bijkomende controleacties nodig zijn. 

Electronic Data Interchange  

Aangezien in een EDI systeem het bewijsmateriaal slechts kortstondig 

aanwezig is moet de focus liggen op de controle van het systeem zelf. 

Hiervoor is het belangrijk dat men eerst een grondige studie maakt van het 

bedrijf, de omgeving en de systemen en eventuele interne controletests gaat 

inplannen. Enkele van de gerelateerde risico‟s verdienen extra aandacht:  

 Ongeoorloofde indringers: zouden schade kunnen aanbrengen in het 

bedrijf door documenten te wijzigen, verwijderen of toe te voegen. 

Belangrijk hierbij is nagaan hoe toegang tot het systeem verleend 

wordt en of het gebruik van persoonlijke wachtwoorden gebruikelijk 

is of dat men dit eventueel moet invoeren.  

Hier kan men verder ook nagaan of specifieke autorisatie nodig is bij 

transacties voor ze worden doorgevoerd in het systeem, 

bijvoorbeeld goedkeuring door het management voor bepaalde 

transacties met een hoge monetaire waarde.  

 Afhankelijkheid van business partners in het systeem: bijvoorbeeld 

om aan informatienoden te voldoen, een te hoge afhankelijkheid 

kan risico‟s inhouden voor het bedrijf. 

 Verstoringen in de communicatie: in het geval dat de 

internetconnectie instabiel is kan dit als gevolg hebben dat bepaalde 

transacties verloren gaan, gedupliceerd worden of fouten bevatten. 

Deze documenten terugvinden, recupereren of herstellen kan zeer 

lastig worden, zeker omdat er vaak geen papieren sporen meer 

aanwezig zijn.  

 Vertrouwen in het systeem: wanneer men een te groot vertrouwen 

heeft in het systeem kan dit een indicatie zijn van te lakse interne 

controle. 
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 Snelheid van transactievoering: kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat 

correcties te laat worden doorgevoerd.  

 Stabiliteit van het systeem zelf: in hoeverre zorgt een defect in een 

klein stukje van de software („bug‟) voor problemen in het gehele 

systeem?  

Client/server computing 

In een client/server infrastructuur bouwt men de IT systemen zodanig op 

dat de software op een centrale locatie op zware servers uitgevoerd wordt. 

Individuen die van het systeem gebruik willen maken loggen zich in via een 

terminal die dan contact maakt met deze server. In feite werken de 

individuen dan op de server maar via een eigen terminal. Voordelen van het 

systeem zijn te vinden op het vlak van efficiëntie. Alle bestanden worden 

gecentraliseerd bijgehouden en men hoeft niet elk bestand te gaan kopiëren 

of verplaatsen wanneer men er wil aan werken. Daarnaast resulteren de 

investeringen in zware servers doorgaans tot betere resultaten op het vlak 

van snelheid en rekenkracht dan wanneer men op een gewone PC zou 

werken.  

Er zijn echter ook risico‟s verbonden aan deze systeemopzet. Zo kan het 

voorvallen dat de beveiliging en autorisatie niet perfect is afgestemd. 

Wanneer men bijvoorbeeld via een terminal zaken kan veranderen die enkel 

door toegang op de server zelf zouden mogen worden gewijzigd moeten de 

instellingen van het systeem worden bijgewerkt. Daarnaast kan het ook 

voorkomen dat de controletests en documentatie van toepassingen kleiner 

worden wanneer het coderen en creëren van toepassing sneller begint te 

gaan. Ook beveiliging tegen virussen verdient extra aandacht aangezien het 

gehele systeem gelinkt is en snel geïnfecteerd kan raken wanneer een virus 

ergens is binnengedrongen. Om deze risico‟s correct in te schatten dient de 

auditor controles te voeren zowel op de individuele terminals en de toegang 

tot de server als op de server en randapparatuur zelf.  
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Outsourcing 

Organisaties ervaren het gevoel dat ze teveel bezig zijn met administratie 

en assistentie activiteiten dan met hun echte kerncompetentie of „core 

business‟. Daarom komt het regelmatig voor dat ze sommige van hun 

activiteiten gaan outsourcen, door andere bedrijven laten uitvoeren. Op die 

manier kunnen zij zich richten op hun kerntaak, kunnen ze personeelskosten 

drukken en genieten van de hogere kwaliteit door specialisatie van het 

externe bedrijf. Bij de audit zal ook hier extra controle nodig zijn, zowel op 

de eigen systemen van de klant als op de werkwijzes van het externe 

bedrijf.   

Het is niet eenvoudig om de volledige impact van e-business en algemene 

IT ontwikkelingen in het bestek van deze masterproef weer te geven. Uit de 

literatuur blijkt echter wel dat auditors doorgaans problemen ondervinden bij 

de audit die toe te schrijven zijn aan deze tendens. Uit een enquête en een 

aantal interviews blijkt dat auditors vooral problemen ondervinden met 

betrekking tot vertrouwen op IT-toepassingen, onzekerheden, het gebruik 

van realtime data en beveiliging van de systemen. Deze problematiek heeft 

ertoe geleid dat de auditwerkwijze verschoven is en zich aangepast heeft 

aan deze wijzigingen. Meer en meer schakelt men IT-specialisten in, 

schakelt men zelf over op realtime auditing, gaat men eigen toepassingen en 

software gebruiken etc. De meningen in verband met deze wijzigingen 

duiden aan dat men ze vooral inschakelt om de audit efficiënter te laten 

verlopen (95% van de respondenten duidt dit aan als belangrijk tot zeer 

belangrijk). Daarnaast is voor 64% van de respondenten ook de impact op 

de kostenstructuur van het bedrijf van belang. Er blijkt tenslotte een grote 

unanimiteit te bestaan in verband met het gebruik van CAATTs in deze 

context. Voor een lijst van elf toepassingen aanzag men meer dan de helft 

ervan als belangrijk met het oog op het gebruik in bedrijven met een hoge 

graad van digitalisatie. Voor meer informatie en resultaten van de studie 

wordt verwezen naar (Kotb & Roberts, 2011). 
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2.4. Druk van regulerende organen 

Reeds in 1974 werd nota gemaakt van het feit dat technologische 

ontwikkelingen en dan vooral investeringen in IT het auditberoep complexer 

zouden maken. Het American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) bracht toen al een eerste standaard uit, Statement on Auditing 

Standards (SAS) No. 3 getiteld : “The effects of EDP on the Auditor‟s Study 

and Evaluation of Internal Control” (AICPA, 1974). Hierin werd toen reeds 

gesteld dat kennis nemen van eventuele EDP systemen die door de klanten 

worden gebruikt en de evaluatie van die EDP systemen zelf een cruciale rol 

spelen in de auditmethodologie. Het gebruik van IT gaat echter veel verder 

dan louter EDP systemen en daarom bracht het AICPA tien jaar later een 

nieuwe standaard uit die uitgebreidere aanbevelingen gaf dan louter diegene 

die gesteld werden voor EDP systemen. Het was in deze standaard, SAS No. 

48: “The effects of computer processing on the examination of financial 

statements” dat men voor de eerste maal de suggestie gaf om als auditor of 

auditbedrijf zelf al gebruik te gaan maken van softwaretools om de 

betrouwbaarheid te vergroten, de zogenaamde CAATTs (AICPA, 1984). Er 

werd aangeraden om reeds voor en tijdens de client acceptance fase van 

een klant te kijken hoe de status is van het IT-systeem van de onderneming 

en hoe kwaliteitsvol de interne controle is. Dit zal voor een groot deel 

bepalen welke procedures en welke types van procedures en tests gebruikt 

zullen worden tijdens de audit.  

Door de crisisverhalen van eind jaren 90 en begin jaren 2000 kwam de 

noodzaak er om de auditsector strikter te gaan reguleren. Zo hebben het 

verdwijnen van Arthur Andersen na het Enronschandaal, Worldcom en in 

België Lernout & Hauspie er voor gezorgd dat er meer en strengere 

standaarden werden opgezet (Wyatt, 2004; Zeff, 2003). Ook de vrees voor 

„quality-threatening behaviour‟ bij auditkantoren zorgde mee voor deze 

nieuwe impuls. Zo vreesden de regulerende organen dat men bij de audit 
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bepaalde stappen begon over te slaan, te oppervlakkig zaken nakeek etc. 

(Bedard, Deis, Curtis, & Jenkins, 2008).  

Daarom werden de laatste jaren nog meer standaarden uitgebracht, 

vooral in de Verenigde Staten door het AICPA, waarin men aanbevelingen 

kon terugvinden om CAATTs te gaan implementeren om zodoende de audit 

efficiëntie en effectiviteit te gaan verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

SAS No.94 en No. 106 uitgegeven in respectievelijk 2001 en 2006. Een 

belangrijke quote uit SAS No. 94 (AICPA, 2001) in dat opzicht is de 

volgende: “Substantive testing alone will probably not be adequate to obtain 

sufficient, competent evidential matter when data exists only in electronic 

form.” Dit sluit uiteraard aan bij de opmerkingen die reeds gegeven werden 

onder 2.1 en 2.3 (cf. supra). Omdat deze standaarden enkel van toepassing 

zijn op de Amerikaanse markt zullen we hier geen uitgebreide bespreking 

van geven. Voor een overzicht van deze standaarden verwijzen we naar 

(Janvrin, Bierstaker, & Lowe, 2008; Janvrin, Lowe, & Bierstaker, 2008; Yang 

& Guan, 2004). 

Hoewel deze standaarden op zich enkel van toepassing zijn op de 

Amerikaanse markt hebben ze toch ook hun impact gehad op het verloop 

van de internationale standaarden die later zouden worden uitgegeven door 

het International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Deze 

International Standards on Auditing (ISAs) hebben aan belang gewonnen en 

werden bijvoorbeeld ook in de Europese Commissie aan de hand van „Audit 

Directive of 17th May 2006’ opgelegd binnen de Europese Unie. Ook in 

België werd reeds een norm uitgevaardigd door het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren (IBR) waaruit blijkt dat voor alle uitgevoerde audits vanaf 

15 december 2014 verwacht wordt dat ze voldoen aan alle ISA‟s (Instituut 

der bedrijfsrevisoren, 2010b; Schockaert & Houyoux, 2008).  

Ook in het Verenigd Koninkrijk maakte het Public Oversight Board (POB), 

later Professional Oversight Board, in 2000 een aantal aanbevelingen met 
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het oog op het effectiever maken van de audit en de link met het IS van de 

klanten. “They [Auditors] should focus particularly on obtaining a more 

thorough understanding of information systems relevant to financial 

reporting and the related risks and controls” (Public Oversight Board, 2000). 

In een paper van (Janvrin, Bierstaker, et al., 2008) merkt men terecht op 

dat het POB in die periode ook al reeds bezorgd was omwille van het feit dat 

er mogelijks een technologiekloof kan ontstaan. Men moet opletten dat door 

de investeringsverschillen in IT tussen grotere kantoren en kleine kantoren 

of individuele auditors geen problemen ontstaan met betrekking tot kennis 

en competitiviteit onderling. Er wordt van uitgegaan dat bijvoorbeeld Big 4 

kantoren grote geldreserves en ruimte hebben om zwaarder te investeren in 

software dan kleine kantoren. Daarenboven worden de investeringen in 

eigen software binnen grote kantoren, vooral bij de Big 4, gespreid over 

meer auditors of auditteams waardoor de lasten gespreid worden. Als 

mogelijke oplossing stelde het POB voor dat er tools ontwikkeld zouden 

worden voor de kleine kantoren. Ook het IBR zorgt er in België voor dat 

kleinere kantoren en zelfstandige revisoren de mogelijkheid hebben om over 

software te beschikken. Zo hebben zij een plan opgesteld om de invoering 

van ISA‟s vlot te laten verlopen en daarbij hebben ze ook een opsomming 

gemaakt van verscheidene commerciële softwarepakketten die voldoen aan 

de normen. Daarenboven organiseerden ze in 2010 ook een ontmoetingsdag 

waarop aanbieders van software en geïnteresseerden samen konden zitten 

en hun suggesties en vragen konden meedelen aan elkaar (Instituut der 

bedrijfsrevisoren, 2010a).  

2.5. Op weg naar continuous auditing? 

Een mogelijkheid om aan de toenemende eisen te voldoen ligt mogelijk in 

Continuous Auditing (CA). CA kan beschreven worden als “a comprehensive 

eletronic audit process that enables auditors to provide some degree of 

assurance on continuous information simultaneously with or shortly after, 

the disclosure of the information” (Rezaee, Sharbatoghlie, Elam, & McMickle, 
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2002). Het komt er bij CA dus op aan om bijna onmiddellijk na de opname 

van een transactie of wijziging in de boekhouding, de processen, de 

strategie,… een mening te kunnen geven over de betrouwbaarheid, 

validiteit, volledigheid van de uitgevoerde transactie. Aangezien financiële 

markten een constante drang hebben naar tijdige en betrouwbare informatie 

kan implementatie van continuous auditing grote voordelen opleveren. 

Daarnaast kan een systeem van continuous auditing een oplossing bieden 

aan de problematiek van marktreacties op strategische berichtgeving. Zo 

komt het bijvoorbeeld vaak voor dat markten gaan reageren op berichten 

die bewust in een bepaalde periode worden uitgestuurd, namelijk voordat ze 

nagekeken zijn door een auditteam. Op die manier kan het management 

marktreacties sturen net voor of na een audit om een positievere 

aandelenkoers te kunnen afdwingen.  

Om continuous auditing te kunnen implementeren zullen auditors echter 

nog grote stappen moeten zetten in het begrijpen van het proces van 

continuous auditing zelf en zullen ook technische vaardigheden moeten 

bijgeschaafd worden. Een manier om deze kloof tussen kennis en nood te 

overbruggen kan liggen in het gebruik van CAATTs (Braun & Davis, 2003). 

Samen met het sneller en regelmatiger controleren van de jaarrekening 

en de uitgebrachte publicaties van het bedrijf verwacht men dat de audit ook 

een verschuiving van methodiek en focus zal ondergaan in de nabije 

toekomst. Waar nu de focus vaak ligt bij het onderwerpen van de interne 

controle aan tests zal men moeten overstappen op een doordachte evaluatie 

en management van bedrijfsrisico‟s en frauderisico‟s. Aangezien deze 

risico‟s, zowel endogeen als exogeen, dynamischer van aard zijn dan de 

relatief stabiele interne controlemechanismen zal er meer regelmaat moeten 

komen op het vlak van risicoanalyse, monitoring en observatie. Men zal op 

zoek moeten gaan naar manieren om complexe interacties, databases en 

informatie eigen aan het bedrijf te combineren met externe informatie. 

Hierbij denkt men ondermeer aan politieke, culturele, sociale, 
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bedrijfsspecifieke en industriespecifieke elementen. Op die manier zullen 

grote hoeveelheden data van verschillende bronnen praktisch in realtime 

moeten meegenomen worden in de audit van het bedrijf. De audit verschuift 

dan langzamerhand naar continuous auditing (PwC, 2007).   

2.6. Andere factoren binnen de auditsector 

 

De huidige werkomgeving in de auditsector heeft, zoals eerder al 

aangehaald, omwille van allerlei factoren veranderingen moeten ondergaan. 

Vooral door regulatie heeft de sector een hogere graad van 

verantwoordelijkheden gekregen, men moet in de sector met meer zaken 

rekening houden en dus zwaardere tests uitvoeren om risico‟s in te dekken. 

(Curtis & Payne, 2008) beschrijven de wijzigingen als volgt: “Today’s audit 

environment is one of increased responsibility and workload for audit teams, 

including enhanced responsibilities for detecting fraud required by SAS No. 

