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De toegevoegde waarde
van een ISAE 3402-
verklaring

Een isae 3402-verklaring is een specifieke vorm van third party assurance en 
heeft toegevoegde waarde voor serviceorganisaties en gebruikersorganisaties. Er 
is echter nog weinig bekend over welke elementen deze waarde precies beïnvloe-
den en in welke mate. Het meeste onderzoek is gericht op de aanbodzijde van de 
markt en de meeste praktijkstudies zijn eenzijdig belicht door aanbieders van as-
surance services. Onlangs is een internationaal verkennend onderzoek afgerond 
onder cfo’s en controllers naar de determinanten die verantwoordelijk zijn voor 
toegevoegde waarde van een isae 3402. We bespreken de eerste resultaten. Ver-
der is onderzocht welk type organisatie het meest gebaat is bij deze verklaring: 
een serviceorganisatie of gebruikersorganisatie.

BIV/AO
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Vertrouwen en zekerheid spelen een belangrijke rol

D
e afgelopen decennia hebben steeds meer be-
drijven hun operaties gestroomlijnd door be-
drijfsprocessen te outsourcen die niet gemist 
konden worden, maar die geen directe bijdrage 

leverden aan de kern van het bedrijf. Met outsourcen be-
doelen we het uitbesteden van één of meerdere activiteiten. 
Hierbij kunt u denken aan voorraadbeheer, distributie van 
goederen, payroll activiteiten, helpdeskfuncties, het uitvoe-
ren van administratieve 
werkzaamheden van 
welke aard dan ook (bij-
voorbeeld het voeren 
van een pensioenadmi-
nistratie), en outsourcing 
van it-processen en 
functies. Outsourcen is echter niet zonder risico. Er zijn vele 
voorbeelden van fraudes, issues met privacygevoelige infor-
matie, verlies van gegevens, slechte dienstverlening, verlies 
van kennis, issues met wet- en regelgeving en zelfs diefstal.  
Onderzoek laat echter zien dat, ondanks een veelheid aan 
risico’s, steeds meer bedrijven gebruik maken van deze 
vorm van dienstverlening. Kosten vormen daarbij veelal een 
belangrijke overweging. 
Vanuit het perspectief van de interne beheersing brengt het 
outsourcen ook een aantal uitdagingen met zich mee. Bij 
het uitbesteden van een bedrijfsproces gaan immers ook de 
beheersmaatregelen die ingebed zijn in deze processen over 
naar de service provider. De verantwoordelijkheid hierover 
blijft echter bij de gebruikersorganisatie. Hoe verzekert de 
gebruikersorganisatie zich er dan bijvoorbeeld van dat be-

paalde beheersmaatregelen effectief zijn, controle op invoer 
plaatsvindt, wachtwoorden tijdig worden gewijzigd? Door 
een gebruikersorganisatie kan meer zekerheid kan worden 
verkregen door een isae 3402 (assurance rapport) verklaring 
op te vragen bij de serviceorganisatie.
De meest bekende vorm van third party assurance was de 
sas-70. De International Auditing and Assurance Standards 
Board (iaasb) is echter overgestapt naar één wereldwijde 

standaard voor de rap-
portering over beheer-
singsprocessen als on-
derdeel van uitbestede 
processen. De iaasb 
heeft daarop een nieu-
we standaard ontwik-

keld, te weten de International Standard on Assurance En-
gagements (isae) 3402 die geldt voor service auditors’ 
assurance reports eindigend op of na 15 juni 2011. Met de 
komst van deze nieuwe standaard is het ook evident dat 
er voordelen en aandachtspunten van toepassing zijn bij 
isae 3402-verklaringen. 

