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Maart 2005 
Onderzoeksbureau GBNED 
Gerard Bottemanne 
 
Artikel “Certificeren van boekhoudsoftware: onduidelijk” 
 
Al enkele jaren houd ik me bezig met het testen van boekhoudsoftware. In de meeste 
gevallen benader ik op eigen initiatief een softwareleverancier en vraag om een 
recente versie van het pakket om te testen. Over het algemeen staan leveranciers 
hier positief tegenover, alhoewel het resultaat van een test wel eens tot discussie kan 
leiden.  
 
Met regelmaat kom ik softwareleveranciers tegen die trots aangeven dat hun 
software is gecertificeerd. Dat is mooi antwoord ik dan en vraag vervolgens wat die 
certificering precies inhoudt. En op die laatste vraag krijg ik niet altijd een duidelijk 
antwoord. Soms wel vreemde antwoorden. 
 
Zo liet een leverancier die software had laten certificeren bij het SRA, oftewel voluit 
“Stichting Samenwerkende Registeraccountants & Accountant-
Administratieconsulenten” weten een geheimhoudingsplicht te hebben over het 
vrijgeven van het volledige rapport over het certificeren. 
 
Ik test alleen software en zal zeker geen certificaat afgeven als bevestiging van de 
kwaliteit van een softwarepakket. Ik denk dat een bevestiging van kwaliteit beter 
verkregen kan worden door een positieve klanttevredenheid van gebruikers van 
bepaalde software. Vraag daarom altijd om referenties en benader deze zonder dat 
de leverancier daar zelf bij aanwezig is. 
 
Toch is mijn nieuwsgierigheid gewekt omdat ik steeds meer softwareleveranciers 
tegenkom die op hun website pronken met de term “gecertificeerde software”. Zonder 
volledig te willen zijn een kort overzicht op basis van enkele websites die ik heb 
bezocht: 
 

Leverancier Pakket en versie Gecertificeerd door 

Exact software Exact Globe 2003 batch 340 SRA 

Mamut 2004 en 2005 SRA 

AFAS Profit Small Business SRA 

Muis Software iMUIS, versie 1.7 SRA 

 iMUIS, versie 2.10.457  BDO IT Auditors & 
Consultants 

Quadrant KING MA, release 5.30b  BDO IT Auditors & 
Consultants 

 King M, release 5.21  SRA 

   
Op de website van Muis lees ik de volgende tekst “De onder softwarehuizen fel 
begeerde SRA certificering betekent voor MUIS Software nogmaals een bevestiging 
dat iMUIS, zeker voor accountants- en administratiekantoren, een gebruiksvriendelijk 
en volledig pakket is. De eenvoudige installatie, snelheid van invoeren en de 
uitgebreide controlemogelijkheden van iMUIS zijn aspecten die in het SRA rapport 
als zeer goed beoordeeld worden.”  
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Maar zijn er ook onderdelen die minder goed uit de bus komen? 
Daarover worden geen mededelingen gedaan. 
 
Om meer duidelijkheid te krijgen over wat de certificering nu precies inhoud en op 
welke punten het pakket mogelijk minder scoort hebben wij de testrapporten van 
zowel het SRA als BDO opgevraagd bij Muis Software en daarbij tevens de vraag 
aan Muis software voorgelegd wat is de reden is om de software te laten certificeren 
door het SRA en BDO en of dit certificeren bij elke versie gaat plaatsvinden? Want 
als klant koop ik misschien wel versie 2.2 en dan is het natuurlijk de vraag of die 
versie ook is gecertificeerd. Onzin zult u misschien zeggen, want de vorige versies 
zijn toch gecertificeerd. Maar denkt u eens aan de elektronische aangifte van de 
BTW. Ik kan u verzekeren dat die nog niet aanwezig was in versie 1.7 van iMUIS en 
misschien zijn er nog andere ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in het pakket. 

Als ik even rondkijk op de website van Exact tref ik een nieuwsbericht aan over de 
certificering door het SRA van Globe 2003. Ik lees daar ondermeer “Het SRA spreekt 
zijn waardering uit over de wijze waarop Exact Software is omgegaan met de 
opmerkingen en kanttekeningen, die vrijwel volledig zijn overgenomen” en in het 
zelfde bericht staat “Het SRA zal in haar berichtgeving naar de leden, de resultaten 
en conclusies van de productbeoordeling bekendmaken”. Een persbericht dat ik lees 
op AccountingWEB doet daar nog een schepje bovenop met de volgende tekst: 
“Exact Globe 2003 is een zeer volwassen product, dat binnen het MKB en MKB 
bediende organisaties (zoals de leden van het SRA) een prominente plaats zal 
innemen”. Bij dit soort uitingen krijg ik een vreemd gevoel en moet ik eerder denken 
aan een reclamecampagne dan aan het afgeven van een certificaat. Als ik het pakket 
zou willen aanschaffen wil ik zelf graag inzicht in de resultaten en conclusies van de 
productbeoordeling. Ook aan Exact heb ik daarom het testrapport van het SRA 
opgevraagd en daarbij tevens de vraag voorgelegd wat is de reden is om de software 
te laten certificeren door het SRA en of dit certificeren bij elke versie gaat 
plaatsvinden? 