99 and internal control attestation now required under section 404 of the 

Sarbanes-Oxley act.” Door het toenemend belang van interne controle 

testing en fraudebestrijdingmaatregelen is de werkdruk dus verhoogd en is 

een audit mogelijks omvangrijker geworden.  

Daar komt nog bij dat men door globalisatie en de laatste jaren vooral 

door het complexer worden van de markt van financiële instrumenten te 

kampen krijgt met hogere economische risico‟s en waarderingsproblemen. 

De zeer ingewikkelde financiële derivaten, die deels ook aan de grondslag 

lagen van de huidige economische crisis, zijn vaak te complex om 

geëvalueerd te worden door auditors zonder specifieke kennis of audit tools 

(Hunton & Rose, 2010).  

Alle veranderingen in de macro-economie, de toenemende complexiteit 

van financiële instrumenten, globalisering van de economie etc. zullen hoge 

druk plaatsen op auditors om bedrijfsrisico‟s op een continue wijze te gaan 

beoordelen. Daarnaast wensen ook overheden en investeerders frequentere 
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en meer verfijnde rapporten in verband met business strategische risico‟s, 

politieke risico‟s en algemene economische risico‟s, aangezien deze samen 

de primaire drivers of knipperlichten zijn van mogelijke aankomende 

faillissementen in de bedrijfswereld. Dit type risico‟s geven zelf een beter 

beeld van mogelijke problemen in het bedrijf dan risico‟s in verband met 

interne controle en transacties (PwC, 2007). In dit opzicht lanceerde het 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) twee opmerkingen om 

deze problematiek bij de aangesloten auditors aan te kaarten en de impact 

van onder meer financiële derivaten op de audit in de belangstelling te 

brengen. (Public Company Oversight Board (PCAOB), 2007, 2009). 

In een studie uitgevoerd door (Janvrin, Bierstaker, & Lowe, 2012) wordt 

duidelijk dat de aangehaalde ontwikkelingen in IT bij de klanten (cf. supra) 

een belangrijke rol spelen voor de auditkantoren. Gezien de relatie tussen de 

klant en het auditkantoor vaak enige jaren duurt is het niet ondenkbaar dat 

een aantal van de auditprocessen afgestemd zijn op de klant of op de 

systemen van de klant. Veranderingen in hun systeem of IT-strategie heeft 

daarom vaak een impact op de processen en de gehele audit. Daarom is het 

van belang dat auditors wijzigingen meenemen en trachten te begrijpen wat 

er gewijzigd is aan het systeem en vooral ook om welke redenen deze 

wijzigingen werden doorgevoerd. Daarnaast wordt uit de studie ook duidelijk 

dat wanneer een klant wijzigingen doorvoert het auditkantoor als 

tegenreactie vaak zelf gaat investeren in IT om op die manier het nieuwe 

systeem beter te kunnen controleren. Algemeen kan geconcludeerd worden 

uit de enquête horend bij de studie dat hoe hoger de graad van IT bij de 

klant, hoe hoger ook de graad van IT en het gebruik van CAATTs bij het 

auditkantoor blijkt te zijn.  

Door toegenomen druk in de auditsector is er daarenboven ook veel 

aandacht gegaan naar het drukken van kosten en het efficiënter worden van 

de audit. De concurrentie tussen de auditkantoren onderling wordt groter en 

men probeert het klantenbestand natuurlijk zo veel mogelijk uit te bouwen, 
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ondermeer door prijsaanpassingen en kwaliteitsgaranties. De automatisering 

van routineuze taken heeft er voor gezorgd dat bepaalde loonskosten 

vervangen werden door kapitaalsinvesteringen en men de werknemers voor 

complexere taken kon inzetten. Hoewel de impact van IT binnen de 

auditsector zelf moeilijk direct waarneembaar is kan toch besloten worden 

dat er significante productiviteitstoenames zijn die kunnen worden 

toegeschreven aan ontwikkelingen in IT. Zo volgden (Banker, Chang, & Kao, 

2002) een auditkantoor waar grote wijzigingen op het vlak van IT gepland 

stonden. Ze konden uit hun casestudy concluderen dat door de invoering 

van nieuwe programma‟s en ermee gepaard gaande training en opleiding de 

productiviteit van het kantoor met ongeveer 16% was gestegen. Ook uit een 

grote studie in Taiwan bleek dat de productiviteit tussen 1993 en 2003 

gemiddeld met 51.1% was gestegen. Van deze stijging was 30.2% toe te 

wijzen aan IT-toepassingen en investeringen. De overige 20% was 

voornamelijk toe te wijzen aan de ontwikkeling van werknemers en 

technische vooruitgang. Uit de studie blijkt dus IT toepassingen voor meer 

dan de helft van de productiviteitsstijging verantwoordelijk zijn. (H. Chang, 

Chen, Duh, & Li, 2011; Johnstone, Bedard, & Ettredge, 2004).  

Ook in de auditsector zelf hebben veel bedrijven aandacht besteed aan 

het invoeren van bijvoorbeeld elektronische werkpapieren om de papierlast 

te verlagen, om administratie en opslagkosten te verlagen. Ook het kleiner 

belang van transport van documenten en het feit dat verschillende mensen 

tegelijkertijd documenten kunnen raadplegen zijn belangrijke aspecten van 

deze tendens. Daarnaast zijn er nog andere elementen van de audit die 

doorgaans een of meerdere papieren vormen aannamen nu vaak 

geconverteerd naar elektronische equivalenten. Risico analyses, 

klantaanvaarding bij nieuwe of bestaande klanten, zijn hier maar enkele 

voorbeelden van… Men verwacht door deze investeringen uiteraard een 

aantal voordelen, naast de reeds vermeldde impact op de kosten. De 

voornaamste hiervan zijn efficiëntie en effectiviteit, consistentie met 

internationale standaarden en het bedrijfsspecifiek beleid, 
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communicatieverbetering onder de auditteamleden en de mogelijkheid tot 

verzamelen van informatie voor management doeleinden (Abbe & King Jr, 

1998; Bedard, Jackson, Ettredge, & Johnstone, 2003; Bell, Bedard, 

Johnstone, & Smith, 2002; Bible, Graham, & Rosman, 2001; Rothman, 

1997).   

 

Hoewel deze investeringen in IT in principe ook al onder de noemer 

CAATTs geplaatst kunnen worden, zijn deze niet helemaal wat bedoeld wordt 

met deze term. Om aan de wijzigingen die in dit hoofdstuk werden 

opgesomd tegemoet te komen werd immers in andere tools, programma‟s, 

software geïnvesteerd.  Als reactie op de problematiek die in dit hoofdstuk 

werd geschetst kwam men vaak met zeer uitgebreide pakketten die de 

auditors toelieten het werk sneller, efficiënter, kwaliteitsvoller, 

consistenter,… uit te voeren en op te bouwen. In het volgende hoofdstuk zal 

nu meer worden ingegaan op wat deze CAATTs nu precies inhouden.  
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3. CAATTs 

De tendens in de auditsector lijkt er, net als bij een groot deel van hun 

klanten, ook een te zijn van toegenomen investeringen in informatica. Om te 

kunnen blijven voldoen aan hun verplichtingen inzake regelgeving en 

standaarden op nationaal en internationaal niveau maar ook om de 

wijzigingen bij de klanten te kunnen blijven opvolgen stapt de sector in 

toenemende mate over op het gebruik van computerprogramma‟s en tools 

om de audit te omkaderen. In dit hoofdstuk zal een overzicht worden 

gegeven van een aantal tools en toepassingen die regelmatig gebruikt 

worden samen met een aantal voorbeelden. Daarnaast zal ook eens kort 

worden ingegaan op verschillen tussen Big 4, middelgrote en kleinere 

auditkantoren. Het is namelijk niet onlogisch te veronderstellen dat de 

verschillende soorten auditkantoren op een andere manier omgaan met 

CAATTs.  

3.1.  Soorten CAATTs 

De term Computer Assisted Audit Tools & Techniques (CAATTs) kan zeer 

ruim worden opgevat. In principe kan elke vorm van software gebruik ter 

ondersteuning van de audit onder deze noemer gebracht worden. Van 

eenvoudige toepassingen als MS Word en MS Excel tot zeer uitgebreide en 

complexe totaalpakketten om de volledige audit mee uit te voeren, allemaal 

hebben ze hun nut en plaats binnen de audit. Gezien deze term zo ruim is 

zijn er ook een heel aantal indelingen ter beschikking in de literatuur. In dit 

werk werd gekozen grotendeels de indeling van (Hunton & Rose, 2010) te 

volgen, aangevuld met een indeling volgens (Sayana, 2003). Er wordt voor 

deze indeling gekozen omdat ze de systemen groepeert naargelang hun 

concrete werking binnen de audit. Er zijn echter ook nog andere indelingen 

te vinden die logisch zijn opgebouwd en zeker ook hun nut hebben, 

bijvoorbeeld de indeling volgens (Braun & Davis, 2003).  
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Hunton & Rose stellen hun indeling van CAATTs voor als een piramide (zie 

figuur 1). Ze kiezen voor deze voorstelling om het feit dat er al bepaalde 

types CAATTs zijn die qua ontwikkeling verder staan en uitgebreider zijn dan 

andere types visueel voor te stellen. Zo merken zij op dat er op het vlak van 

data mining en monitoring al redelijk wat software en tools bestaan. Aan de 

bovenzijde van de piramide zien ze nog ruimte voor ontwikkeling en 

schatten ze de toekomst rooskleurig in. Er zit heel wat potentieel in die 

complexe vormen van softwaregebruik maar op het tijdstip van hun 

onderzoek stond de ontwikkeling ervan nog in de kinderschoenen.  

 
  Figuur 1: Indeling CAATTs volgens Hunton & Rose (2009) 
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3.1.1. Systems for auditing clients  

Met systems for auditing clients wordt die software bedoeld die effectief 

gebruikt kan worden tijdens het uitvoeren van de audit bij de klant. Van dit 

type CAATTs zijn er het meeste ter beschikking en de ontwikkeling ervan 

staat ook reeds relatief ver. Het zijn populaire tools die men vaak gebruikt 

en het zijn deze tools die men vaak bedoelt met „auditsoftware‟. Men zou 

deze groep tools de kern van CAATTs kunnen noemen omdat ze een directe 

impact hebben op het auditproces en de auditwerkwijze. In wat volgt wordt 

een overzicht gegeven van de courante modules in deze groep.  

Data extraction:  

Allereerst bestaan er software pakketten die de auditor toelaten om aan 

data extraction te doen. Met deze modules kan de auditor de database van 

de klant downloaden om hierop in een later stadium de testprocedures op 

toe te passen. Vaak is het zo dat de data voor de start van de effectieve 

audit in orde wordt gebracht zodat hier geen tijd meer mee verloren wordt 

tijdens de uitvoering van de audit. Bij de planning van de audit wordt 

daarom contact opgenomen met de administratie en/of boekhouding van de 

klant en er wordt aan hen gevraagd om een download te maken van de 

bedrijfsdatabase. Soms is het nodig de klant hier duidelijke instructies in te 

geven, aangezien de klanten soms gewoon een extractie maken in Excel. Al 

is Excel op zich ook een goede tool om tests mee uit te voeren, een Excel 

bestand met records op zich kan ongemerkt gemanipuleerd zijn nadat het 

werd opgemaakt of gedownload. Daarom is het belangrijk dat het auditteam 

een kopie heeft van het originele databasebestand, omdat hierop vaak meer 

auditsporen beschikbaar doordat de bestandsvorm uitgebreider en dieper is 

dan in Excel records. Hierdoor kan men op het originele bestand tests 

uitvoeren met betrekking tot autorisatie, toegang en wijzigingen aan 

individuele records die niet meer mogelijk zijn wanneer men de data anders 

presenteert. Dit kan vooral bij nieuwe klanten een probleem vormen maar 
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door goede communicatie en een handleiding of stappenplan kan men de 

klant duidelijk maken welk soort bestand men nodig heeft.  

Normaliter zijn data extractie modules weinig beperkt en kunnen zij vele 

datatypes omzetten zodat het auditteam erin kan werken. ASCII data 

bestanden, Word of Excel bestanden, MS access bestanden,… kunnen vlot 

worden omgezet naar het programma waardoor het compatibel is met vele 

externe programma‟s, boekhoudsoftware en dergelijke meer. Op die manier 

kan men met een algemene module werken en moet men geen 

aanpassingen doen aan het systeem naargelang men met een andere klant 

werkt.  

Er zijn een aantal grote voordelen verbonden aan werken met een kopie 

van het databasebestand in vergelijking met de audit te voeren in het bedrijf 

met het systeem van de klant zelf. Enerzijds kan men op die manier gerust 

zijn dat de auditor of het auditteam zelf geen wijzigingen zal aanbrengen in 

de dataset van de klant. Uiteraard is dit enorm belangrijk aangezien anders 

het risico bestaat dat de auditors zelf aan de basis liggen van ongeoorloofde 

wijzigingen. Anderzijds is de last voor de klant ook lager aangezien het 

auditteam op die manier minder zware eisen moet stellen aan de 

beschikbaarheid van het systeem en personeel van de klant. De 

administratie en boekhouding kan als het ware gewoon verder werken 

terwijl het auditteam op een andere locatie de dataset aan tests kan 

onderwerpen.  

Een mogelijk risico van werken met data extraction ligt in het feit dat men 

een momentopname maakt van de database en hierop tests uitvoert. Men 

zou kunnen stellen dat wijzigingen na het downloaden van de database niet 

worden getest, maar in feite bestaat dit risico ook wanneer men het systeem 

zelf gaat testen. Eens men daar namelijk stopt met testen worden 

wijzigingen ook niet onmiddellijk bekeken, dus in feite is dit geen risico dat 

verbonden is met het gebruik van de tool op zich.  
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Voorbeeld van deze software: de meeste grote commerciële pakketten 

bevatten een module om data klaar te maken voor de audit. Het zijn dus 

geen losstaande programma‟s maar ze behoren tot het pakket zelf. 

Dergelijke modules vindt men bijvoorbeeld in Audit Command Language 

(ACL) en Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA), dit zijn de twee 

bekendste commerciële pakketten.  

Data Mining 

Wanneer de data klaar is gemaakt en men kan starten met de 

testprocedures kan het auditteam gebruik maken van data miningtools. Met 

data mining kan men aan de hand van verscheidene technieken patronen 

herkennen in grote datasets. Zo kan men de data aan tests onderwerpen 

aan de hand van queries, kan men data gaan selecteren op basis van 

stratificatie, samples bepalen en automatisch laten leveren door het 

systeem, kijken of de nummering van bijvoorbeeld facturen of bepaalde 

transacties logisch verloopt en of er bepaalde nummers ontbreken, 

statistische analyses maken en berekening laten maken door het systeem. 

Het spreekt voor zich dat zo goed als elk van deze opties de audit versnellen 

maar ook kwaliteitsvoller maken.  