Voordelen 
Voor wat betreft de serviceorganisatie laat een goedkeu-
rende (schone) verklaring in een isae 3402 (type 2)-rap-
port zien dat de serviceorganisatie effectieve beheersmaat-
regelen heeft waarvan de werking is vastgesteld. Daarnaast 
geeft isae 3402 ook een voordeel ten opzichte van concur-
renten die actief zijn in de markt voor outsourcing. Ook 
worden er tijd en kosten bespaard door slechts één audi-
tor een onderzoek uit te laten voeren in plaats van vragen 
van alle individuele afnemers te beantwoorden. Voor wat 
betreft de gebruikersorganisaties: deze zijn met de isae 
3402-verklaring in staat om meer kennis en zekerheid te 
verkrijgen over de werking van de interne beheersmaatre-
gelen die aanwezig zijn bij serviceorganisaties. Een isae 
3402-rapport bespaart de accountant(s) van de gebruikers-
organisatie tijd en geld op het onderzoeken van beheers-
maatregelen bij serviceorganisaties. Ook is de gebruikers-
organisatie beter in staat de eindverantwoor delijkheid te 
dragen over de uitbestede processen.
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‘Vertrouwen leidt tot een  
hogere toegevoegde waarde’

Gebruikte termen
 • Serviceorganisatie: verleent (it-)diensten aan de gebruikersorganisatie. Hierbij 

wordt er vanuit gegaan dat deze diensten relevant zijn voor de financiële verslag-

geving van de gebruikersorganisatie.

 • Gebruikersorganisatie: maakt gebruik van de diensten van een serviceorganisatie.

 • Serviceauditor: aanbieder van assurance services, bijvoorbeeld advies- en accoun-

tantskantoren.Figuur 1. Relatie gebruikersorganisatie en serviceorganisatie
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Aandachtspunten
Een  isae 3402-verklaring geeft op een transparante wijze 
inzicht welke processen in de reikwijdte zijn opgenomen, 
welke beheersmaatregelen zijn getest en wat de conclusies 
zijn over opzet, bestaan en werking van deze beheersmaat-
regelen. Het rapport is een gedetailleerde vastlegging van 
de opdracht die is uitgevoerd. Het rapport zegt daarmee ech-
ter niet dat de organisatie in control is. Een ander aandachts-
punt is dat isae 3402 alleen gericht is op processen die ge-
relateerd zijn aan de financiële verantwoording. Zo is er 
bijvoorbeeld niet/nauwelijks ingespeeld op technische ont-
wikkelingen als cloud computing of de mogelijkheid om an-
dere processen dan financiële in de scope te betrekken.
Hoewel er naast de voordelen nog vele uitdagingen te over-
winnen zijn, laat zowel onderzoek als de dagelijkse prak-
tijk zien dat de vraag naar meer assurance stijgende is. 
Enerzijds komt dit doordat de gebruikersorganisaties er 
meer belang aan hechten, omdat zij hun risico’s willen af-

dekken en moeten voldoen aan de vigerende wet- en re-
gelgeving. Anderzijds komt dit omdat serviceorganisaties 
een concurrentievoordeel kunnen behalen door meer as-
surance te bieden over de diensten. Een belangrijke vraag 
daarbij is: welke determinanten zijn verantwoordelijk voor 
toegevoegde waarde van een isae 3402-verklaring?

Onderzoek: toegevoegde waarde isae 3402
De aanname in ons kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek 
(Nyenrode Business Universiteit, School of Accountancy en 
Controlling) is dat de determinanten: vertrouwen, kennis en 
kunde, interactie, compliance, professionele reputatie, ob-
jectiviteit en besparingen een significante positieve relatie 
hebben op de toegevoegde waarde van de isae 3402. Het on-
derzoek is in 2011 gehouden bij zowel nationale als interna-
tionale bedrijven opererend in diverse sectoren en branches. 
In totaal hebben 35 respondenten (cfo’s en controllers) aan 
het onderzoek deelgenomen. De gebruikte schaalwaarden 
is een 7-punt Likert-schaal waarbij 1 de minst toegevoegde 
waarde, 7 de meest toegevoegde waarde representeert. Als 
controlevariabele is in het onderzoek opgenomen: de con-
troleplicht en het reportage framework van de onderneming. 
Het ‘+’ (positief), of ‘–’ (negatief) teken is een verwachte 
relatie ten aanzien van de perceptie van de toegevoegde 
waarde. Deze verwachting is op basis van eerdere onder-
zoeken en de wetenschappelijke literatuur. 