Op de website van zowel het SRA als BDO ben ik op zoek gegaan naar een lijst met 
leveranciers en pakketten (met versies) die zijn gecertificeerd. Op de websites van 
beide organisaties trof ik echter geen overzicht aan of nadere informatie over het 
certificeren van software. In mijn gesprek met BDO vertelden zij dat de website op dit 
moment opnieuw wordt gebouwd. Inmiddels is deze site operationeel met een apart 
onderdeel voor certificering (www.bdo.nl/it).  
Als ik op de website van SRA nog even zoeken op “muis” (de aanhouder wint per slot 
van rekening) verschijnt alleen de melding dat SRA leden korting krijgen op de 
aanschaf van Muis software, maar geen mededeling over certificeren van de 
software.   
 

Uiteindelijk heb ik besloten om, in aanvulling op Muis software en Exact software aan 
enkele andere softwareleveranciers te vragen of hun software is gecertificeerd en zo 
ja door wie. Ik heb meteen gevraagd in inzage van de onderliggende testrapporten 
en ben ook maar zo brutaal geweest om te vragen naar de kosten die betaald 
moesten worden om een (door sommigen felbegeerd) certificaat te krijgen. 
 
Dat leverde uiteindelijk de volgende reacties op: 

http://www.bdo.nl/it
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AccountView 
AccountView heeft haar financiële software laten certificeren door een Duitse 
landelijke keten Prüfungsinstitut Allrevision te Hamburg. 
 
 “De reden hiervoor is dat dit een wettelijke verplichting is voor grotere 
ondernemingen en ook duidelijk in de wet is vastgelegd waar financiële software aan 
dient te voldoen. Deze duidelijkheid omtrent de eisen en de stringentere 
voorwaarden dan in Engeland en Nederland heeft ons doen besluiten te kiezen voor 
de zwaarste certificering in Europa die er is. Op dit moment is versie 6.1 
gecertificeerd, versie 7.0 zal volgen in kwartaal twee aangezien er nieuwe wettelijke 
eisen zijn vastgelegd. Bij elke update en service pack wordt de certificering 
opgehoogd en gecontroleerd door Allrevision” laat AccountView weten. 
 
En in Nederland beschouwt AccountView het actieve gebruik van meer dan 800 
accountants als beste bewijs dat de software, jaar in jaar uit, volgens verwachting 
functioneert. 
 
AFAS Software 
AFAS heft recent (December 2004) haar pakket Profit Small Business 2005 laten 
certificeren door het SRA. Certificeren heeft om commerciële reden plaatsgevonden 
aldus AFAS. Dat laatste vind ik in elk geval een eerlijk antwoord. AFAS laat weten 
dat de volledige resultaten van de certificering zijn op te vragen maar dat geen 
inzage kan worden verstrekt in de totale beoordeling vanwege een 
geheimhoudingsplicht. AFAS verstrekt ons een deel van een overeenkomst waaruit 
de geheimhoudingsplicht blijkt. Ik vind het te gek voor woorden dat een leverancier 
geen inzicht mag geven in een totale beoordeling, temeer daar het eigenlijk erg 
positief is als een leverancier daartoe bereid is. Over de ‘out-of-pocket’ kosten van de 
certificering is AFAS ook bijzonder open. Deze kosten bedragen 6.164,- euro, aldus 
AFAS.  
 

CODA 
Ik heb deze leverancier tweemaal per email verzocht om een reactie, maar die bleef 
uit.  
 
Davilex Business 
“Geen enkel pakket van ons is gecertificeerd. Zij zijn wel in samenwerking met 
accountants gemaakt” laat Davilex ons weten in haar reactie. Davilex voegt daar aan 
toe dat de 2000-reeks van haar software indertijd wel is gecertificeerd door 
Walgemoed Accountants & Adviseurs. “De eisen die de partij uiteindelijk oplegde in 
de manier van werken binnen het pakket, strookte niet met het gebruikersgemak dat 
Davilex Business voor ogen heeft” vult Davilex aan.  
 
Als ik trouwens www.walgemoed.nl ingeef op internet kom ik terecht bij BDO 
CampsObers Accountants en Adviseurs. Die laatste organisatie kom ik op terug. 
 