De audit kan sneller verlopen omdat men bijvoorbeeld ratio‟s automatisch 

door het systeem kan laten berekenen op basis van de jaarrekening van het 

bedrijf. Ook het bepalen van samples en ze zelf opzoeken in het systeem 

kan zo een stuk sneller verlopen, waarna aangepaste queries en algoritmes 

bepaalde tests kunnen uitvoeren die anders nog manueel zouden moeten 

worden berekend of nagegaan. Vooral het nagaan van de nummering van 

duizenden transacties is haast niet meer denkbaar zonder gebruik van een 

computer. Wanneer dit werk manueel zou moeten worden uitgevoerd, zou 

men al zeker op basis van sampling moeten werken en toch een deel van de 

controle verliezen.  
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De audit wordt ook kwaliteitsvoller, aangezien men de volledige database 

kan onderwerpen aan een aantal tests. Dit in tegenstelling tot vroeger, 

wanneer men deze tools niet had, aangezien men toen vooral genoodzaakt 

was om aan de hand van sampling slechts een gedeelte van de database 

manueel te controleren. Op die manier kon de auditor wel uitspraken doen 

over een gedeelte van de data maar in feite kon men dit nooit volledig 

betrouwbaar doortrekken naar de rest van de populatie records.  

In (Sayana, 2003) geeft men een mooi voorbeeld van de mogelijkheden 

van data mining bij de controle van loonbetalingen: wanneer de auditor na 

controle van het interne systeem van een klant een aantal 

controlemechanismen vindt, besluit hij dieper in te gaan op 

betalingstransacties. Omdat er bepaalde beperkingen met betrekking tot 

loonschalen en onkostenvergoedingen niet aanwezig zijn in het systeem is er 

te veel flexibiliteit mogelijk bij het verwerken van betalingen. Daarenboven 

werd het logboek waarin mogelijke wijzigingen automatisch door het 

systeem werden geregistreerd niet regelmatig nagekeken. Hoewel er na 

deze opmerkingen wijzigingen werden doorgevoerd in het interne controle 

systeem om deze problematiek aan te pakken bestond toch het gevaar dat 

er fouten, al dan niet kwaadwillig, waren geslopen in voorbije transacties. 

Het ging in dit voorbeeld om twee jaar aan records met duizenden 

betalingen aan verscheidene werknemers. Wanneer men dit manueel had 

willen testen had men hier een aantal auditmedewerkers een aantal dagen 

tot weken moeten aan laten werken. Het is net daar dat auditsoftware een 

groot voordeel biedt. Aan de hand van data mining technieken kon men de 

volledige database nagaan in een fractie van de tijd die men anders nodig 

had.  

Auditsoftware aan de hand van data mining is vaak ook in staat om 

informatie van verschillende bronnen samen te voegen en te combineren tot 

een tabel of rekenblad. Op die manier kan men eenvoudig complexere 
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berekeningen uitvoeren en kan men linken leggen tussen verschillende 

kerngetallen van het bedrijf. 

Cijferanalyse 

Cijferanalyse („digital analysis‟) is in feite een onderverdeling van data 

mining. Door deze analyse tracht men onregelmatigheden te ontdekken in 

cijferpatronen waarna men specifieke audittests kan gaan opstellen indien 

men problemen vindt.  

Concreet werkt cijferanalyse aan de hand van verschillende technieken, al 

naargelang wat men wil bereiken. Een bepaalde techniek die recentelijk aan 

aandacht wint is de analyse op basis van de wet van Benford. Benford stelde 

deze wetmatigheid in 1938 op, nadat hij er van overtuigd was geworden dat 

getallen vaker kleine startcijfers hebben (zoals 1 en 2) dan hogere 

startcijfers (8 en 9). Na een uitgebreide studie van datasets kon hij deze 

gedachte ook staven door empirisch bewijsmateriaal en kon hij een 

distributie opstellen om te gebruiken in statistische methodes. Aan de hand 

van deze distributie kunnen tegenwoordig ook tests worden uitgevoerd op 

databases om zo na te gaan of er een verdacht hoog (respectievelijk laag) 

aantal getallen zijn met hoge startcijfers (respectievelijk lage startcijfers). 

Wanneer het auditteam hier statistieken bekomt die te ver afwijken van de 

„distribution of first digits‟ kan dit een aanwijzing zijn dat er iets mis is. Men 

zal dan de controles aanscherpen of extra tests uitvoeren om het risico in te 

dijken (Cleary & Thibodeau, 2005; Nigrini & Mittermaier, 1997).  

Daarnaast maken auditsoftware modules voor data mining ook gebruik 

van onder meer neurale netwerken, zoals „Bayesian Belief Netwerken‟, 

beslissingsbomen, … Het volledig opnemen van deze werkmethodes valt 

buiten het bestek van deze thesis. Voor een volledig en diepgaand overzicht, 

onder andere ook over bovenvernoemde Benford‟s Law, wordt verwezen 

naar (Roosens, 2009).  
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Nadeel van dergelijke automatische controles op getallen ligt in het feit 

dat niet alle transacties zomaar kunnen worden getest aan de hand van een 

bepaalde distributie. Er zal moeten worden nagegaan of de data die men wil 

testen de gekozen verdeling wel degelijk volgt. Zo is de Benford‟s verdeling 

niet van toepassing op alle soorten transacties omdat er bepaalde vereisten 

nodig zijn. Data die aangepast zijn door menselijk toedoen en 

transactienummering zijn voorbeelden die niet op die wijze kunnen worden 

gecontroleerd.  

Text Mining 

Text mining is een techniek die ook aan belangstelling wint omdat men 

ook hier mogelijkheden opmerkt die vroeger niet denkbaar waren. Bij text 

mining gaat men patronen na in tekstbestanden, documenten, e-mails, 

blogs etc. Een gekend voorbeeld van een text mining systeem is het 

zogeheten „Echelon systeem‟ dat door de Amerikaanse geheime diensten 

wordt gebruikt in de strijd tegen terrorisme. Aan de hand van dergelijke 

systemen kan men bepaalde kernwoorden of combinaties van woorden 

opsporen die een indicatie kunnen zijn van terroristische plannen. Ook in 

audit kan zo een systeem mogelijkheden bieden. Meer nog, aan de hand van 

zogeheten „exploratory data mining‟ systemen kan de auditor zoeken naar 

verbanden waarvan hij zelf niet weet dat hij ze zoekt. Het systeem is dan 

zelf in staat om bepaalde tendensen in e-mail verkeer of vaakvoorkomende 

patronen te herkennen en mee te delen aan het auditteam. Hoewel deze 

systemen nog niet op punt lijken te staan hoopt men er in de toekomst 

mediaberichten over het bedrijf zelf alsook over naaste klanten en 

leveranciers mee te kunnen evalueren.  

Er zijn nog verder gevorderde technieken mogelijk zoals sentiment 

analyse en evaluatie van sociale netwerksites. Aangezien deze echter nog 

niet op punt staan en ons te ver zouden leiden wordt hiervoor verwezen 

naar (Hunton & Rose, 2010).  
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Voordelen van tekst analyses vindt men voor audit vooral in de e-mail 

controles. Zo kan men op een snelle en goedkope manier e-mail scannen 

waardoor men een breed scala aan factoren in rekening kan brengen tijdens 

de audit. Deze technieken liggen echter zeer gevoelig en stoten op 

weerstand van de gecontroleerde werknemers. Het is een inbreuk op hun 

privacy. Daarnaast kan kennis van het systeem mogelijke fraudeurs ertoe 

aanzetten om de methodes te omzeilen en voorzichtiger om te springen met 

hun e-mail verkeer.  

Volledig geïntegreerde modules 

Men spreekt van geïntegreerde modules wanneer bepaalde programma‟s 

ingebouwd zijn in het systeem van de klant. Bedoeling van dergelijke 

modules zou zijn om transacties van de klant in realtime te kunnen volgen, 

beoordelen en controleren en onmiddellijk melding te maken van verdachte 

of ongebruikelijke transacties. Dergelijke modules zijn een mooie stap in de 

richting van continuous auditing maar zijn op dit moment nog niet genoeg 

ontwikkeld. Ze komen wel al voor in sommige interne audit systemen maar 

voor de externe audit worden ze nog niet gebruikt. Reden hiervoor is dat ze 

nog niet op punt staan en vaak data markeren als uitzonderingen of 

potentiële frauduleuze transacties al is dit niet altijd het geval. 

Geaggregeerde informatiesystemen 

Hoewel dit type software nog verre toekomstmuziek lijkt, veronderstelt 

men wel dat het de audit op lange termijn ten goede zal komen. Deze 

systemen zullen trachten aan de hand van data en tekst analyses, 

geïntegreerde modules bij de klant en externe informatie een overzicht te 

geven van de status van het bedrijf. Op basis van dat uitgebreide overzicht 

zal de auditor zijn analyse dan kunnen starten of aanvullen om zijn mening 

te geven over het bedrijf. Voor een uitgebreid voorbeeld en een schets van 

wat deze systemen zouden aankunnen verwijzen we nogmaals naar (Hunton 

& Rose, 2010).  
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3.1.2. Systems for managing audits 

De volgende groep tools worden eerder gebruikt ter ondersteuning van de 

audit. Meer en meer schakelen kantoren over op programma‟s om 

werkschema‟s op te stellen en om bij te houden welke procedures nog 

moeten worden uitgevoerd. Ook de rapportering en documentatie wordt 

elektronisch bijgehouden. Deze auditmanagementtools bieden wel wat 

voordelen, aangezien ze al van bij de planningsfase worden ingeschakeld. 

Dit is belangrijk omdat het volle potentieel van de andere audittools maar 

bereikt kan worden wanneer men er al bij de planningsfase rekening mee 

houdt (Paukowits & Paukowits, 2000).  

Elektronische werkpapieren 

Met elektronische werkpapieren is men in staat om de traditionele 

papieren versies van de werkpapieren te veranderen door digitale versies. 

Op die manier kan men eenvoudiger bijhouden wie welke procedures heeft 

uitgevoerd, of er al een review gebeurd is, wat het bewijsmateriaal 

opleverde etc. Voordelen aan de elektronische versie zijn dat men fouten 

kan corrigeren zonder telkens een nieuw document af te drukken en dat een 

groter aantal mensen gelijktijdig in het systeem kunnen werken. Wijzigingen 

worden mooi bijgehouden in logboekbestanden zodat men ook daar extra 

controle over heeft. Voorbeelden van dergelijke programma‟s zijn Apex 

Electronic Working Papers en Caseware Working Papers.  

Dynamische auditplanners 

Wanneer men nog een stapje verder gaat, kan men spreken van 

„dynamische auditplanning tools‟. Hierin zitten vaak de elektronische 

werkpapieren vervat maar deze worden dan aangevuld door andere 

toepassingen. Zo kan men de volledige audit hierin plannen, vaak ook 

concreet aan de hand van weekschema‟s. In deze software wordt het 

mogelijk om karakteristieken van de klant en van de sector in te brengen 
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om op die manier een aantal focusgebieden te bekomen die extra aandacht 

vereisen. Wanneer bepaalde tests niet heel belangrijk zijn bij de klant wordt 

dit ook meegedeeld en kan het auditteam hier minder tijd aan besteden. Aan 

de hand van een uitgebreide risico analyse brengt men dan nog extra 

paramaters en informatie in het systeem om op die manier concrete 

testmethodes te bekomen. Daarna kan men vaak ook de data mining tools 

die hierboven werden beschreven terugvinden in deze pakketten en 

zodoende de testprocedures onmiddellijk uitvoeren en de resultaten ervan 

opnemen in het dossier.  

Het grote voordeel van dergelijke toepassingen ligt in het feit dat men alle 

informatie over de klant kan verzamelen in een document. Het is mogelijk 

allerhande bestandstypes (word, pdf, Excel, …) te koppelen aan het dossier 

om zo een centrale locatie te bekomen waarin men alles kan terugvinden. 

Bijkomend voordeel is dat wanneer men het volgende jaar de klant opnieuw 

aan een audit moet onderwerpen een groot gedeelte van het dossier en 

bijhorende documenten kan overgedragen worden. Het gaat dan uiteraard 

om documenten die jaarlijks terugkomen en geen wijzigingen ondergaan. Op 

die manier spaart men echter wel het werk en de tijd uit om kopieën te 

nemen van de oorspronkelijke documenten en ze terug in het nieuwe dossier 

te uploaden.  

Het risico van dergelijke systemen ligt in het feit dat het systeem geen 

eigen informatie vergaart en ook zelf geen denkwerk verricht. Enkel 

wanneer de correcte paramaters en instellingen worden ingegeven zal het 

systeem aanbevelingen doen. Het gevaar sluipt in een mate van passief 

gedrag door de gebruiker, die er mogelijks vanuit zal gaan dat het systeem 

de audit voor hem of haar zal doen. Het is echter nog steeds de taak van de 

revisor en zijn team om de audit in goede banen te leiden.  
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3.1.3. Systems for training auditors  

Hoewel de volgende groep software geen directe link meer heeft met het 

auditproces zijn ze toch ook niet onbelangrijk. Meer en meer schakelt men 

immers ook software in om de auditors training te geven aan de hand van 

cases en voorbeelden gegeneerd door een computer. Door training te geven 

aan de auditors en auditsoftware te incorporeren in de oplossingsmethode 

tracht men daarenboven het gebruik van die software te bevorderen. 

Wanneer auditors immers gewoon zijn van met het systeem te werken 

zullen ze er ook zelf sneller de voordelen van inzien en er zelf naar 

teruggrijpen wanneer ze aan het werk zijn.  

Om de systemen toegankelijk te maken is deze training nodig, maar is het 

ook belangrijk dat de software zelf gebruiksvriendelijk is en vlot werkt. Dit 

kan men bevorderen door uitvoerig testen en ook door de uiteindelijke 

gebruikers reeds in te schakelen bij het ontwikkelen van het systeem. Op die 

manier heeft men een directe feedback link die men kan gebruiken om het 

pakket mee te verbeteren. De opmerking die hierboven gegeven werd is ook 

hier van toepassing: men moet zeker ook belang hechten aan het 

denkproces buiten het gebruik van software. Het is belangrijk de klemtoon 

te leggen op de methodologie. De software zelf is in geen geval een 

alternatief voor een goede werkmethode in audit en kan louter beschouwd 

worden als een aanvulling, een tool om het werk te versnellen of te 

coördineren.  

3.1.4. Systems for security evaluation  

Naast bovenvermeldde indeling van (Hunton & Rose, 2010) spreekt men 

ook vaak nog over een type tools die nog niet aan bod zijn gekomen. 

Security evaluation tools worden soms ingeschakeld om het netwerk en de 

IT-infrastructuur van de klant te controleren. Concreet gaat het dan om 

programma‟s die kunnen nagaan wie toegang heeft tot welke bestanden en 

wie gemachtigd is om verschillende lagen van het systeem aan te passen. 
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Zo is het bijvoorbeeld niet veilig indien alle gebruikers toegang hebben tot 

alle bestanden, omdat er dan logboekbestanden zouden kunnen gewist 

worden of wachtwoorden zouden kunnen worden gewijzigd. Daarnaast heeft 

men ook software die gemaakt is om na te gaan of de beveiliging van het 

systeem correct werkt. Virus scanners en firewalls, die normaal gezien 

dienen om toegang van buitenaf te beperken, kunnen worden getest door 

zelf een aanval te lanceren op het systeem. Deze materie maakt echter geen 

deel uit van het gewone takenpakket van een revisor maar hiervoor zal men 

een IT-specialist of IT-auditor moeten inschakelen.  

De functie van IT-specialist of IT-auditor is net als het groter gebruik van 

CAATTs ook een resultaat van de wijzigingen in de sector (cf. supra) en wint 

aan belang omdat het auditteam vaker op problemen stuit waar men geen 

raad mee weet. In zulke gevallen tracht men een IT-specialist te consulteren 

die een analyse kan maken van het probleem en het team kan meedelen in 

welke mate extra controles nodig kunnen zijn. Voor een volledige 

omschrijving van het takenpakket en profiel van de IT-auditor wordt 

verwezen naar (Carroll, van der Merwe, & Lubbe, 2007; Mahzan & 

Veerankutty, 2011).  