De uitkomsten
Per branche/sector wordt in figuur 3 en figuur 4 de uitkomst 
weergegeven op een 7-punt Likertschaal waarbij 1 de minst 
toegevoegde waarde en 7 de meest toegevoegde waarde re-
presenteert. Ons onderzoek laat (meest rechterkolom van 
de tabellen) zien dat de toegevoegde waarde (gem. = 5,2 
> 4) van een isae 3402-verklaring bij een gebruikersorgani-
satie positief is. Onderzocht zijn de aspecten: toegevoegde 
waarde voor de hele organisatie, toegevoegde waarde voor 
sales, toegevoegde waarde voor risicomanagement en inter-
nal audit en toegevoegde waarde voor legal/contract-ma-
nagement. Ook bij serviceorganisaties is de toegevoegde 
waarde (gem. = 5,0 > 4) positief aanwezig. Tevens is door 
ons onderzocht of de mate van perceptie van toegevoegde 
waarde (gebruikers- en service organisatie) van elkaar ver-
schilt, dit blijkt niet het geval te zijn.

Vertrouwen
De bevinding van de onderzochte determinant ‘vertrouwen’ 
(gebruikersorganisatie gem. = 5,2 > 4) en (serviceorgani-
satie gem. = 5,4 > 4) is dat vertrouwen leidt tot een hoge-
re toegevoegde waarde. Ons onderzoek laat tevens zien dat 
‘vertrouwen’ een positief significant statistisch verband heeft 
met de toegevoegde waarde. Hoewel ‘vertrouwen’ het minst 
tastbaar van de onderzochte determinant is, speelt het blijk-
baar een cruciale rol. Onderzocht is: het vertrouwen dat de 
gebruikersorganisatie heeft in de werking van de effectieve 
(interne) beheersmaatregelen, vertrouwelijkheid van de ge-
gevensverwerking en het geven van vertrouwen aan poten-
tiële cliënten. Zowel de gebruikers- als serviceorganisatie 
vindt de determinant ‘vertrouwen’ belangrijk.Figuur 2.  Onderzochte determinanten
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Kennis en kunde
De bevinding van de onderzochte determinant ‘kennis en 
kunde’ betreft het auditteam. Onderzochte aspecten zijn: 
algemene kennis, kennis van de serviceorganisatie, bran-
che en elektronische gegevensverwerking (it). Bij de ge-
bruikersorganisatie is dit logischerwijs niet onderzocht 
daar processen uitbesteed zijn aan de serviceorganisatie. 
Bij de serviceorganisatie is ‘kennis en kunde’ (gem. = 5,4 
> 4) van het auditteam in ons onderzoek statistisch net 
niet relevant, maar zit er zo dicht tegen dat we de resulta-
ten toch in de tabel opgenomen hebben. We kunnen dus 
zeggen dat er goede indicaties zijn dat het hebben van 
‘kennis en kunde’ in het auditteam hier leidt tot een ho-
gere toegevoegde waarde. Dit lijkt met name het geval 
waar de serviceorganisatie zelf niet beschikt over een ster-
ke ao/ic en/of een interne audit afdeling. Dit is vaak het 
geval bij de wat kleinere serviceorganisaties. Hier kan het 
inkopen van kennis en kunde dus van belang zijn omdat 
dit leidt tot een hogere toegevoegde waarde van de isae 
3402 voor gebruikersorganisaties (de klant).