Exact software 
Exact laat weten dat het pakket Exact Globe 2003 batch 304 medio 2004 is 
gecertificeerd door het SRA. “Exact laat al een groot aantal jaren de software 
certificeren door het SRA. In de eerste plaats om voor een kritische en onafhankelijke 

http://www.walgemoed.nl/
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beoordeling van de software. Mede op basis van deze onderzoeken worden ook 
prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling vastgesteld” laat Exact weten. Voor een 
uitgebreide rapportage van de certificering verwijst Exact mij naar het SRA.  
 
Mamut 
“De reden dat Mamut haar software laat certificeren door een onafhankelijke 
partij, in ons geval door het SRA in Nederland en de ICAEW in Groot-Brittannië, is 
om aan te tonen, aan klanten en gebruikers, dat Mamut voldoet aan de Nederlandse 
wet- en regelgeving op het gebied van de boekhouding. Dergelijke certificeringen zijn 
ook nodig omdat er in Nederland welhaast geen onafhankelijke tests, door 
verschillende partijen/media, van softwarepakketten worden gedaan, die een 
onafhankelijke kwaliteitsstempel van de software geven”. is reactie van Mamut 
software. Trots volgt ook nog de mededeling dat onlangs een test in Zweden is 
gewonnen: en eind vorig jaar de Accountancy Age Awards in Groot-Brittannië. Maar 
ook deze leverancier geeft geen antwoord op mijn vraag over inzage in de 
onderliggende testrapporten. 
 
Microsoft Business Solutions 
Van Microsoft Business Solutions krijg ik een indrukwekkend overzicht met 
certificeringen (en awards) voor Microsoft Navision. Het gaat daarbij om certificering 
van het pakket in het buitenland (België, Griekenland en Engeland). In Nederland is 
geen certificering voor Microsoft Navision. De leverancier geeft wel aan zich op dit 
laatste te oriënteren.   
 
Muis Software 
Deze leverancier heeft haar softwarepakket iMUIS laten certificeren door zowel het 
SRA als BDO. Volgens de leverancier is kwaliteitscontrole de reden om het pakket te 
laten certificeren en omdat steeds meer accountantskantoren iMUIS gebruiken. Daar 
is natuurlijk niets mis mee. Volgens Muis zijn alle onderdelen die onderzocht zijn op 
te vragen. Om inzicht te krijgen in de totale beoordeling kan een afspraak gemaakt 
worden. Op de vraag naar een eventuele geheimhoudingsplicht geeft Muis aan dat 
informatie in overleg wordt verstrekt (dat is een diplomatiek antwoord vind ik).  
 
Oracle 
Oracle laat weten dat Oracle eBusiness Suite, release 11i.10 is gecertificeerd. Uit 
een bijgevoegde verklaring begrijp ik dat de certificering heeft plaatsgevonden door 
E&Y EDP Auditors. “In overleg met E&Y is besloten dat het rapport alleen verstuurd 
mag worden naar klanten (maar niet naar prospects) en dat het niet gebruikt mag 
worden voor aanbestedingen” zo laat Oracle weten. Wel krijgen wij enkele dagen 
later, zonder voorbehoud, het 49 pagina’s tellende rapport “Bericht über die prüfung 
der eignung der Oracle Applications” toegezonden, opgesteld door Deloitte & Touche 
Wirtschaftstreuhand StyriaGmbH.  
 
Quadrant 
Op de website van deze leverancier vind ik een document over de certificering door 
BDO IT Auditors & Consultants. Op het document zelf staan enkele mooie volzinnen 
met woorden als exclusiviteit, integriteit, controleerbaarheid en continuïteit. Daar 
moet ik het als bezoeker van de website maar mee doen. Ik lees dat genoemde 
kwaliteitscriteria zijn uitgewerkt in de vorm van een normenkader en dat per norm is 
vastgesteld in hoeverre het pakket daaraan voldoet. Ook lees ik dat de uitkomst van 
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de werkzaamheden door BDO zijn vastgelegd in het rapport 1319, d.d. 28 september 
2004. Quadrant laat ook weten dat in 2002 het boekhoudpakket KING is 
gecertificeerd door het SRA en dat Quadrant in 1995 is gecertificeerd volgens ISO 
9001, met verlengingen in 1998, 2001 en 2004. Tevens voegt de leverancier er aan 
toe dat inmiddels certificering heeft plaatsgevonden volgens ISO 9001 : 2000, de 
meest actuele norm. Quadrant geeft aan dat de volledige resultaten van de 
certificering zijn in te zien bij haar op kantoor. Tja, dan zult u dus naar Capelle aan de 
IJssel moeten reizen. 
 