3.2. Verschillen Big 4 en non Big 4  

Wanneer men het heeft over al deze tools en softwarepakketten is het 

belangrijk op te merken dat niet elke audit uitgevoerd wordt aan de hand 

van het gebruik van CAATTs. Men zou kunnen verwachten dat het vooral 

grootschalige audits van heel grote bedrijven nood hebben aan 

ondersteuning van auditsoftware. In de literatuur komt dit ook effectief naar 

voor. Uit (Janvrin, Bierstaker, et al., 2008) blijkt dat er in recente jaren op 

grote schaal geïnvesteerd werd in IT door auditkantoren maar dat er een 

duidelijk kloof bestaat tussen Big 4 en non-Big 4 filialen. Er wordt verwacht 

dat dit ligt aan twee zaken. Enerzijds is er het feit dat Big 4 kantoren grotere 

geldreserves hebben waardoor ze zelf tijd en middelen kunnen investeren in 
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de ontwikkeling van een eigen aangepast pakket dat voldoet aan alle 

normen en voorschriften en aan hun eigen noden. Anderzijds is het ook zo 

dat Big 4 kantoren traditioneel grotere klanten hebben, zoals multinationals 

en beursgenoteerde bedrijven. Het lijkt plausibel dat ze hierdoor ook 

genoodzaakt zijn om CAATTs te gaan gebruiken, omdat de grotere bedrijven 

zelf ook meer complexe IT-infrastructuur gaan gebruiken en veel meer 

transacties uitvoeren die dienen te worden gecontroleerd.  

Dit idee lijkt te worden bevestigd door onderzoek gevoerd door (H. Chang 

et al., 2011). Zij voerden een onderzoek aan de hand van data van 

accounting- en auditbedrijven en stelden het volgende vast: “[Results 

indicate] that Big 4 accounting firms experienced greater productivity growth 

than non-Big 4 firms in the period 1993-2003, primarily due to the 

contributions of technical progress and, in particular, IT capital 

accumulation.” Aangezien er na verdere analyse weinig verschillen op te 

merken waren op het vlak van ontwikkeling van competenties van 

werknemers („human capital‟) tussen Big 4 en non-Big 4 bedrijven, 

concludeerden zij dat het vooral dankzij de hogere inspanningen in IT is dat 

de Big 4 bedrijven een grotere productiviteitsgroei kennen. Samenvattend 

stellen ze verder nog: “Since the Big 4 accounting firms have invested more 

resources to revamp their IT systems and infrastructure, they are rewarded 

with greater technical progress and IT capital accumulation, which in turn 

leads to higher productivity growth.”  
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3.3. Vereisten om CAATTs te kunnen gebruiken 

Auditkantoren kunnen niet zomaar starten met het gebruik van CAATTs 

van het ene moment op het andere. Om de softwaretools te kunnen 

gebruiken op een efficiënte manier moeten aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan. (Sayana, 2003) haalt drie voorwaarden aan die zo goed 

mogelijk vervuld moeten zijn, zo niet zal men problemen ondervinden 

tijdens het gebruik. Deze wordt aangevuld met een eigen opmerking die 

werd afgeleid uit de interviews.  

Netwerk- en datatoegang 

Deze voorwaarde is de meest logische en spreekt in principe voor zich. 

Wanneer het auditteam geen toegang heeft tot het netwerk van de klant 

maar vooral wanneer er geen toegang is tot bedrijfsdata zal men de audit 

niet op een kwaliteitsvolle manier kunnen uitvoeren. Het is echter ook niet 

voldoende om gewoon een kopie van de data te hebben, zoals eerder 

aangehaald. In een ideale situatie kan de auditor zijn laptop gewoon 

koppelen aan het systeem en met de echte data op de servers van de klant 

werken of er een rechtstreekse kopie van te nemen om mee verder te 

werken. Wanneer men met een kopie werkt kan het nog nodig zijn na te 

gaan of er niets is misgelopen bij het downloaden en of de data wel 

overeenstemt met het originele bestand.   

Kennis van de applicatie en de data 

Het is verder ook van belang om de technische details te kennen van de 

gebruikte applicaties en welke datatypes er compatibel mee zijn. Ook kennis 

van het systeem van de klant is een noodzaak. Ook een omschrijving van de 

data en de karakteristieken van de informatie die erin vervat heeft men 

nodig om het systeem goed te begrijpen. Het kan hierbij ook handig zijn om 

een overzicht te hebben van uitgeschreven versies van gebruikte codes en 

afkortingen die gebruikt worden in de dataset. Wanneer men de data op 



 
39 

deze manier goed begrijpt kan men vervolgens testprocedures opstellen en 

correcte interpretaties maken wanneer de tests voltooid zijn. Vaak kan het 

auditteam gebruik maken van een IT-specialist om de gebruikte applicaties 

van de klant te controleren en indien nodig aanbevelingen te geven aan het 

team, waarna zij eventuele risico‟s en bijhorende procedures kunnen 

aanpassen.  

Audit competenties en probleemgebieden correct identificeren 

Wanneer de auditor toegang heeft tot de data en de data correct kan 

interpreteren, heeft hij daarnaast nog kennis nodig van correcte 

auditprocedures en testmethodes om te weten op welke wijze hij transacties 

kan testen en valideren. Net als bij een gewone, manuele audit zonder 

gebruik van computertoepassingen moet de auditor zijn vak kennen en een 

basismethodologie altijd in het achterhoofd houden.  

Nood aan softwaregebruik 

Ten slotte is het belangrijk om op te merken dat er nog een laatste 

voorwaarde is aan het gebruik van sommige IT toepassingen in audit. Men 

moet bij de planningsfase van de audit al nagaan of er een noodzaak is om 

auditsoftware te gebruiken of niet. Voor bepaalde audits, voornamelijk kleine 

audits van KMO‟s of kleine filialen kan het zijn dat er geen behoefte is aan 

het gebruik van computertoepassingen. Daarenboven is het vaak zo dat men 

de voordelen van softwaregebruik pas ziet na enkele uren werk, omdat er 

iets meer tijd nodig is om het systeem op te zetten dan bij een manuele 

audit. De procedures die moeten doorlopen worden in een auditplanner zijn 

bijvoorbeeld vaak uitgebreid en leveren hun tijdswinsten op door bepaalde 

auditprocedures in te korten omdat de risico‟s beperkt zijn. Wanneer men in 

een kleine audit echter zelf al weet heeft van de probleemgebieden moet 

men toch ook het hele systeem instellen en alle parameters overlopen 

vooraleer men verder kan werken met het systeem.   
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3.4. Nadelen verbonden aan het gebruik van 

CAATTs 

 

Hoewel het gebruik van auditsoftware vele voordelen biedt zijn er ook een 

aantal nadelen aan verbonden waar men rekening mee dient te houden. In 

wat volgt geven we een kort overzicht van enkele nadelen, gebaseerd op 

(Dowling & Leech, 2007) die een oplijsting maakten van de literatuur 

omtrent beperkingen aan auditsoftware. Zoals eerder al opgemerkt mag 

men niet vergeten dat het systeem niet de mogelijkheid heeft om zelf na te 

denken maar dat het een proces is dat inputs nodig heeft en louter op basis 

van die inputs een output genereert. Het blijft dus belangrijk uitgebreid na 

te denken over de omgeving van de klant en de potentiële bedrijfsrisico‟s. 

Men dient er op te letten dat men niet te hevig gaat vertrouwen op het 

systeem en zo blind de checklists en procedures doorloopt zonder contact en 

feeling te behouden met de bedrijfsspecifieke factoren van de klant. 

Daarnaast kruipt er ook behoorlijk wat tijd in het ontwikkelen van CAATTs, 

ze opzetten en parameters in orde brengen en vooral in de opleiding van de 

mensen die ermee moeten werken. Om er daarenboven voor te zorgen dat 

de medewerkers ze correct gebruiken is het belangrijk dat ze er eenvoudig 

mee kunnen werken, dat het systeem stabiel is en dat ze het nut inzien van 

de toepassingen. Indien ze zich niet achter het systeem kunnen scharen 

dreigt de mogelijkheid dat ze het systeem proberen omzeilen of niet 

optimaal gebruiken, door bijvoorbeeld zelf de testresultaten manueel nog na 

te rekenen of uit te printen. Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat deze 

software toepassingen in geen geval goedkoop zijn. Zowel de commerciële 

pakketten als het zelf ontwikkelen van een systeem kost aardig wat geld. 

Het kan daarom voor kleine kantoren vaak een moeilijk vraagstuk zijn 

wanneer zij een beslissing dienen te maken om al dan niet te investeren in 

software.  
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3.5. Gebruik van CAATTs 

 

Na een korte algemene uitleg over CAATTs en enkele deelaspecten rest 

nog de vraag: in welke mate worden deze toepassingen nu werkelijk 

gebruikt in een auditomgeving?  

Uit een studie uitgevoerd in 2008 bij 181 auditors van verschillende 

kantoren bleek dat een heel aantal verschillende toepassingen gebruikt 

worden. Bij de respondenten zaten auditors van zowel Big 4 als non-Big 4 

kantoren en ook een relatief groot aantal lokale kleine kantoren kwamen aan 

bod. Er blijkt uit de studie alvast een verschil te zijn tussen de types 

kantoren onderling. De vermoedens die eerder werden aangehaald 

betreffende het groter investeringsvermogen van Big 4 kantoren werd in 

deze studie ook bevestigd en blijkt dus ook te leiden naar gebruik op grotere 

schaal dan bij andere kantoren. Voor een groot aantal toepassingen en voor 

het gebruik van IT specialisten zijn Big 4 kantoren duidelijk actiever dan de 

andere kantoren.  

Algemeen werd het gebruik van vijf applicaties als regelmatig of hoog 

bestempeld. Het gaat dan om de toepassingen aangaande elektronische 

werkpapieren, analytische procedures en ratio tools, zoekrobotten op 

internet, rapporten schrijven en samplingmethodes via de computer. De 

toepassingen die nog niet lang op de markt zijn of die nog niet volledig 

ontwikkeld zijn zoals volledige digitale analyses, online transactie tests en 

continue monitoring verkregen een lagere score en worden dus minder 

intensief gebruikt. In onderstaande tabel worden de resultaten van het 

onderzoek weergegeven, ingedeeld volgens fase van de audit. Opvallend is 

dat het belang van sommige toepassingen hoger werd beoordeeld dan het 

gebruik ervan, wat er op zou kunnen wijzen dat sommige toepassingen nog 

niet aanwezig zijn in bepaalde bedrijven maar ze die wel zouden willen, of 

dat de toepassingen die gebruikt worden nog niet genoeg ontwikkeld zijn en 

men ze daarom nog niet optimaal kan gebruiken.  
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Uit het onderzoek bleek verder ook dat het gebruik van IT-specialisten of 

IT-auditors nog maar weinig ingeschakeld wordt. Slechts in 24.5% van alle 

audits blijkt er beroep te worden gedaan op een IT-specialist. Mogelijke 

redenen die worden aangehaald in het onderzoek zijn overmatig vertrouwen 

in eigen kunnen om IT-risico‟s in te schatten en het niet willen inschakelen 

van een specialist omdat dit de flow van de audit zou verstoren. 

Logischerwijze blijkt wel dat IT-specialisten gebruik gecorreleerd is met de 

complexiteit van het IT-systeem van de klant in kwestie (Janvrin, Bierstaker, 

et al., 2008).  

  



 
43 

Tabel 2: Gebruik & belang van CAATTs (naar (Janvrin, Bierstaker, et al., 2008)) 

Audit Toepassing Mate van gebruik & 

(standaarddeviatie) op 7 

puntschaal) 

Mate van belangrijkheid & 

(standaarddeviatie) op 7 

Client Acceptance & audit planning fase 
Analytische procedures  & ratio tools 5.06 (1.63) 5.50 (1.36) 

Internet zoekrobots 4.60 (1.84) 4.75 (1.87) 

Audit planning software 4.20 (2.33) 4.99 (2.01) 

Risk Assessment 4.09 (2.33) 4.73 (2.28) 

Client Acceptance 3.58 (2.41) 4.45 (2.22) 

Audit testfase 

Sampling 4.53 (2.07) 4.91 (2.05) 

Interne controle tests 3.90 (2.36) 4.77 (2.30) 

Data mining 2.60 (1.93) 3.82 (2.16) 

Continue monitoring 1.90 (1.56) 2.92 (1.97) 

Online transactietests 1.87 (1.63) 2.61 (2.16) 

Database modeling 1.85 (1.51) 2.62 (1.75) 

Digitale analyse 1.67 (1.37) 2.31 (1.70) 

Audit afwerking- & rapporteringsfase 

Rapporteringstools 4.55 (2.28) 5.05 (2.00) 

Fraude analyse 2.83 (2.02) 4.18 (2.29) 

Financiele berichtgeving klant bekijken 2.55 (2.00) 3.02 (2.21) 

Administratie & Praktisch beheer 

Elektronische werkpapieren 5.39 (2.11) 5.79 (1.74) 

Klantenrelaties beheer 2.90 (2.09) 3.95 (2.18) 

Grafieken 2.69 (1.59) 2.92 (1.73) 

Kennis management systemen 2.45 (2.01) 2.97 (2.34) 

Expert systemen 1.64 (1.43) 2.19 (1.90) 
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4. Factoren die effect hebben op de implementatie 

en het gebruik van CAATTs  

Gezien het gebruik en de voordelen van het gebruik van CAATTs aan 

belang wint is het niet onbelangrijk even in te gaan op de factoren waarmee 

men rekening moet houden. Net als bij elk type investering is het belangrijk 

dat er vooraf een aantal vragen worden gesteld en voorbereidend werk 

wordt gedaan om de implementatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ook 

bij auditsoftware en tools is dit niet anders, wil het auditbedrijf dat de 

toepassing een succes wordt dan zal er vooraf een periode moeten 

ingerekend worden om het kantoor voor te bereiden. In dit hoofdstuk gaan 

we in op een aantal factoren die belangrijk zijn gebleken bij de 

implementatie van software. In de literatuur is nog niet zo heel veel 

onderzoek gevoerd naar de specifieke factoren voor auditsoftware, al zijn er 

wel een aantal onderzoeken geweest die ook hier gebruikt werden. Deze 

worden aangevuld met literatuur omtrent de implementatie van ERP 

systemen aangezien verwacht kan worden dat dit voor een groot deel 

gelijklopend is met audittoepassingen. Vooraleer we op deze factoren ingaan 

bekijken we echter eerst een aantal belangrijke elementen die men in acht 

moet nemen bij de beslissing om een systeem in te voeren.  

4.1. Pre-implementatie selectiecriteria  

Vooraleer in te gaan op factoren die de implementatie van een systeem 

kunnen beïnvloeden is het belangrijk om te kijken welke elementen een rol 

spelen bij de beslissen omtrent het type software dat men wil gebruiken. 

Een eerste belangrijke vraag die men hierbij bijvoorbeeld kan stellen is of 

men het programma zelf wil ontwikkelen of men een commercieel pakket wil 

aankopen, eventueel aanpassen en gebruiken. Hierover werd een onderzoek 

gevoerd door (Lin & Wang, 2011) waarbij men aan de hand van interviews 

bij auditors peilde naar belangrijke elementen bij het beslissingsproces van 

auditsoftware. Zij ondervonden dat er over een aantal factoren moest 
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worden nagedacht voordat men overging naar softwaregebruik. Uit de 

interviews bleken vier criteria te bestaan waar mee rekening moest worden 

gehouden in het beslissingsproces met in totaal negentien onderliggende 

factoren. Deze worden in onderstaande figuur weergegeven.  