Interactie
De bevinding van de onderzochte determinant ‘interactie’ 
betreft het auditteam. Onderzochte aspecten zijn: infor-
matie-uitwisseling, scoping fase en interactie tijdens de 
uitvoering van de audit. Bij de gebruikersorganisatie is dit 
logischerwijs niet onderzocht daar dit uitbesteed is aan de 
serviceorganisatie. Bij de serviceorganisatie is ‘interactie’ 
(gem. = 5,4 > 4) in ons onderzoek statistisch relevant. 
We kunnen dus zeggen dat er sterke indicaties zijn dat het 
hebben van ‘interactie’ tussen het auditteam en de service-
organisatie leidt tot een hogere toegevoegde waarde van 
de isae 3402. 

Compliance
De bevinding van de onderzochte determinant ‘complian-
ce’ betreft de wet- en regelgeving. Onderzochte aspecten 
zijn: voldoen aan wettelijke verslaggevingskaders, data- en 
privacy wetgeving en toezichthouderskaders. Bij de gebrui-
kersorganisatie is ‘compliance’ (gem. = 4,9 > 4). Bij de ser-
viceorganisatie is ‘compliance’ (gem. = 4,8 > 4). Uit inter-
views en observaties blijkt ook dat wet- en regelgeving een 
steeds grotere rol speelt. We kunnen dus stellen dat er ster-
ke indicaties zijn dat beide typen organisaties ‘compliance’ 
hoog in het vaandel hebben staan. Kortom, ‘compliance’ 
leidt tot een hogere toegevoegde waarde van de isae 3402. 

Reputatie auditor
De bevinding van de onderzochte determinant ‘reputatie 
auditor’ betreft de reputatie. Bij de gebruikersorganisatie 
is ‘reputatie auditor’ (gem. = 4,8 > 4). Bij de serviceor-
ganisatie is ‘reputatie auditor’ (gem. = 5,6 > 4). Onze on-
derzoeksresultaten laten zien dat de reputatie van de au-
ditor, vaak gerelateerd aan een persoon werkzaam in een 
organisatie, in combinatie met zijn kennis en kunde een 
belangrijk aspect is (hieronder meer daarover). De gebrui-
kersorganisatie vind de reputatie veel minder belangrijk 
dan de serviceorganisatie. 

Onafhankelijkheid
De bevinding van de onderzochte determinant ‘onafhanke-
lijkheid’ betreft de objectiviteit, onafhankelijkheid en inte-
griteit. Deze zijn gezamenlijk getoetst. Bij de gebruikersor-
ganisatie is ‘onafhankelijkheid’ (gem. = 5,7 > 4). Bij de 
serviceorganisatie is ‘onafhankelijkheid’ (gem. = 6,1 > 4). 
Ons onderzoek laat zien dat de onafhankelijkheid van de 
auditor, vaak een randvoorwaarde is bij een assurance op-

Gebruikersorganisaties Determinanten

Sector / Branche Vertrouwen
Kennis en 

kunde Interactie Compliance
Reputatie 

auditor
Onafhan -
kelijkheid

Besparing 
tijd/kosten

Toegevoeg-
de waarde

Agrarisch en landbouw 5,3 n/a n/a 4,8 4,0 6,0 3,8 5,8
Financiële dienstverlening 4,5 n/a n/a 5,3 5,0 6,0 3,0 6,0
Halfgeleiderindustrie 4,5 n/a n/a 4,0 4,3 4,2 3,9 3,5
Handel 6,3 n/a n/a 6,5 6,0 7,0 5,5 5,8
Overheid en semi-overheid 5,5 n/a n/a 3,0 4,0 4,3 4,8 5,8
Overige zakelijke dienstverlening 5,1 n/a n/a 5,1 6,3 5,3 5,0 4,5
Pensioenfonds 4,8 n/a n/a 5,5 5,0 5,0 3,3 5,0
Productie van duurzame goederen 4,8 n/a n/a 4,3 4,5 5,3 3,2 3,6
Productie van voedingsmiddelen 5,3 n/a n/a 5,0 5,0 7,0 4,8 6,3
Telecom 6,5 n/a n/a 6,0 4,0 7,0 5,3 6,0
Totaal 5,2 n/a n/a 4,9 4,8 5,7 4,2 5,2