SnelStart 
De boekhoudsoftware van SnelStart is in 2003) gecertificeerd door het SRA. 
In een gesprek met de leverancier wordt me duidelijk dat momenteel meer waarde 
wordt gehecht aan een ISO certificering. SnelStart is dan ook ISO 9001 
gecertificeerd sinds 1999. De leverancier laat ons weten dat de ISO certificering niet 
is gebaseerd op de functionaliteit van het product maar op het productieproces en de 
klantafhandeling. “Driemaal per jaar wordt een verplichte tussentijdse audit 
uitgevoerd (door verschillende personen) om het ISO certificaat te behouden. Het 
certificaat kan ook ontnomen worden” vertelt SnelStart in haar toelichting. Interessant 
is te vernemen dat er verschillende audit organisaties zijn die een ISO certificering 
uitvoeren en dat deze organisaties zelf audits ondergaan vanuit de ISO 
wereldorganisatie. 
 
SnelStart laat me weten niet te begrijpen waarom onderliggende resultaten van 
certificering niet openbaar gemaakt zouden mogen worden. SnelStart maakt ook 
geen geheim van de ‘out-of-pocket’ kosten die zijn verbonden aan het certificeren 
door het SRA, te weten 5.900,- euro excl. BTW. 
 
Unit4 Agresso 
Deze leverancier laat weten dat de software momenteel niet is gecertificeerd. Wel 
geeft de leverancier aan dat voor de financiële software wordt gekeken naar de 
kosten en baten van certificeren omdat het blijkbaar om marketing technische 
redenen een hot item is om gecertificeerd te zijn. Dat doet me weer even denken aan 
de eerder genoemde teksten over Exact Globe. 
 
Openbaarheid van onderliggende rapporten als het gaat om certificeren blijkt dus 
een gevoelig punt te zijn bij de meeste leveranciers. Ik vraag me dan altijd af wat er 
te verbergen is. Staan er soms vervelende verbeterpunten in zo’n rapport en zijn er 
pakketonderdelen die minder scoren? Mijn nieuwsgierigheid is eigenlijk alleen maar 
groter geworden. Het doet mij een beetje denken aan het opsturen van een 
uitgebreide vragenlijst aan een leverancier (“request for proposal” met een duur 
woord) en dan geen concrete antwoorden krijgen maar een commerciële 
verkoopbrochure als antwoord. Herkent u dat ook? 
  
De kosten van certificeren lijkt ook een groot geheim. Alleen van SnelStart en AFAS 
kreeg ik een duidelijke opgave van de gemaakte ‘out-of-pocket’ kosten voor de 
certificering door het SRA. En waarom ook niet, er is toch niets geheimzinnigs aan de 
kosten van het certificeren van software. Behalve natuurlijk als de software in eerste 
instantie niet voldoet en het certificeren om die laatste reden herhaald uitgevoerd 
moet worden en daarmee de kosten mogelijk een stuk hoger uitvallen. Maar dat 
laatste zal ik zeker niet gaan beweren.  



6 

 

  
Lokroep 
Op menige website pronken een of meer certificaten waarmee softwareleveranciers 
volgens mij roepen “koop bij ons, want wij zijn gecertificeerd”. Maar wat zit er achter 
deze lokroep. Zo is het bijvoorbeeld oppassen geblazen wat er precies is 
gecertificeerd. Als een leverancier aangeeft dat een pakket is gecertificeerd wordt in 
de praktijk vaak bedoeld dat alleen bepaalde modules zijn gecertificeerd en zeker 
niet het volledige pakket onder de loep is genomen. Sterker nog: soms is zelfs maar 
een klein deel van een pakket onder de loep genomen. Als een leverancier zelf 
verwijst naar een verkregen certificering vind ik dat die leverancier dan ook 100% 
openheid van zaken moet geven. Dus duidelijk opgeven waarop is gecertificeerd, 
welke onderdelen van het pakket of de organisatie betreft het en wat is het resultaat. 
Zo geeft Exact aan dat Globe 2003 batch 340 is gecertificeerd. Op de website van 
deze leverancier lees ik dat Globe 2003 oplossingen biedt op de volgende gebieden:  
“Financiële administratie, Logistieke administratie, CRM, Project Management, 
Personeelsmanagement en Salarisadministratie”. Als nietsvermoedende lezer  
verwacht ik dan dat het certificaat betrekking heeft op het totale pakket. Dat laatste is 
zeker niet het geval voor zover ik me heb laten informeren. 
 