De belangrijkste criteria bleken systeemfuncties en data processing. 

Opmerkelijk is dat de kostprijs van het systeem het minst belangrijke 

criterium blijkt te zijn. Men hecht er dus duidelijk veel meer belang aan dat 

de systemen vooral kwaliteitsvol zijn en de correcte functionaliteiten 

bevatten. Dat dit mogelijks een hogere kostprijs met zich meebrengt blijkt 

minder belangrijk te zijn.  

Tabel 3: Evaluatiecriteria bij pre-implementatie beslissingsproces (naar 
(Lin & Wang, 2011)) 

Criterium Gewicht Factor Gewicht 

Technische 

ondersteuning  

0.1268 Technische ondersteuning 0.7046 

Opleiding & training 0.2952 

Handleiding 0.0002 

Kostprijs 0.1186 Aankoopkost 0.6921 

Onderhoudskost 0.0608 

Opleidingskost 0.2471 

Systeemfuncties 0.4192 Systeemvereisten 0.0161 

Gebruiksinterface 0.1029 

Dataopslag  0.0482 

Systeemstabiliteit 0.6785 

Systeembeveiliging 0.1543 

Data verwerking 0.3354 Verwerkingssnelheid 0.2172 

Bestandstypes  0.0054 

Accuraatheid 0.3324 

Databeveiliging 0.0617 

Data verwerking / nummering 0.0375 

Auditspoor 0.0054 

Complexe transactieverwerking 

mogelijk 

0.2869 

Leesbaarheid van data & 

statements  

0.0536 
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4.2. Factoren bij ERP-systemen 

Hoewel gericht op implementatie van ERP-systemen geeft het onderzoek 

van Nah, Lau & Kuang toch een aantal factoren waarvan verwacht kan 

worden dat ze ook bij de implementatie van CAATTs een rol kunnen spelen. 

In twee fases onderzochten zij welke factoren van belang zijn bij 

implementatie van ERP-systemen. Eerst bekeken ze de literatuur en stelden 

zo elf factoren op die van belang zouden kunnen zijn. De factoren die zij 

verzamelden waren, in willekeurige volgorde: Project Champion, 

Communicatie, Top Management Support, ERP Teamwerk & Samenstelling, 

Business Process Reengineering (BPR), Change Management Culture and 

Program, Bedrijfsplan & Visie, Software ontwikkeling, testing & 

probleemoplossing, Monitoring en Evaluatie van Performantie en tenslotte 

Appropriate Business and IT Legacy systems. Voor een uitgebreide 

omschrijving van al deze factoren word verwezen naar het onderzoek (Nah, 

Lau, & Kuang, 2001). 

In een tweede fase van hun onderzoek onderzochten ze de mening van 54 

Chief Information Officers om na te gaan welke van die elf factoren zij als 

belangrijk aanschouwden. Uit dit deel van het onderzoek bleek dat nagenoeg 

alle factoren als belangrijk werden aanzien. Slechts een factor, namelijk 

Appropriate Business and IT Legacy Systems scoorde minder dan 4 op 5. 

Vooral Top Management Support, de Project Champion (persoon die het hele 

implementatieproject coördineert), ERP Teamwork & Composition, Project 

Management en Change Management Culture and Program scoorden zeer 

hoog, met waardes tussen 4.76 en 4.5 op 5. In onderstaande tabel worden 

de scores van elke factor kort weergegeven (Nah, Zuckweiler, & Lau, 2003).  
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Tabel 4: Implementatiefactoren bij ERP systemen en hun mate van belang 
(naar (Nah et al., 2003)) 

Factor Score op 5 

Top Management Support 4.76 

Project Champion 4.67 

ERP Teamwerk & Samenstelling Team 4.65 

Project Management 4.59 

Change Management Culture & Program 4.50 

Communicatie 4.39 

Bedrijfsplan & Visie 4.31 

BPR 4.22 

Software ontwikkeling, testing & probleemoplossing 4.20 

Monitoring & Evaluatie van performantie 4.19 

Appropriate Business and IT Legacy Systems 3.48 

 

Wanneer we deze factoren evalueren in het kader van een auditsoftware 

implementatie zijn er een aantal factoren die ook daar van belang zijn. Dat 

top management achter de beslissing moet staan om over te stappen op een 

auditprogramma lijkt logisch, gezien de individuele auditor in vele bedrijven 

weinig impact zal hebben op de werkwijze van het hele kantoor en 

goedkeuring van het top management nodig zal zijn om een nieuw systeem 

in te voeren. Wat de projectleider of champion betreft merken Nah et. al zelf 

op dat dit een factor is die vooral bij ERP-systemen nodig is, gezien de 

gehele organisatie op heel veel verschillende vlakken dient bijgewerkt te 

worden. Mogelijks geen absolute vereiste voor auditsoftware dus, maar het 

is wel aangewezen om een duidelijk software team samen te stellen dat in 

eerste instantie het project ontwikkelt (of aanpast indien aangekocht), het 

aanleert aan een aantal key users en de hele implementatie verzorgt. Het is 

van groot belang dat dit team los van de rest van de organisatie kan werken 

en zich kan focussen op de invoering van het project. Logischerwijze zal ook 

een goede communicatie van belang zijn, aangezien dit samen met software 
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ontwikkeling, training & probleemoplossing de eventuele kinderziektes uit 

het systeem nog zal kunnen opsporen en verhelpen. Monitoring en evaluatie 

tenslotte zal ook een belangrijke rol spelen bij het proces voor het 

auditkantoor. De andere factoren zijn eerder typisch voor ERP-systemen en 

zijn hier minder van toepassing.  

Naast deze factoren, afgeleid van ERP-systemen, zijn er in de literatuur 

nog een aantal onderzoeken die specifiek gericht zijn op audit toepassingen 

en software en waar ook een aantal belangrijke factoren uit voortkomen.  

4.3. Auditor Acceptance 

Het is belangrijk in te zien dat de personen die beslissen over audit 

toepassingen vaak niet dezelfde personen zijn als diegenen die er regelmatig 

mee zullen werken. Vooral in grote kantoren is het denkbaar dat de 

beslissing om een softwarepakket te gebruiken wordt genomen door top 

management op nationaal en vaak zelfs internationaal niveau. De 

auditteams die de software zullen gebruiken moeten echter bereid zijn om 

met het systeem te werken. Hiervoor dienen een aantal elementen aanwezig 

te zijn die al dan niet zullen leiden tot acceptance van de individuele 

auditors.  

Theoretisch framework 

In de literatuur is al heel wat onderzoek verricht naar modellen en 

theorieën die het al dan niet aanvaarden van software trachten te verklaren. 

Een belangrijk werk hierbij is het onderzoek van (Venkatesh, Morris, Davis, 

& Davis, 2003). Zij bekeken en vergeleken acht op dat moment gangbare 

modellen en combineerden een aantal goede elementen uit elk van die 

modellen om tot een algemeen model van technologie adaptatie te komen, 

genaamd „Unified Theory of Acceptance and Use of Technology‟ (UTAUT).  
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In de UTAUT vindt men vier grote constructen waarvan men verwacht dat 

ze een effect zullen hebben op het gedrag van de gebruiker. Deze zijn 

„Performance Expectancy‟ (PE), „Effort Expectancy‟ (EE), „Social Influence‟ 

(SI) en „Facilitating Conditions‟ (FC).  

Performance expectancy slaat op de verwachtingen van efficiëntiewinsten 

door het gebruik van software. Men neemt aan dat wanneer er hoge 

verwachtingen zijn van een systeem de bereidheid om er mee te werken 

hoger zal zijn. Met effort expectancy bedoelt men de verwachte moeite om 

met het systeem te werken. Indien het systeem niet gebruiksvriendelijk is of 

lijkt zal het aanvaarden ervan moeilijker verlopen. Het construct social 

influence duidt op druk van mensen uit de omgeving van de gebruiker. 

Wanneer vrienden en familie, kennissen en in ons geval vooral collega‟s het 

belang van de software benadrukken en het aanbevelen zal men sneller 

geneigd zijn om het systeem ook een kans te geven. De facilitating 

conditions tenslotte omvatten steun en begeleiding, opleiding, informatie en 

documentatie van het systeem.  

Daarnaast zijn er nog een aantal karakteristieken eigen aan de gebruiker 

zelf, de zogeheten „moderators‟ die een impact hebben op hoe de gebruiker 

de verschillende constructen ervaart. Op deze manier hebben deze 

moderators ook een effect op het uiteindelijk gebruiksgedrag van de 

gebruiker. Deze elementen zijn geslecht, leeftijd, ervaring en de mate 

waarin men de software vrijwillig wil gebruiken. Niet elke moderator heeft 

op elk van de vier constructen een impact. Zo is het bijvoorbeeld niet logisch 

dat het geslacht van de gebruiker een impact heeft op de facilitating 

conditions, maar de leeftijd wel. Ongeacht het geslacht is dezelfde informatie 

ter beschikking voor de gebruiker, maar door verschillen in leeftijd kunnen 

deze moeilijker te vinden of interpreteren zijn. Zo kan het bijvoorbeeld dat 

oudere werknemers meer moeite hebben met het vinden van de correcte 

informatie op het internet, omdat ze het opzoeken op internet niet onder de 

knie hebben. Verder onderzoek naar zowel leeftijd van werknemers als hun 
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ervaringen op het gebruik van computertoepassingen toont aan dat deze 

moderatoren een impact zouden kunnen hebben op het al dan niet 

accepteren van auditsoftware (Chaparro, Bohan, Fernandez, Choi, & Kattel, 

1999; Kang & Yoon, 2008; Khan & Rizvi, 2010; Lee, Wagner, & Shin, 2008). 

Onderstaande figuur geeft de theorie van Venkatesh et al. schematisch 

weer. Ook het werk van (Dowling, 2009) geeft gelijkaardige factoren weer 

die de intentie om een systeem correct te gebruiken weergeven. Dowling 

heeft het onder meer over de normatieve druk, wat we kunnen koppelen 

aan de social influence onder UTAUT.  

Sinds het werk van Venkatesh et al. werd deze theorie nog verder 

aangevuld met specifiek onderzoek naar de toepassing van de theorie op het 

implementeren van CAATTs. Zo voerden (Janvrin, Lowe, et al., 2008) een 

onderzoek aan de hand van het standaardmodel van Venkatesh et al. en ze 

toetsten het model aan de meningen van 181 auditors uit verschillende 

auditkantoren. Uit hun onderzoek bleek dat vooral de performance 

expectancy en facilitating conditions belangrijk zijn bij auditsoftware. 

Daarnaast voegden zij zelf nog een construct toe aan het model, namelijk de 

grootte van het bedrijf. Ze vonden dat Big 4 kantoren nog significant meer 

belang hechtten aan performance expectancy en facilitating conditions.  

Deze resultaten samen suggereren dat het voor een auditkantoor ter 

voorbereiding van een softwarepakket vooral belangrijk zal zijn training 

programma‟s op te zetten om de gebruiker te leren werken met het systeem 

en een uitgebreide database op te zetten met frequente vragen en 

oplossingen voor bepaalde problemen.  
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Figuur 2: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (naar 
(Venkatesh et al., 2003) 

  

Deze assumptie in verband met uitgebreide trainingsprogramma‟s voor 

gebruikers van CAATTs wordt ondersteund door onderzoek uitgevoerd door 

(Bedard et al., 2003) en blijkt van groot belang in het aanvaardingsproces 

van gebruikers. In dit onderzoek ging men na wat het effect was van 

training op de aanvaarding van een nieuw systeem van elektronische 
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werkpapieren in een auditkantoor. Concreet vergeleek men de perceptie en 

gedragsintentie bij auditors voor en na een intensieve training in het 

systeem. De resultaten van de studie tonen aan dat de perceptie van de 

gebruikers over het systeem in positieve zin wijzigt, men kijkt er positiever 

tegenaan en ziet de voordelen beter in na de training. Ook de intentie om 

het systeem te gebruiken stijgt bij zij die verantwoordelijk zullen zijn voor 

het opstellen van de documenten. De groep werknemers die de documenten 

nakijkt en goedkeurt blijkt minder wijzigingen in perceptie en intentie te 

verkrijgen door de training.  

Ook (Curtis & Payne, 2008) gebruikten het UTAUT model als basis voor 

een onderzoek en koppelden auditspecifieke factoren aan een aantal van de 

opgegeven constructen. Zo bekeken zij de lengte van de evaluatieperiode en 

het budget als achterliggende factoren van de performance expectancy.  

Daarnaast bekeken ze verder de impact van superieuren als factor van 

social influence en wijzigden ze de moderators naar audit ervaring, risico 

preferentie en perceptie van budgettaire druk omdat deze meer potentieel 

hebben voor de auditsector dan de moderators onder het standaardmodel. 

Aan de hand van een case study uitgevoerd bij auditors vonden zij 

vervolgens dat zowel de lengte van de budgetperiode als de communicatie 

en aanbevelingen van de superieuren een impact hadden op het software 

gebruik.  

Wanneer de budgetperiode langer is, bijvoorbeeld drie jaar, kan men de 

initiële kost van het programma over drie jaar spreiden en terugverdienen. 

Indien de periode slechts een jaar bedraagt is men minder geneigd te 

investeren in software, wat in feite suboptimaal gedrag is wanneer men naar 

de lange termijn kijkt. Dit kan verklaard worden door het feit dat de kost 

van een pakket vrij hoog is en vaak hoger dan de „winst‟ die men haalt uit 

de hogere efficiëntie van de audit. Daarbij komt nog dat het gebruik van 

dergelijke toepassingen onderhevig is aan een leercurve en het volledige 
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potentieel pas bereikt wordt nadat men er een tijdje heeft kunnen mee 

werken. Dit wijst erop dat auditkantoren er goed aan doen deze software 

niet toe te rekenen aan het budget van een bepaald jaar maar gespreid over 

enkele jaren. De software op zich kan immers toch productiviteitswinsten 

betekenen maar deze uiten zich mogelijks pas op langere termijn.  

Met betrekking tot de impact van de meerderen is de verklaring niet ver 

te zoeken. Men kan verwachten dat men zijn eigen gedrag wijzigt indien 

blijkt dat het management dit aanprijst en aanbeveelt. Wanneer het 

management vraagt om bepaalde methodes en in dit geval programma‟s 

regelmatig te gebruiken zal vermoedelijk de individuele auditor zijn gedrag 

hieraaan aanpassen.  

De moderator risicopreferentie bleek ook aanleiding te geven tot een 

verschil in gedrag. Risicopreferente gebruikers blijken meer geneigd de 

sprong te wagen dan zij die het risico mijden. Dit is echter een 

karakterspecifieke factor en er kan verwacht worden dat een kantoor of het 

management hierop weinig kan aansturen.  

Bij budgettaire druk merken de onderzoekers een opvallend resultaat. 