Serviceorganisaties Determinanten

Sector / Branche Vertrouwen
Kennis en 

kunde Interactie Compliance
Reputatie 

auditor
Onafhan- 
kelijkheid

Besparing 
tijd/kosten

Toegevoegde 
waarde

BPO 5,0 5,3 5,3 5,1 5,2 6,5 5,3 5,1
Effectendienstverlening 5,5 6,0 5,7 3,5 6,0 6,0 7,0 3,8
Pensioenbeheer/administratie 6,1 5,7 5,7 5,0 5,5 6,1 5,7 5,7
Salarisverwerking 5,3 5,3 5,0 5,3 5,5 6,0 6,0 5,8
Zakelijke dienstverlening 5,4 4,9 5,5 5,1 5,6 6,0 6,0 4,6
Totaal 5,4 5,4 5,4 4,8 5,6 6,1 6,0 5,0

Figuur 3. Gebruikersorganisaties

Figuur 4. Serviceorganisaties
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dracht, zo ook een isae 3402. De vraag is hoe men deze on-
afhankelijkheid het best kan waarborgen. Voor accountants 
zijn er allerlei regels opgesteld om de objectiviteit, onafhan-
kelijkheid en integriteit te verbeteren en zelfs periodiek te 
toetsen. Als men dit van nature al bezit of in de opleiding 
al meegekregen had, dan zou dat toch helemaal niet nodig 
moeten zijn? Een klein kantoor, of zelfstandige, doet vaak 
direct zaken met de isae 3402-opdrachtgever en is niet af-
hankelijk van interne politiek. Ook deze personen onder-
houden een permanente educatie en worden vaak juist zeer 
hoog gewaardeerd om hun objectiviteit, onafhankelijkheid 
en integriteit. 

Besparing tijd/kosten
De bevinding van de onderzochte determinant ‘besparing 
tijd/kosten’ betreft de efficiëntie. Bij de gebruikersorganisa-
tie is ‘besparing tijd/kosten’ (gem. = 4,2 > 4). Bij de ser-
viceorganisatie is ‘besparing tijd/kosten’ (gem. = 6,0 > 4). 
Hoewel we niet voldoende data hadden voor een statistische 
analyse hebben we de gegevens omwille van de relevantie 
in de tabel opgenomen. Uit onze data, interviews en obser-
vaties komen een paar aspecten naar voren. Serviceorgani-
saties besparen steeds vaker op de kosten door enerzijds zelf 
werkzaamheden uit te voeren. Steeds vaker wordt een as-

surance (isae 3402) opdracht verstrekt aan een partij waar 
een professional werkt met een gedegen reputatie. ‘Eerst de 
vent, dan de tent’ in plaats van andersom. Gebruikersorga-
nisaties willen ook vooral op de (interne) auditkosten be-
sparen. Dit kan bijvoorbeeld mede door goede interactie 
met de auditor van de serviceorganisatie. We kunnen dus 
zeggen dat er goede indicaties zijn dat beide typen organi-
saties ‘besparing tijd/kosten’ belangrijk vinden wat bij-
draagt tot een hogere toegevoegde waarde van de isae 3402. 

Toegevoegde waarde voor allebei 
De eerste resultaten van ons internationaal verkennend 
onderzoek onder cfo’s en controllers naar de determinan-
ten die verantwoordelijk zijn voor toegevoegde waarde van 
een isae 3402, bevestigen dat een isae 3402 tot een toege-
voegde waarde leidt voor zowel serviceorganisaties als ge-
bruikersorganisaties. De belangrijkste determinant blijkt 
het ‘vertrouwen’ dat de gebruikersorganisatie heeft in de 
werking van de effectieve (interne) beheersmaatregelen, 
vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking en het ge-
ven van vertrouwen aan potentiele cliënten. Ook zullen 
serviceorganisaties steeds vaker producten en/of diensten 
kiezen die ook een bepaalde mate van assurance geven 
aan gebruikersorgsanisaties (klanten). 

advertentie