Soms kom ik op websites een logo of tekst tegen wat volgens mij zelfs onterecht de 
indruk wekt dat software is gecertificeerd of in elk geval is goedgekeurd voor een 
bepaald onderdeel of aspect. Zo’n zijn er softwareleveranciers die recent aangeven 
dat hun software is goedgekeurd voor het doen van elektronische aangifte 
Omzetbelasting. De Belastingdienst meldt in haar elektronische nieuwsbrief voor 
“Fiscaal intermediairs van 8 februari 2005 een artikel met als kop “Belastingdienst 
keurt geen software goed”. In het artikel staat verder het volgende “De 
Belastingdienst biedt softwareleveranciers de gelegenheid om uit te proberen of zijn 
software contact kan maken met de Belastingdienst en een elektronisch bericht kan 
versturen dat technisch verwerkbaar is bij de Belastingdienst” en “De Belastingdienst 
doet echter geen uitspraak over de kwaliteit van de software en van goedkeuren van 
software is geen sprake”. Laat u dus niets wijsmaken.   
 
Natuurlijk heb ik ook navraag gedaan bij genoemde organisaties (BDO en SRA) die 
software certificeren in Nederland en deze organisaties enkele vragen voorgelegd. 
Zowel de vragen als antwoorden staan opgenomen in onderstaande tabel. 
Noemenswaardig te melden vind ik dat beide organisaties direct bereid waren om te 
reageren. 
 
Vragen Antwoorden BDO Antwoorden SRA 

Wat is het doel van het 
certificeren van financiële 
software door uw organisatie? 

Geven van een onafhankelijk 
oordeel over de kwaliteit ten 
behoeve van  (potentiële) 
kopers; 
 
Subdoelstellingen: 
Verbeteren van het product; 
Verbeteren interne processen 
softwareleverancier 
(ontwikkeling/support); 
Productprofilering in de markt; 

Bij de beoordeling / 
certificering wordt m.n gekeken 
naar de praktische werking 
binnen het MKB of 
Accountantskantoor.  

Bent u bereid een overzicht te 
verstrekken van door u 
gecertificeerde software en 

Ja, tenzij de opdrachtgever heeft 
verzocht geen informatie te 
verstrekken. 

Geen antwoord 
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versies daarvan?  

Zijn de procedures voor 
certificering en de daarmee 
samenhangende kosten 
openbaar? Zo nee, waarom 
niet? 

De procedures zijn openbaar, de 
daarmee samenhangende 
kosten niet. Een opdracht voor 
certificering is een overeenkomst 
tussen twee partijen en deze is 
niet voor derden bedoeld. Elke 
opdracht voor certificering is 
maatwerk omdat het object van 
onderzoek (de financiële 
software / de leverancier) elke 
keer verschilt.  
 

Prijsafspraken zijn gebaseerd op 
uren x tarief van een variabel 
aantal testers (4 - 6 - 8) (wordt 
per product/situatie vastgesteld). 
Bij een hertest of test van enkele 
nieuwe functies kan worden 
volstaan met een kleiner/beperkt 
aantal deelnemers. 
 

Waarop vindt certificering plaats: 
zoals pakketfuncties, 
ontwikkelorganisatie, 
documentatie, helpdesk en 
releasebeleid? 

Beoordeling van het ontwikkel- 
en supportproces  (inclusief het 
releasebeleid, helpdesk, 
documentatiestandaarden);  
 
Beoordeling van het 
kwaliteitsysteem van de 
leverancier (inclusief 
testprocedures)  
 
Beoordeling van de 
functionaliteit in de applicatie; 
 
Beoordeling van de 
beheersmaatregelen in de 
applicatie  (inclusief 
geprogrammeerde controles en 
controle overzichten). 

Minimaal gewenste / benodigde 
functionaliteit, Stabiliteit, 
Performance, 
koppelingsmogelijkheden, 
documentatie, ondersteuning, 
continuïteit van de onderneming, 
etc.  
 
Ook wordt gekeken naar de 
foutbestendigheid / 
correctiemogelijkheden / 
waarschijnlijkheidscontroles en 
andere hulpmiddelen die 
meehelpen voorkomen dat 
fouten worden gemaakt.  

Zijn de normen waarop 
gecertificeerd wordt openbaar? 
Zo nee, waarom niet? 

De normen waarop wordt 
gecertificeerd worden 
opgenomen in het 
certificeringsrapport. Met de 
opdrachtgever worden vooraf 
afspraken gemaakt over de wijze 
waarop informatie aan derden 
mag worden verstrekt. Wij 
komen bij elke opdracht overeen 
dat de opdrachtgever 
geïnteresseerden de 
mogelijkheid biedt het 
certificeringsrapport in te zien.  
Daarmee zijn de gehanteerde 
normen dus openbaar.  
 