Blijkbaar schakelen auditors die onderhevig zijn aan budgettaire druk sneller 

over op het gebruik van CAATTs. Dit is tegen de verwachtingen, vooral 

gezien de eerder aangehaalde redenering van de initiele kost en het feit dat 

men de opbrengsten pas op langere termijn kan verkrijgen. De 

onderzoekers geven als verklaring hiervoor dat budgettaire druk aanzet tot 

nadenken over de toepassingen, waarna men inziet dat op de lange termijn 

de budgettaire druk op die manier zal afnemen.  
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4.4. Implementatiemodel 

Ook (Mahzan & Lymer, 2008) gebruikten het UTAUT model als basis voor 

een onderzoek bij interne auditors. Hoewel de focus van deze scriptie ligt op 

de externe audit zijn er toch een aantal interessante opmerkingen te halen 

uit hun onderzoek. Zo voegden zij zelf een extra construct toe genaamd 

„effect of externalities‟, het effect van omgevingsfactoren. Concreet wou men 

hiermee nagaan of de mate van technologiegebruik bij de klant een impact 

had op het aanvaardingsproces. De redenering hierachter is dat wanneer de 

auditor merkt dat het IT-systeem van de klant zeer complex is, hij sneller 

geneigd zal zijn om het nut van CAATTs in te zien en ze dus sneller te gaan 

gebruiken. Vervolgens onderzochten ze het model, in hun aangepaste 

versie, aan de hand van enquêtes bij interne auditors in het Verenigd 

Koninkrijk. Ze kwamen tot de constatatie dat het construct effort expectancy 

niet belangrijk bleek in de aanvaarding van modellen. De andere 

constructen, inclusief hun eigen toegevoegde effect van omgevingsfactoren 

bleken wel hun belang te hebben. Ook (Janvrin et al., 2012) deden 

onderzoek naar externe factoren en kwamen tot gelijkaardige conclusies 

omtrent de mate van IT-complexiteit bij de klant.  

Aan de hand van interviews vonden (Mahzan & Lymer, 2008) 

daarenboven nog tien factoren die de geïnterviewden zelf belangrijk vonden 

bij de implementatie. Een groot deel van deze factoren blijken gelijklopend 

te zijn aan de factoren die belangrijk bleken bij ERP systemen en werden 

hierboven reeds behandeld. Aan de hand van deze informatie, het UTAUT 

model en een aantal post-implementatie factoren ontwikkelden ze 

vervolgens een model dat succesvolle implementatie van CAATTs bij interne 

auditors moet trachten te bevorderen. Hoewel van toepassing op interne 

audit, heeft dit model zeker ook zijn nut in de externe audit, daar veel van 

de factoren en opmerkingen er rond al werden bevonden in de hierboven 

beschreven literatuur rond externe audit toepassingen en hun 

implementatie. Het model wordt hieronder schematisch samengevat. 
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Figuur 3: Implementatiemodel CAATTs (naar (Mahzan & Lymer, 2008)) 
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Samenvattend kunnen we stellen dat indien men wil dat het gebruik van 

CAATTs binnen de organisatie een succes wordt, men uitgebreid moet 

nadenken over het systeem. Deze denkoefening start al voor de effectieve 

implementatie van een gekozen systeem. Het is belangrijk na te gaan wat 

men verlangt van het systeem en men moet op een aantal factoren 

duidelijkheid scheppen vooraleer men aan de implementatie begint. Zoals 

onder 4.1 weergegeven blijken hier vooral functionaliteiten van het systeem 

en data verwerking de belangrijkste criteria, waarbij men specifiek belang 

hecht aan stabiliteit en beveiliging van het systeem en accuraatheid en 

snelheid van de dataverwerking. Kostprijs en technische ondersteuning 

blijken minder van belang, al moet men hier uiteraard ook aandacht aan 

besteden. Er moet toch een mate van omkadering aanwezig zijn en de 

kosten moeten kunnen verantwoord worden. Vooral de technische 

ondersteuning en opleiding verdienen aandacht en de aankoopkost en 

kostprijs van training blijken toch ook een kleine rol te spelen.  

Wanneer men de beslissing heeft genomen omtrent de opbouw en de 

vereisten van het systeem is het belangrijk in de volgende stap, de 

implementatiefase zelf, een goede omkadering te hebben door het 

topmanagement. Hiervoor is een goede communicatie vereist en men dient 

een duidelijk team samen te stellen die de implementatie zal doorvoeren.  

Een groot deel van de aandacht moet tenslotte nog gaan naar de auditors 

zelf, wanneer zij het programma niet accepteren zal de investering haar nut 

voorbij gaan. Om dit te bevorderen is een goede opleiding onontbeerlijk, 

aangezien dit het gedrag van de auditors duidelijk kan bijsturen in de 

richting dat de organisatie uitwil. De focus van budgettaire druk weghalen 

kan voor softwaregebruik ook belangrijk zijn omdat er een leercurve moet 

doorlopen worden en men daarom initieel hoge kosten zal hebben met 

relatief lage opbrengsten. Feedbackprocedures, inspraak bij de ontwerpfase 

van het systeem en metingen van de resultaten kunnen het 

aanvaardingsproces vergemakkelijken.  
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5. Situatie in België / onderzoek  

Na de bovenstaande analyse van de impact die software heeft op de 

auditsector leek het interessant om dit te toetsen aan de situatie in België.  

Op die manier wordt getracht een aantal van de gevonden theorieën en 

belangrijke implementatiefactoren aan auditors in België voor te leggen om 

na te gaan in welke mate men ermee akkoord gaat. Er werd gekozen voor 

een aantal interviews met personeel uit verschillende auditkantoren om te 

bekijken wat de ervaringen van het kantoor waren met betrekking tot 

software.  

5.1. Methodologie 

Na de  literatuurstudie werd een topiclijst opgesteld met het oog op het 

voeren van een aantal interviews. Deze interviews behoren tot het type 

„semigestructureerde interviews‟ , wat wil zeggen dat er een vragenlijst werd 

opgesteld met mogelijke onderwerpen die aangehaald konden worden 

tijdens de interviews. Doorheen het gesprek werd echter niet telkens 

dezelfde structuur gevolgd maar werd verder ingegaan op wat de 

geïnterviewde zelf aanhaalde of ter sprake bracht. Een aantal deeltopics 

werden telkens voorzien waarop eventueel kon worden ingegaan om het 

gesprek op gang te brengen.  

Gezien deze studie grotendeels gebruik maakt van kwalitatief onderzoek 

werd ook belang gehecht aan de systematiek en het correct opzetten van 

een kwalitatieve studie. Hiervoor werd hoofdzakelijk  het boek „Qualitative 

inquiry & research design: choosing among five approaches‟ van J. Creswell 

gebruikt. Aan de hand van dit boek werd de methode gevolgd die van 

toepassing kan zijn op een zogenaamde fenomenologische studie, al zijn er 

ook elementen van de etnografische studie opgenomen. Hierbij wordt de 

invloed van IT op de audit aanschouwd als het fenomeen en kan men de 

auditsector zien als een cultuurgroep. In de toekomst zal de auditsector 

wijzigingen en veranderingen ondergaan die een gevolg zijn van het gebruik 
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van software, zowel bij de klant als bij het voeren van een audit aan de 

hand van CAATTs zelf.  

Er werden respondenten gezocht uit verschillende auditkantoren. Slechts 

een persoon per onderneming was nodig, aangezien verwacht kan worden 

dat de meningen en visies voor een auditkantoor doorgetrokken kunnen 

worden naar alle werknemers. Om die reden leek het niet opportuun om 

meerdere personen te raadplegen per kantoor, de resultaten zouden wellicht 

gelijk zijn voor mensen van het zelfde kantoor. Wel werd getracht om van 

elk verschillend type kantoor één of meerdere respondenten te vinden. 

Concreet betekende dit dat er minstens een Big 4 auditor gezocht werd, 

minstens twee auditors van zogenaamde „Mid-Tier‟ kantoren en minstens 

twee revisoren van een klein kantoor of zelfstandigen. Hiervoor werd contact 

opgenomen met een aantal auditkantoren uit de sector en werd gevraagd 

naar mensen die een link hadden met de IT-infrastructuur of de 

implementatie van auditsoftware of audittools. In eerste instantie, toen de 

interviews nog geschikt waren voor april-mei werden zeven mensen bereid 

gevonden mee te werken aan het onderzoek. Jammer genoeg zijn er door 

het verschuiven van de periode twee mensen niet meer beschikbaar 

gebleken waardoor het uiteindelijk aantal interviews vijf bedraagt. Om de 

anonimiteit van de respondenten te garanderen zal in dit werk niet 

gerefereerd worden naar hun bedrijf noch zal hun naam gelinkt worden aan 

een bepaalde set antwoorden. Het interview C werd afgelegd met twee 

respondenten, een mini panel gesprek, vandaar de onderstaande aanduiding 

„Personen C‟. Onderstaande tabel geeft schematisch een overzicht weer van 

de respondenten.  
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Tabel 5: Overzicht van de respondenten van de interviews (uit het 
onderzoek in België) 

 Persoon 

A 

Persoon 

B 

Personen C Persoon D Persoon 

E 

Kantoor

type 

Zelfstandig Mid-Tier Mid-Tier Klein Big 4 

Functie Revisor Tool 

Leader 

IT auditor & 

Audit Manager 

Partner Tool 

Leader 

Aantal 

jaar 

ervaring 

20 20 8 & 6  10 12 

Gebruik 

van 

CAATTs 

binnen 

het 

kantoor 

Beperkt 

gebruik 

van Excel 

& software 

pakket  

Uitgebreid, 

volledig 

intern 

ontwikkeld 

pakket, 

analyse 

incluis 

Planning & 

documentatie 

tool,   

Aparte 

analyse tools 

Planning & 

documentatie 

tool 

Planning & 

documen-

tatie tools 

Aparte 

analyse 

tools 

 

De functie tool leader omvat het coördineren van alle activiteiten met 

betrekking tot de tools die de organisatie ter beschikking heeft. Deze 

personen zijn mede verantwoordelijk voor de goede werking van de tools en 

buigen zich ook over de opleiding die aan medewerkers wordt gegeven om 

de tools aan te leren. In beide gevallen waren deze personen ook betrokken 

bij de ontwikkelingsfase van de gebruikte systemen en dit op internationaal 

niveau.  

De opname van de interviews alsook de transcripties van elk interview zijn 

terug te vinden op de CD-ROM die werd ingediend bij de facultaire 

studentenadministratie van de faculteit economie & bedrijfskunde 

universiteit Gent. Omwille van de anonimiteit van de respondenten zijn deze 
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bestanden echter enkel bedoeld voor de promotor en commissaris die deze 

masterproef zullen beoordelen.  

In wat volgt zal nu per respondent kort overlopen worden welke systemen 

gebruikt worden om op die manier te trachten het profiel van de 

respondenten te schetsen. Algemeen gezien gebruikten alle respondenten 

wel een of andere vorm van CAATTs maar niet allemaal met dezelfde 

intensiteit en ook niet allemaal dezelfde softwaretypes.  

Na deze schetsende paragrafen zullen algemeen een aantal conclusies 

gezocht worden betreffende de redenen waarom men overgestapt is op het 

gebruik van CAATTs en welke motivatie of externe druk hiervoor gezorgd 

heeft. Daaropvolgend worden de waarschuwingen weergegeven die tijdens 

de interviews naar bovenkwamen, voor welke risico‟s men moet opletten bij 

het gebruik van software. Tenslotte wordt afgesloten met een deel omtrent 

de factoren die van belang waren bij de implementatie en het gebruik van 

deze systemen. Op die manier zijn de bevindingen die respectievelijk in 

hoofdstuk drie, twee en vier werden opgemerkt, getoetst aan de situatie in 

België.  

 

5.2. Gebruikte systemen 

5.2.1. Heden  

Zoals ook duidelijk uit de overzichtstabel worden bij alle respondenten 

CAATTs gebruikt bij het voeren van de audit. De mate van gebruik 

verschilde echter behoorlijk. Zo had respondent A een matig en beperkt 

gebruik van toepassing zowel wat betreft frequentie als wat betreft diepgang 

van het systeem. Hij gebruikte in feite twee toepassingen, waarvan de 

eerste een specifieke audittool was van een commerciële fabrikant:  

“Ik heb auditsoftware maar ik zou zeggen ik gebruik die als handleiding, ik 

gebruik die niet echt zo intensief.“ 
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Hoewel hij deze ene tool wel sporadisch gebruikte, blijkt hij toch eerder 

negatief te staan tegenover auditsoftware. Hij haalde bijvoorbeeld het 

volgende aan:   

“Mijn grote discussie nog altijd met het instituut […] ik besteed niet echt veel tijd 

aan die formuliertjes in te vullen om die software optimaal te gebruiken. Ik heb die 

maar gebruik die niet want uiteindelijk dat is het hé, formulieren invullen en 

verhaaltjes schrijven. Je kan er dan wel een aantal risico’s uit afleiden maar dat is 

het dan ook. De echte risico analyse die doe ik zelf[…] dat is een andere manier van 

werken, maarja bon, het instituut zou liever hebben dat je die papiertjes gewoon 

invult…” 

Deze persoon gebruikte daarnaast een eigen ontwikkelde Excel tool 

waarmee hij bepaalde berekeningen en overzichten automatisch kon laten 

berekenen. Deze Excelsheet wordt nog regelmatig bijgewerkt en heeft over 

de jaren heen toch wel al zijn nut gehad:  

“Da’s voor mij een heel handige tool, ook in de zin van waarderingen. Ik kan ook 

die tool gebruiken daarvoor, het is in feite een domme financiële analyse die je nu 

in elke software kan terugvinden. “ 

Er werd bij deze persoon geen gebruik gemaakt van complexere audittools 

of modules om data mining en data-analyse te doen. De reden hiervoor 

werd aangehaald door persoon D, die ook geen data mining gebruikte maar 

wel een planningtool:  

“Ja ik denk dat in de KMO omgeving is dat minder vereist, omdat je uiteindelijk 

op een andere substantieve manier kunt gaan testen, en de investering om de 

databaseanalyses plus de mensen op te leiden om er met een verstandige manier 

mee om te gaan… is het eigenlijk niet waard. Het is een beetje hetzelfde met ICT-

audits, als het nodig is kunnen we op onderaannemers beroep doen.” 

Bij de personen C en E werd zowel een planningtool als een apart pakket 

voor data-analyse en mining gebruikt. Het analyse pakket was in beide 

gevallen eenzelfde commercieel pakket. De planningtool was bij de ene 

intern ontwikkeld, bij de andere extern aangekocht.  
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In de organisatie van persoon B tenslotte werd een zeer uitgebreid pakket 

intern ontwikkeld. Het ging om een totaalpakket waarin de volledige audit 

van start tot einde kon worden opgebouwd en ondersteund. Zowel het 

plannen van de audit, het bepalen van risico‟s en testen, het uitvoeren van 

testen, eventuele data mining en data-analyse en het schrijven van 

rapporten kon gebeuren in een grote toepassing:  

“Dus de hoofdtool [...] wat zit daar in? Pre audit activities, hier ga je vooral client 

acceptance procedures doen. […] Dan heb je de risk assessment procedures, dat is 

natuurlijk heel belangrijk. Hier ga je heel de risk analyse maken van het bedrijf. […] 

Vandaaruit als je dat gedaan hebt, ga je ofwel intern control testing doen, daar 

hebben we ook weer een aparte tool voor, of je kies voor meer substantieve testen. 

[…] Ja, in [de tool] zit ook een sampling tool voor steekproeven te berekenen, ook 

volledig gelinkt aan de risicoanalyse..[…] Als je dat gedaan hebt, daaruit komen 

resultaten. […]  En dan heb je natuurlijk ook concluding, qua reporting.” 

 

5.2.2. Toekomstplannen voor software  

 
Het is nog interessant op te merken dat de organisaties van 

respectievelijk respondent D en E concrete plannen hebben voor de nabije 

toekomst. Zo is men bij respondent D bezig met een overschakeling te 

maken op een nieuwe planningstool:  

“We [zijn] nu met een evolutie bezig. […] Nu gaan we eigenlijk over naar [naam 

van product] volledig ISA-compliant in het kader van de ISA-problematiek. En het 

[oude pakket] was een wat minder intuïtieve manier van werken.” 