Het SRA heeft een script en 
draaiboek opgesteld dat tijdens 
een beoordeling wordt 
gehanteerd. Voorafgaand aan 
een certificeringtraject worden 
alle procedures, voorwaarden en 
te controleren functionaliteit en 
een begroting voorgelegd. Dan 
is voor de producent vrij snel 
duidelijk of het betreffende 
product de confrontatie aankan. 

Zijn alle uitkomsten en 
onderliggende bevindingen van 
certificering openbaar? 

Zie ons antwoord hiervoor. 
 

Alle stukken (m.u.v. de 
conclusie) zijn vertrouwelijk en 
alleen bestemd voor de 
opdrachtgever. Een overzicht 
van bevindingen na 
certificering (zeer beknopt) en 
conclusies zijn tevens bestemd 
voor SRA-leden. 

Mag een softwareleverancier 
(afnemer van uw certificering) 
alle documenten die betrekking 
hebben op het certificeren 
openbaar maken? 

Hierover worden vooraf 
afspraken gemaakt met de 
softwareleverancier. Het 
afgegeven certificaat met daarin 
het oordeel mag door de 

Voor opdracht wordt een 
overeenkomst (incl. 
geheimhoudingsovereenkomst) 
opgesteld. 
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softwareleverancier bijvoorbeeld 
op de website worden geplaatst.  
De rapportage dient standaard 
ter inzage te worden gelegd voor 
belangstellenden op het kantoor 
van de softwareleverancier.  
Bij onze onderzoeken,houden 
wij ons aan de gedrags- en 
beroepsregels voor RA’s 
(GBRA) en RE’s (GBRE). 

Als niet alle uitkomsten en 
onderliggende documenten 
openbaar zijn, wat is daarvan de 
reden en kunt u dan aangeven 
welke documenten wel en niet 
openbaar zijn? 

Zie ons antwoord bij de vorige 
vraag. 
 

Uitingen naar buiten, worden in 
gezamenlijkheid opgesteld. 
(SRA+Opdrachtgever) 

Wordt de certificering verplicht 
gecontroleerd bij updates van de 
software? 

Het certificaat wordt afgegeven 
bij één specifieke versie van het 
product. Bij updates geldt het 
certificaat niet meer. 

Geen antwoord 

Bent u als organisatie zelf 
gecertificeerd in het kader van 
de door u uit te voeren 
certificering. Zo ja, door welke 
organisatie? 

Wij zijn zowel registeraccountant 
als register edp-auditor en uit 
dien hoofde bevoegd software te 
certificeren. 

Script, draaiboek en criteria 
werden vastgesteld door de Cie-
Automatisering van het SRA en 
beoordeeld door enkele AA' en 
RA's met de aantekening CISA 
of RE. Ook werd door de 
Cie+deskundigen de 
bandbreedte vastgesteld hoe 
men tegen een bepaalde 
invulling van functionaliteit moet 
aankijken, dan wel wat wel- en 
niet acceptabel is. 

Bent u aangesloten bij het 
NOREA en kent u als zodanig 
gedrags- en beroepsregels voor 
uw certificering (audit) 
activiteiten? 

Ja Het SRA is zelf geen lid van 
NOREA. (deskundigen dus 
WEL) 

Staat het certificeren van 
software altijd onder toezicht van 
een gecertificeerde EDP 
Auditor? 

Ja, in onze werkwijze zelfs altijd 
onder het extra toezicht van een 
tweede Register EDP Auditor.  

Het team beoordelaars bestaat 
uit in de praktijk actieve RA's 
(RE) of AA's (CISA) aangevuld 
met medewerkers die veel 
praktijkervaring hebben met tal 
van pakketten. Het SRA kan 
voor de financiële producten 
kiezen uit een 12-tal 
deskundigen die afwisselend bij 
beoordelingstrajecten worden 
betrokken.  

Is uw organisatie zelf ISO 
gecertificeerd? Zo ja, vanaf 
wanneer en voor welke ISO 
norm(en)? 

Neen Het SRA is niet ISO 
gecertificeerd. 

 
In het geval van SRA blijkt dus sprake van een geheimhoudingsplicht en daar heb ik 
moeite mee. Het SRA heeft zondermeer zeer gekwalificeerde leden die betrokken 
zijn bij de certificering (gecertificeerde Accountants) en het lijkt mij een goede zaak 
als de beoordeling van deze bij de certificering betrokken leden openbaar zou zijn. Ik 
vraag me zelfs af of de geheimhouding niet in strijd is met de gedrags- en 
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beroepsregels van de gecertificeerde accountants die een dergelijk onderzoek 
uitvoeren? Wellicht een aardige casus voor een volgende keer.  
 
Het SRA laat desgevraagd weten dat als belangstellenden voor certificering 
informatie opvragen er steevast een modelovereenkomst wordt opgestuurd waarin 
de geheimhouding is geregeld. Dat wordt gedaan volgens het SRA omdat bij de 
eerste contacten/opdrachten juist die opdrachtgevers zelf daarom hadden gevraagd. 
Maar niet in alle gevallen is de uitwerking van die geheimhouding daadwerkelijk 
ondertekend, aldus het SRA.   
 
Als de onderliggende rapportage van de SRA certificering niet openbaar gemaakt 
wordt, waarom laat een leverancier dan toch een pakket certificeren door het SRA? 
Ik denk dat ik het antwoord wel weet en AFAS is er ook open over “om commerciële 
reden”. Het SRA telt meer dan 350 Accountantskantoren als lid. Dat is natuurlijk een 
aardige visvijver voor menig leverancier van financiële software. Want het gaat 
natuurlijk niet alleen om de accountant, al jaar en dag richten deze leveranciers zich 
ook op de klanten van deze kantoren. Leveranciers geef ik in deze dan ook geen 
ongelijk om haar software te laten certificeren door het SRA. En dat het SRA 
software test voor haar leden en die op de hoogte brengt van de testresultaten lijkt 
mij ook niets mis mee, mits er geen certificaat wordt afgegeven dat leveranciers 
mogen gebruiken in commerciële trajecten, maar waarbij de onderliggende 
rapportage geheim blijft. En dat staat dus in schil contrast met de werkelijkheid.   
 
In het geval van BDO is onderzoek verricht in overeenstemming met de Gedrags- en 
Beroepsregels voor Register EDP-auditors (GBRE) en Register Accountants 
(GBRA). De BDO-medewerkers die gekwalificeerd zijn als EDP-auditor zijn 
aangesloten bij de NOREA.  
  
Ik vroeg aan het NOREA (beroepsorganisatie van IT-Auditors) naar de betekenis van 
deze regels voor de eindgebruiker. Het NOREA laat weten dat Register EDP-auditor 
een persoonlijke titel is die een kwaliteitsgarantie biedt door het gevolgd hebben van 
een specifieke Post-academische opleiding en 3 jaar relevante werkervaring. Leden 
hebben een permanente educatieverplichting. Verder kent NOREA een raad van 
tucht. Binnen NOREA is een referentiekader voor de beoordeling van (B2B-) E-
commerce toepassingen door EDP-auditors onder de naam ZekeRE-business. Op 
de website van NOREA vinden we voor dit laatste een uitgebreide handleiding voor 
EDP-auditors met ondermeer normen. Ik kan me voorstellen dat in de toekomst ook 
referentiekaders worden samengesteld en gepubliceerd door het NOREA van andere 
toepassingen. Wat betreft boekhoudsoftware zouden organisaties als NIVRA en 
NOVAA daar ook een belangrijke rol in kunnen spelen denk ik.  
 
Dat het ook anders kan met openheid over certificeren van boekhoudsoftware bewijst 
het volgende praktijkvoorbeeld. 
 
“The Institute of Chartered Accountants in England & Wales is the largest 
professional accountancy body in Europe, with over 125.000 members”, zo lees ik op 
de website http://www.icaew.co.uk Op deze organisatie (verder aan te duiden als 
ICAEW) ben ik gewezen door Mamut Business Software die haar software “Mamut 
Business, Enterprise Edition, versie 8” heeft laten certificeren door dit instituut. Even 
zoeken op de website naar “Mamut” en dan tref ik direct een 79 pagina’s tellend 

http://www.icaew.co.uk/
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rapport aan in PDF formaat. En als ik verder zoek op “Financial Software 
Accreditation” dan vind ik uitgebreide informatie over het accrediteren van software, 
zoals: 
 

1. Een vragenlijst  (questionnaire) voor financiële administratiesystemen 
2. Informatie voor softwareproducenten over de procedure van accreditering 
3. Een overzicht van systemen die de afgelopen jaren zijn gecertificeerd. 

 
Het rapport over Mamut Business, Enterprise Edition is zondermeer uitgebreid te 
noemen. Ik tref in het rapport ondermeer de volgende hoofstukken aan: Evaluation 
conclusion, Matters to Consider before Pruchasing (misschien wel het belangrijkste 
hoofdstuk uit het rapport) met ondermeer een paragraaf “Limitations”, oftewel de 
beperkingen van het pakket. 
 
De vragenlijst zelf is opgebouwd uit vele vragen met per vraag het antwoord van de 
leverancier en een kolom “Evaluation Confirmation”. Deze laatste kolom geeft feitelijk 
weer of het antwoord van de leverancier ook klopt op de gestelde vraag. 
 