Bij de organisatie van respondent E plant men een nieuwe grote wijziging 

in de komende drie jaar, waarbij men ook zal trachten een groot pakket te 

maken waarin alle modules voor de audit, ook data-analyse tools, vervat 

zullen zitten. Dit om in de toekomst ook extra aandacht te besteden aan 

data-analyse bij het voeren van de audit. 
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De bevindingen met betrekking tot de gebruikte systeemtypes kunnen als 

volgt worden weergegeven:  

 
Tabel 6: Overzicht van het gebruik van CAATTs bij de respondenten (uit het 
onderzoek in België) 

Respondent Kantoor Gebruik van CAATTs  

A Klein (audit 

KMO‟s) 

Sporadisch gebruik van een planning & 

documentatie tool en regelmatig gebruik van 

financiële analyse tool. Weinig vertrouwen in 

software, hecht meer belang aan menselijke 

controle.  

B Groot Sinds een zevental jaar uitgebreid gebruik van 

een  volledig intern ontwikkeld programma. 

Hierin kan de volledige audit gevolgd worden, 

inclusief samplingtools en testingtools.  

C Groot Gebruik van planning & documentatie tool voor 

elk auditdossier. Afzonderlijke tool aanwezig 

voor data-analyse & data mining.  

D Klein (audit 

KMO‟s)  

Overgang van planning & documentatietool. 

Geen gebruik van data mining tools.   

E Big 4 Gebruik van intern ontwikkeld planning & 

documentatie tool voor elk auditdossier. 

Afzonderlijke tool aanwezig voor data-analyse 

& data mining. In de toekomst geïntegreerd 

pakket 
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5.3. Beweegredenen 

Productiviteitswinsten, snelheid & kwaliteit 

De verwachtingen waren dat er op het vlak van motieven vooral aandacht 

zou gaan naar effectiviteits- en efficiëntiewinsten tijdens het voeren van de 

audit. Zoals verwacht kwamen ook bij alle interviews deze redenen dan ook 

naar boven en gaf men aan dat de vooruitgang wel degelijk 

productiveitswinsten met zich meebracht. Hier dient wel een duidelijk 

onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende tools. De voordelen 

van de planning en documentatie tools zijn anders dan die tools die 

bijvooorbeeld voor data-analyse geschikt zijn. Zo zei bijvoorbeeld 

respondent E omtrent de documentatietools:  

 “Dat heeft zeer veel voordelen qua snelheid, qua communicatie binnen het team 

en het duwt je bijna in het keurslijf dat je toch bijna alles moet gaan doen.” 

Deze opmerking kwam in alle interviews behalve eentje wel naar boven en 

is uiteraard logisch. Het zou tegen de verwachtingen in zijn mocht de 

investering in software geen voordelen met zich meebrengen op het vlak 

van snelheid en kwaliteit. Want ook de kwaliteit van de audit zou erop 

vooruitgaan, zoals bijvoorbeeld blijkt uit volgende passage uit het interview 

met persoon C:  

“Eigenlijk een zeer nuttige tool omdat het je meer en meer doet nadenken over 

bepaalde stappen. Als je gewoon op papier zeg maar zou werken zou je bepaalde 

risico's hebben en ok blad omgedraaid en bij manier van spreken is het gedaan. Nu 

als je bepaalde risico's invult moet je effectief gaan nadenken van ok hoe hoog is 

het risico welke rating ga ik eraan geven? Aan de hand van de rating welke testing 

moet ik uitvoeren enzovoort dus het gaat je veel meer doen nadenken over het 

hele planning en over alle risico's die er zijn” 

Ook op het vlak van rapportering en afronden van de audit haalde men 

een aantal voordelen aan. Zo is het mogelijk om goedkoper te werken 

gezien men meer zaken kan nagaan op het scherm in plaats van op papier, 
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een zogenaamde „on screen review‟. Men hoeft ook minder in te zitten met 

de vorm van het dossier. Grote mappen met papieren documenten zijn niet 

minder nodig gezien men alles elektronisch kan bijhouden in een digitaal 

dossier. Ook naar opeenvolgende jaren zijn er voordelen, gezien planning en 

documentatietools de mogelijkheid hebben om een groot deel van het 

dossier over te dragen naar het volgende jaar.   

Wat de data-analyse tools betreft haalt persoon C volgende voordelen 

aan:  

“Vroeger waar dat je misschien twee drie dagen moest gaan besteden aan het 

maken van testen enzovoort kan je dat eigenlijk vandaag de dag op een paar uur 

doen […] en dat wordt eigenlijk door de klanten geapprecieerd.” 

Voldoen aan regulering / ISA normen  

Naast de voordelen op het vlak van efficiëntie werd in alle interviews veel 

aandacht besteed aan een andere factor. In alle interviews kwam namelijk 

naar boven dat men compliance met de ISA standaarden moest bereiken en 

dat auditsoftware hierin een enorm voordeel biedt. Vaak was het zelfs zo dat 

men ISA-compliance als de meest belangrijke factor aanzag. Persoon B vatte 

mooi samen: 

 “ISAs zegt dat we binnen 2014 er allemaal aan moeten beantwoorden, dat is 

een hele bunch van papers he. Als je dat allemaal manueel moet in orde brengen, 

bijhouden en updaten… Dat is niet meer te doen,  dan ben je verplicht om 

elektronisch te gaan, puur omwille van tijdsdruk.” 

Ook de kleine revisorenkantoren, A en D, ervaren dat ze wel moeten 

overstappen op het gebruik van auditsoftware om de normen en 

reguleringen op termijn bij te blijven. Vooral voor de hele kleine en 

zelfstandige revisor zou dit in de toekomst voor problemen kunnen zorgen, 

gezien de kostprijs van software vrij hoog is. Daarenboven blijkt het vaak 

voor kleine dossiers niet handig om met de software te werken, zoals ook 

respondent A aanhaalt:  
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“En bij de software is het zo dat als alles maar ingevuld is, ja oké als ik morgen 

ga zeggen van ja alles is ingevuld […]dan heb ik een perfect dossier. Maar je bent 

wel niet met de klant bezig, je weet wel niet waar het over gaat. Dan denk ik dat 

we verkeerd bezig zijn. En daarom ben ik niet voor het gebruik van auditsoftware.” 

Uniformiteit van dossiers 

Nog een reden om over te schakelen op het gebruik van planning en 

documentatietools die men een aantal keer aanhaalde was dat het de 

uniformiteit van de dossiers garandeert. Het gebruik van uniforme 

auditdossiers laat toe om het dossier eenvoudig te kunnen doorgeven aan 

collega‟s. Ook wanneer een bepaalde auditor niet meer werkzaam is in de 

organisatie kunnen anderen toch in zijn of haar dossier werken, gezien de 

uniforme opbouw. Dit vonden respondenten C een belangrijk aspect:  

“Het doorgeven van dossiers is wordt eenvoudiger dat wil zeggen dat je 

continuïteit kan geven aan klanten dat eigenlijk alles op eenzelfde manier wordt 

gedocumenteerd[…] Je kan uiteindelijk dit dossier aan andere collega’s doorgeven 

omdat het op eenzelfde manier wordt gedocumenteerd en dat maakt de 

herkenbaarheid voor iedereen vrij groot” 

Bijblijven met de concurrentie 

Als voorlaatste reden haalde men een aantal keer aan dat men moest 

investeren om bij te blijven met de concurrentie. Investeringen zijn nodig 

om niet te moeten inbinden op kwaliteit en methodologie. Men kan dit 

koppelen aan de factor snelheid en kwaliteit, aangezien klanten tevreden 

zijn wanneer de audit goed wordt uitgevoerd en wanneer deze niet teveel 

van hun mensen, middelen en tijd vraagt.  

“als [WIJ] het ook aan een kleinere klant aanbieden, dan gaan [de 

concurrenten]  ook iets moeten aanbieden, als je ooit die klant wil 

binnenhalen. Je kan niet zeggen we hebben het hier op papier, uiteindelijk 

gaat die klant wel kiezen voor iemand anders.” 
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Op vraag van de klant 

Tenslotte is er ook nog de vraag van de klant. Sommige klanten blijken 

immers toch te verwachten dat de auditsector, net als de klanten zelf, ook 

investeert in software die toelaat elektronisch te werken. Persoon E 

omschrijft deze problematiek als volgt:  

“We krijgen dikwijls commentaren van de klanten van ja kijk wij investeren heel 

veel in alles elektronisch, maar jullie maakten er geen gebruik van, we zouden toch 

willen dat jullie  er meer van gebruik maken, we zijn niet meer bereid te betalen 

omdat jullie alles op papier doen, we hebben erin geïnvesteerd dus we willen dat 

jullie factuur ook lager wordt of dat we kunnen zien dat jullie er kunnen van gebruik 

maken.” 

Deze laatste reden werkt in feite ook in de omgekeerde richting en kan 

misschien aanzien worden als een noodzakelijke reden. Zoals eerder 

aangehaald had men bij persoon A en D geen complexe tools, omdat zij in 

een KMO omgeving werken en in deze omgeving men geen nood heeft aan 

deze tools.  

Tabel 7: Aangehaalde beweegredenen om over te stappen op CAATTs (uit 

het onderzoek in België) 

Factor Aantal keer vernoemd Aantal keer aangehaald als 

belangrijkste reden 

ISA-compliance 5 3 

Snelheid & kwaliteit 4 2 

Uniformiteit 3 0 

Bijblijven met 

concurrentie 

3 0 

Op vraag van klant 2 0 
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5.4. Voordelen 

Twee voordelen werden vermeld waarvan men kon genieten sinds het 

gebruik van de software, maar die in feite op zich geen motivatie waren om 

destijds het programma te gaan invoeren. Op het vlak van budgetten meldt 

persoon B dat er financieel voordeel valt te halen uit het gebruik van 

software.  

 “Binnen het netwerk had men gezien bij de introductie van [de tool] een verlies 

van 30 % op de budgetten enkel en alleen door de introductie. Het jaar nadien een 

gain, een winst van 40 - 45%, netto toch wel 15% efficiëntie had en dat trekt 

jaarlijks door” 

Zeker op lange termijn is dit een belangrijk voordeel en geeft het de 

organisatie ruimte om eventueel de kosten te drukken. Dit haalde ook 

persoon E aan:   

“Het maakt wel dat we efficiënter kunnen zijn en moesten we zwaar onder 

prijsdruk komen dan bestaat de mogelijkheid om het goedkoper te doen.“ 

Daarnaast had persoon D een voordeel aangehaald dat voortkwam uit het 

feit dat de organisatie gebruik maakte van een commercieel pakket versus 

een eigen ontwikkeld pakket: 

 “Een ander voordeel, maar wat op langere termijn is, is dat je niet meer 

met je kost zit van het onderhouden van je eigen controleprogramma’s. Als 

je met een eigen of aangepast programma zit, moet je het continu gaan 

updaten” 

De respondenten die gebruik maken van eigen software zien er echter 

groter nut in om met hun eigen producten te werken. De initiele 

ontwikkelingskost is misschien groot, maar ze zijn zeker van hun product en 

de beveiliging ervan. Daarnaast hebben  ze op die manier grotere flexibiliteit 

en kunnen ze het pakket meer naar hun noden inrichten.  
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5.5. Risico’s 

Naast de voordelen werden ook twee belangrijke risico‟s aangehaald die 

voortvloeien uit het gebruik van software. Enerzijds bestaat het gevaar dat 

er iets misloopt met de bestanden van de onderneming. De bestanden van 

de klanten blijken in alle ondernemingen genoeg beveiligd en er wordt 

steeds met kopieën gewerkt dus daar is het risico beperkt. Het auditdossier 

zelf is echter wel soms in gevaar. Zo gebruikt men vaak een centrale server 

of een automatisch synchronisatieproces. Dit brengt met zich mee dat 

wanneer het bestand op de centrale server beschadigd is men mogelijks een 

grote hoeveelheid werk ziet verloren gaan. Het is ook van belang op te 

letten voor virussen en het systeem hiertegen te beveiligen. Ook bij de 

synchronisatie kan iets foutlopen, bij respondent E was dit in het verleden 

voorgevallen in een kantoor van de organisatie in het buitenland:  

“Een team heeft [een backup] niet gedaan, er was iets foutgelopen en van alle 

vier de mensen die erin werkten is de pc op hetzelfde moment gecrasht. Dan ben je 

gewoon al je gegevens kwijt, dan kan je opnieuw starten. Dat is iets wat je bij een 

klant moeilijk kunt gaan verkopen, je kan het niet factureren, we zijn een week 

werk kwijt.” 

Er bleek consensus te zijn betreffende het grootste risico van het gebruik 

van software. Alle respondenten vermeldden dat men moet opletten dat 

individuele auditors niet teveel gaan vertrouwen op het systeem. 

Respondent B haalt aan:  

“Het gevaar schuilt erin dat de gebruiker van [de tool][…]  er vanuit gaat dat [de 

tool] voor hem denkt… Das het gevaar. [Het systeem] stelt enkel voor, op basis 

van wat je hem voedt natuurlijk. En professional sceptisism en professional 

judgement van de betrokkene is nog steeds nodig he. Het is nog altijd de audit 

manager, de audit partner die bepaalt wat er moet gebeuren. […] Jij moet [de tool] 

challengen op basis van kennis van auditmethodologie en kennis van ISAs.” 

Het gevaar schuilt er dus in dat de auditors denken dat het systeem in 

hun plaats zal denken en de audit zelf zal voeren aan de hand van een 
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aantal muisklikken. De respondenten waarschuwen hiervoor en halen het 

belang van correcte methodologie en extra opleiding aan als mogelijke 

oplossingen.  

5.6. Belangrijke implementatiefactoren 

Als laatste punt in deze scriptie wordt nog eens gekeken in welke mate 

men akkoord gaat met de voorheen aangeleverde factoren waarmee 

rekening moet gehouden worden bij implementatie. Algemeen gezien gingen 

de respondenten akkoord met elkaar en haalden ze dezelfde factoren aan 

die van belang waren, al verschilde de nadruk of belangrijkste factor wel bij 

de meesten.  

Ontwikkeling & testing 

Het gebruik van software begint in eerste plaats bij de beslissing om een 

intern ontwikkeld pakket te gebruiken of om voor een commercieel pakket te 

kiezen. In dit onderzoek kozen drie op vijf voor een intern ontwikkeld 

pakket. Eerder werd al aangehaald dat het in de kleine kantoren niet 

rendabel is om zelf een pakket te ontwikkelen. Respondent E geeft de 

belangrijkste reden weer om voor een eigen pakket te kiezen:  

“Het product dat we nu hebben is eigenlijk gebaseerd op onze 

auditmethodologie, en het volgt dezelfde lijn door[…] Als je de methodologie goed 

kent, kan je in de tool werken. De bedoeling is altijd dat de methodologie, de 

manier waarop we auditten, dat die sturend is, de tool mag niet sturend zijn” 

Bij elk van de eigen ontwikkelde pakketten ging er een lang proces vooraf 

aan de implementatie die meerdere jaren in beslag nam. Tijdens deze 

periode werd er grote aandacht besteed aan de functionaliteiten van het 

product. Hiervoor schakelde men ook zelf de hulp van de auditors in, die 

inspraak kregen in het proces. Naast functionaliteiten dient in deze periode 

ook veel aandacht besteed te worden aan het gebruiksgemak van de tool. 
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Meermaals werd dit aangehaald als een van de belangrijkste elementen 

waarmee men in de ontwikkelingsfase rekening moet houden.  