Ook Microsoft Business Solutions heeft mij aangegeven dat enkele van haar 
financiële pakketten zijn gecertificeerd door het ICAEW. En inderdaad, ook een 
testrapport over het pakket Navision blijkt voorhanden. Als ik weer even doorzoek op 
de website tref ik een overzicht aan van meer softwarepakketten die zijn 
gecertificeerd. Ik kom dan ook pakketten tegen van bekende leveranciers als CODA 
en SAP.  
 
Bereikbaarheid 
Dichter bij huis is ook een voorbeeld te vinden als het gaat om openheid van 
certificering. Een belangrijk punt is de telefonische bereikbaarheid van de helpdesk 
en kennis van de helpdesk medewerkers. Een punt wat zeker aandacht verdient 
volgens mij. Want als ik een nieuw product in gebruik neem (of dat nu een 
softwarepakket is of een geheel ander product) en de helpdesk nodig heb, dan krijg 
ik liever geen bandje met de mededeling “er zijn nog 10 wachtenden voor u”.  
 
Het ITO “Instituut voor Telecom Organisatie” toetst de bereikbaarheid van een 
organisatie (dat hoeven natuurlijk niet alleen softwareleveranciers te zijn). Op de 
website www.bereikbaarheid.nl van het ITO lees ik het volgende: “Het doel van het 
certificeren is herkenbaar kunnen tonen dat het telefoonnummer en de 
achterliggende organisatie goed telefonisch bereikbaar is en op een klantvriendelijke 
wijze de beller te woord staat. Het ITO certificaat toont aan dat de achter een 
telefoonnummer liggende organisatie in staat is om gedurende een langere periode 
boven de norm te presteren”. De website vermeldt organisaties die zijn gecertificeerd 
en zelfs de tarieven voor certificering worden uitgebreid toegelicht. Bij het onderdeel 
“Normen” staat vermeld dat totaal 31 criteria gemeten en beoordeeld worden en een 
korte toelichting. Een volledig overzicht van de normen is niet opgenomen op de 
website, maar daarover is geen geheimzinnigheid vanuit het ITO. Ik ontvang direct 
per mail een document met de normering. Een organisatie (voor dit artikel een 
softwareleverancier) mag alle onderliggende stukken en bevindingen openbaar 
maken van het ITO. Het is dus aan de organisatie zelf welke stukken in de 
openbaarheid komen. Op de website lezen we dat AFAS Software eind 2004 is 
gecertificeerd door het ITO. Als u besluit software aan te schaffen bij AFAS kan ik u 

http://www.bereikbaarheid.nl/
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van harte aanraden de onderliggende stukken van de ITO certificering op te vragen. 
Ik kan natuurlijk niet beloven dat u ook daadwerkelijk alles ter inzage krijgt.    
 
Conclusie 
Als u een pakket aanschaft is het natuurlijk prima als u afgaat op bepaalde 
kwaliteitsstempels. Maar ga wel na waar zo’n stempel betrekking op heeft. Voor mij is 
het beste kwaliteitsstempel de ondernemer en accountant die een pakket naar 
tevredenheid gebruiken in de praktijk. Zelf test ik regelmatig softwarepakketten en 
breng daar publicaties over uit voor potentiële gebruikers. Maar ik kan het niet vaak 
genoeg herhalen: als u een pakket overweegt, informeer dan eens bij andere 
organisaties die het zelfde pakket gebruiken. En vraag niet alleen naar de 
successen, maar met name naar de attentiepunten en valkuilen van het pakket en 
bijvoorbeeld de wachttijd bij de helpdesk. Daar wordt u echt wijzer van.  
 
En als een leverancier pronkt met een certificaat op haar website of bij haar offerte, 
vraag dan altijd de onderliggende documenten ter inzage. Want vaak bevat een 
onderzoek tot certificeren ook een aantal aanbevelingen aan de leverancier en het is 
als afnemer soms goed te weten welke aanbevelingen dit zijn. Ga dus na wat er 
achter de lokroep schuilgaat voordat u met handen en voeten gebonden bent aan 
een contract, want dan is het te laat.  
 
Over GBNED 
GBNED is een zelfstandig onderzoeksbureau dat op eigen initiatief, en in veel 
gevallen voor eigen risico en rekening, (financiële) softwarepakketten test en 
beoordeeld. Verder biedt GBNED via de website www.softwarepakketten.nl 
onafhankelijk inzicht in het aanbod van software voor ondernemingen. 
Softwarepakketten.nl telt op dit moment meer dan 4.000 softwarepakketten, verdeeld 
over een dat 150 pakketsoorten en meer dan 200 branches. 
 
Contactgegevens: 
Onderzoeksbureau GBNED 
Gerard Bottemanne 
Tel 0252 212542 
Email ghb@gbned.nl 
www.gbned.nl 
www.softwarepakketten.nl 
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