Tenslotte werd ook elk pakket uitvoerig getest, in alle drie de gevallen 

gebeurde dit aan de hand van pilootprojecten met betrekking tot bepaalde 

dossiers. 

Hardware-investeringen 

De respondenten haalden ook het belang aan van na te denken over de 

hardware vereisten van het nieuwe systeem. Het kan tijd besparen om hier 

vooraf over na te denken en de nodige investeringen te doen zodanig dat de 

auditors het systeem onmiddellijk kunnen gebruiken eens het afgewerkt is. 

Ook bij nieuwe updates of toekomstige updates doet men er goed aan de 

minimumvereisten te bekijken en de bestaande hardware hieraan te 

toetsen. Bij respondent E bijvoorbeeld moest men de bestaande hardware 

upgraden:  

“We hebben toch moeten investeren, omdat de nieuwe pc’s moesten in de eerste 

fase meer ramgeheugen hebben om te kunnen communiceren […]we hebben wel 

de hardware geupgraded, […] en dan bij een nieuwe versie komen er telkens 

nieuwe minimumrequierments uit dat we moeten kijken[…] we trachten telkens 

vooruit te kijken van wat komt eraan en als we nu een pc aanschaffen kan die nog 

drie jaar meegaan dat we niet tussentijds in de problemen komen.” 

Aanpassing aan andere systemen 

Hoewel aanpassing aan andere systemen of linken met andere systemen 

in de literatuur wat aandacht krijgt bleek dit bij geen van de respondenten 

belangrijk geweest te zijn bij de ontwikkeling en implementatie van het 

programma.  
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Training, opvolging & motivatie 

Training en opleiding werden bij zo goed als alle respondenten aangehaald 

als de belangrijkste factor. Het zijn de auditors die moeten werken met het 

systeem en zij moeten er dus vooral vaardig mee zijn. Bij alle respondenten 

ging de invoering van een pakket gepaard met minstens drie dagen 

intensieve training om het pakket te leren kennen. Vooral voor specifieke 

data-analyse tools is training maar ook vooral opvolging en motivatie om het 

te gebruiken van belang. Vooral iets oudere werknemers blijken moeite te 

hebben met het onder de knie krijgen van een nieuw pakket, wat men onder 

meer tracht op te vangen met extra opleiding. Persoon B & Persoon E 

verduidelijken:  

“De echte senior partners hebben hier wel last mee ja, dat wordt opgevangen 

[…] en daar wordt dan meestal een support partner of  operationele partner 

bijgezet die die zaken dan kan verzorgen.” 

“Sowieso dat blijven we doen bij de ouder […] de oudere mensen werken er niet 

dagdagelijks in en dan merk je toch dat je om het jaar toch een refresher moet 

geven, of hen even wijzen op hoe ze het moeten doen.” 

Klant 

Als laatste element wordt in enkele interviews verwezen naar de klanten 

zelf. In eerste instantie omdat het vaak moeilijk lijkt om de boekhouddata in 

een juiste vorm te verkrijgen om mee te werken. Bij respondent E lost men 

dit als volgt op:  

“Er zijn een aantal oplossingen voor één iets, voor wat we noemen de 

data collector, dat is eigenlijk een toepassing die je op een USB-stick zet, je 

zet die in de klant zijn pc en die toepassing trekt alle data eruit.”  

Ook op het vlak van data privacy en data beveiliging is het van belang dat 

er garanties kunnen gegeven worden aan de klant. Het is niet aanvaardbaar 

dat er bijvoorbeeld gegevens zouden lekken naar de buitenwereld of dat er 
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gegevens verdwijnen. Dit laatste komt echter niet voor daar alle systemen 

blijken te werken met kopieën van de data, nooit de originele set.  

Kostprijs  

Zoals ook uit de literatuur blijkt is dit geen prioritair probleem. In geen 

enkel interview wordt expliciet vermeld dat men met de kostprijs van het 

pakket rekening gehouden heeft tijdens het implementatieproces.  

 

Factor Aangehaald als 

belangrijke factor 

Aangehaald als meest 

belangrijke factor 

Training, 

opvolging & 

motivatie 

4 4 

Ontwikkeling & 

testing 

4 0 

Hardware-

investeringen 

2 0 

Klant 2 0 

Aanpassing aan 

andere 

systemen 

0 0 

Kostprijs 0 0 
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Uit de interviews kunnen we volgende conclusies trekken met betrekking 

tot het gebruik van CAATTs:  

 Alle respondenten gebruiken een audit planning tool, sommigen 

gebruiken ook data-analyse tools, vooral wanneer het type klant 

zich daartoe aanleent. 

 De belangrijkste motivatie om gebruik te maken van een 

documentatietool blijkt ISA-compliance te zijn.  

 Men waarschuwt voor de risico‟s van software: let vooral op voor 

het overmatig vertrouwen van het systeem.  

 Net als in de literatuur lijkt kostprijs van het pakket geen prioriteit 

te zijn.  

 De functionaliteiten en vooral training en opvolging van de 

medewerkers krijgt echter wel voldoende aandacht in het proces.  
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6. Conclusie 

In deze scriptie was het doel om op volgende onderzoeksvragen een 

antwoord te vinden:  

Onderzoeksvraag 1: Welke types van softwaretoepassingen of CAATTs 

worden gebruikt in de Belgische auditsector?   

Onderzoeksvraag 2: Wat waren de redenen voor of wat was de filosofie 

achter de invoering van dergelijke programma‟s?  

Onderzoeksvraag 3: Met welke factoren diende men rekening te houden bij 

de invoering van CAATTs?  

Hiervoor werden een aantal interviews gehouden bij auditors in Belgische 

auditkantoren. Ter voorbereiding van deze interviews werd eerst een 

literatuurstudie uitgevoerd, waarvan ook in dit werk de belangrijkste 

bevindingen gerapporteerd worden.  

Uit deze interviews bleken volgende conclusies:  

Onderzoeksvraag 1: Er wordt in België vooral gebruik gemaakt van 

planning & documentatietools. Ook gebruik van data-analyse en data mining 

tools komt sporadisch voor, zij het vooral bij de grote auditkantoren. Meer 

vergevorderde systemen zoals continue monitoren van transacties of text 

mining programma‟s om bijvoorbeeld e-mails te scannen blijken vooralsnog 

niet aan de orde.   

Onderzoeksvraag 2: Als belangrijkste beweegreden werd in praktisch alle 

interviews het compliant zijn met ISA-normen naar voor gebracht. 

Daarnaast blijken ook efficiëntie en productiviteitswinsten aan de basis te 

liggen voor de beslissing om software te implementeren. Factoren als de 

toenemende graad van E-business en het verdwijnen van papieren 

documenten bij de klant blijken minder prioritair.  
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Onderzoeksvraag 3: Bij de invoering van software is het van belang 

rekening te houden met de functionaliteiten van het systeem. Hierbij is het 

nuttig om auditors al te betrekken in de ontwikkelingsfase om op die manier 

een gebruiksvriendelijk product af te leveren. Daarnaast haalden alle 

respondenten het belang van training aan om er op die manier voor te 

zorgen dat de auditors het programma of systeem onder de knie krijgen.  

Het is niet onbelangrijk in te gaan op de beperkingen van deze 

masterproef. De belangrijkste beperking waar rekening mee gehouden dient 

te worden is het feit dat er slechts een klein aantal auditors werd 

geïnterviewd. Deze beperking kan deels verantwoord worden door aan te 

halen dat het aantal grote auditbedrijven in België beperkt is en er verwacht 

kan worden dat voor alle filialen van Big-4 bedrijven een nationaal of zelfs 

internationaal beleid zal bestaan omtrent CAATTs. Ook voor de middelgrote 

bedrijven die werden geïnterviewd wordt verwacht dat er een gelijkaardig 

nationaal of internationaal beleid is. Voor kleine auditbedrijven en 

zelfstandige revisoren kan een grotere studie nodig zijn om eventuele 

verschillen met grotere bedrijven aan te tonen en te verklaren.  

Daarnaast is het ook belangrijk om op te merken dat voor een aantal van 

de interviews er sprake was van tijdsdruk. De geïnterviewden hadden niet 

altijd veel tijd ter beschikking om diep in te gaan op alle aspecten. Er werd 

getracht de belangrijkste onderwerpen bij alle interviews te behandelen. 

Indien er nog tijd ter beschikking was, werd een selectie gemaakt van 

enkele onderwerpen die van toepassing waren op het specifieke interview. 

Zo werd bijvoorbeeld op een bepaald interview iets dieper ingegaan op 

redenen om een pakket terug af te voeren of te wijzigen, omdat bij dat 

specifieke bedrijf er zich recent zo‟n problematiek had voorgedaan.  

Deze scriptie toont ook een aantal mogelijkheden om verder onderzoek te 

voeren. Zo kan het nuttig zijn om extra aandacht te besteden aan kleinere 

kantoren, hoe zij de aankomende veranderingen ervaren en of ze bereid zijn 
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om software aan te kopen om met deze wijzigingen om te gaan. Daarnaast 

kan het ook interessant zijn om extra interviews te voeren, meer Big 4 

kantoren te bekijken en na te gaan of men ook daar dezelfde conclusies kan 

trekken.   
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8. Bijlages 

Bijlage 1: Vragenlijst voor interviews 

 
Naam geïnterviewde:…………………………………………………………………… 

Bedrijf:……..……………………………………………………………………………………  
Functie in het bedrijf:…………………………………………………………………… 

Aantal dienstjaren binnen het bedrijf:………………………………………… 

Aantal jaren in de huidige functie:……………………………………………… 
 

1. Algemene vragen / inleidende vragen 

a. Kan u mij uw loopbaan binnen het bedrijf kort beschrijven?  

 

b. Komt u vaak in contact met CAATTs?  

 

c. Heeft u een speciale functie mbt CAATTs of speelt u een 

belangrijke rol bij het invoeren van een nieuw CAATTs project?  

 

d. In welke mate wordt er in het bedrijf gebruik gemaakt van 

CAATT‟s, Computer aided audit tools and techniques? Sinds 

wanneer? Werd er in het verleden al gebruik gemaakt van 

specifieke audit software die dan werd afgevoerd?  

 

e. Wat is uw ervaring met deze software? Hoe staat u tegenover 

deze programma‟s (met het oog op productiviteit en audit in het 

algemeen)?  

 

2. Implementatie 

a. Wat ging er vooraf aan de implementatie van het 

softwarepakket? Welke vragen werden er gesteld? Welke 

factoren waren belangrijk, en welk effect hadden ze uiteindelijk 

bij de implementatie? 

 
(Aan te brengen topics: voorbereidingstijd, gebruik van 

specialisten, inspraak van verschillende lagen in de organisatie, 
zelf trainen van specialisten, opleidingen voor de gebruikers, 

afstemming met eerdere software pakketten of software van de 



 
VI 

klanten, informatie winning over pakketten, keuze van „juiste‟ 
pakket, afweging zelf ontwikkelen versus inkopen, voorbereiden 

van de IT-infrastructuur, algemene werking van het bedrijf dat 
leidt onder de implementatie?…)  

 
b. Werd er bij implementatie of ontwikkeling van software rekening 

gehouden met specifieke wensen van het bedrijf? Was 

compatibiliteit een belangrijke factor? Bijvoorbeeld 

compatibiliteit met andere databanken of software, zowel intern als 

extern? 

c. Heeft u problemen/hinder ondervonden/Waren er  negatieve factoren 
bij de implementatie van een/het softwarepakket? 

(Mogelijke storende factoren: leeftijd van gebruikers, kennis van 
gebruikers, standpunt / motivatie van gebruikers, standpunt/motivatie 

van management, standpunt/motivatie van bedrijf (internationaal 
management),  

 

3. Gebruik (~’post implementatie’) 

a. Was het systeem na de implementatie gebruiksklaar? Werd er in 

een opleiding voorzien voor de medewerkers?  

 (Verder ontwikkelen van het systeem, bijscholen van 
medewerkers, tijd nodig tijdens audits om specialisten te 

contacteren, probleemoplossingen met het systeem,…) 

 
b. Werd er meteen optimaal gebruik gemaakt van het systeem? 

Hoe lang hadden de medewerkers nodig om vertrouwd te raken 

met de mogelijkheden van het systeem? 

 

c. Wat zijn momenteel de belangrijkste voordelen van de software, 

in vergelijking met de situatie voor de implementatie?  

 

(Aan te brengen: tijd nodig voor verschillende audit fases, 
impact op risico analyse / client acceptance, impact op sampling 

/ Substantieve testen, hogere kwaliteit, sneller klaar met de 

audit, minder werkuren nodig per audit, overstapping naar 
continuous auditing, dossierbeheer,…)  

 
d. Heeft het gebruik van software een impact op de kostprijs van 

de audit (zowel intern als voor de klant)?  

(Bijvoorbeeld door  het beïnvloeden van de totale werktijd is of 

het aantal medewerkers per audit, extra kosten voor specialisten 

/ consultants van de software, …) ? 

 



 
VII 

4. Filosofie / redenen ter implementatie 

a. Wat zijn de redenen binnen het bedrijf om al dan niet over te 

stappen op het gebruik van software? Is dit deel van een 

algemene tendens binnen audit? Volgens bepaalde onderzoeken 

wordt in de auditwereld immers steeds meer gebruik gemaakt 

van CAATT‟s. Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen 

hiervoor, binnen de sector. Gaat het om kostenbesparingen? 

Volstaan manuele testen niet langer?  

 

Mogelijke redenen: Klanten maken meer gebruik van IT en moet 
gecounterd worden door eigen IT, Complexer worden van de 

boekhoudtechnieken of software van de klanten,  om mee te 
blijven met directe concurrenten, omwille van regulering, … 

algemeen hogere productiviteit / kostenbesparend, efficiënter / 
hogere kwaliteit, omdat de klant dit zelf vraagt, om betere 

inschattingen van risico‟s te maken bij client acceptance, 

passend bij client portfolio,… 
 

 

5. Optioneel: Vragenlijst bij geen gebruik van software 

a. Wat zijn de redenen van het niet gebruiken van software? 

Onvoldoende voordelen? Te hoge kosten? Onvoldoende kennis 

van IT? Implementatie bezig? Zelf geen beslissingsrecht over? 

Geen kennis van pakketten?  

 

b. Denkt u dat bedrijven die wel met software werken voordelen 

hebben ten opzichte van niet-gebruikers?  

 

 
c. Overweegt u op dit moment een implementatie van een audit 

software pakket? Hoe ziet u het verloop van zo‟n implementatie 

en wat denkt u zelf dat de voordelen zullen zijn? 

 
 

d. Denkt u dat uw bedrijf in de toekomst zal overstappen op meer 

gebruik van software? Waarom (niet)?(Kostenbesparend, 

efficiënter, …?)  
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6. Optioneel: Vragenlijst bij mislukte implementatie 

a. Heeft u in het verleden al gebruik gemaakt van een software 

pakket, maar bent u er om een of andere reden van afgestapt?  

 

b. Wat was de specifieke reden dat u gestopt bent met dit pakket? 

(Instabiel, niet efficiënt, omslachtig, onduidelijk, foute 

werkwijzes of formules, geen handige functies, niet compatibel 

zijn met andere software (ook van klantensoftware), te log, te 

zwaar, instabiel, onveilig, te complex, te eenvoudig, te simpel, 

niet diepgaand, vertrek van interne mensen met de kennis over 

het systeem, ……)  

 

c. Bent u nog van plan een nieuw pakket te implementeren? Zal u 

een nieuwe implementatie anders aanpakken? (Extra 

voorbereiding, extra informatie inwinnen over het nieuwe 

pakket, extra training,…)   

 



 



 

 


