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Samenvatting 

[Ik bedank Paul van Batenburg voor deze vertaling.] 

Een Bayesiaans risicoanalysemodel toegepast op het toekennen 
van materialiteit voor groepsonderdelen 
 

Dit proefschrift beschrijft een theoretisch onderbouwde en tegelijk praktisch toepasbare methode 

om de optimale materialiteit te bepalen voor een groepsonderdeel in de accountantscontrole van 

een groep. Deze methode is gebaseerd op een Bayesiaans risicoanalysemodel dat het in de 

accountantscontrole bestaande model generaliseert en uitbreidt. Hieronder volgt een niet-

technische samenvatting per hoofdstuk. 

 

Hoofdstuk 1, Accountantscontrole, schept het kader voor de begrippen groepscontrole, en 

materialiteit en assurance voor een groepsonderdeel in relatie tot de International Standards on 

Auditing (ISAs). ISA 600, “Special Considerations—Audits of Group Financial Statements 

(Including the Work of Component Auditors)”, is met name van belang. 

 ISA 600 schrijft voor dat de accountant van een groep de materialiteit voor een onderdeel 

van die groep bepaalt. Die materialiteit voor een groepsonderdeel heeft directe invloed op de 

hoeveelheid werk die de accountant van het groepsonderdeel uitvoert en dus op de zekerheid die 

daaruit kan worden afgeleid. ISA 600 geeft weinig sturing bij het bepalen van de materialiteit 

voor een groepsonderdeel maar geeft slechts aan dat deze lager is dan de materialiteit voor de 

groepsjaarrekening maar niet zo laag hoeft te zijn als een evenredig deel daarvan. 

 Niet alleen ontbreekt het dus aan sturing vanuit de standaarden, er ontbreekt ook een 

algemeen aanvaarde theorie of methodiek om de materialiteit voor een groepsonderdeel te 

berekenen. In de literatuur is weinig te vinden en vuistregels uit de praktijk geven grote 

verschillen in uitkomsten en kunnen leiden tot een substantieel te grote of juist een substantieel te 

kleine hoeveelheid werk. Hierdoor kunnen investeerders onbedoeld een te groot informatierisico 

lopen dan wel te hoge controlekosten betalen. Dit is een reden van zorg omdat in de wereldwijde 

economie veel bedrijven voorkomen die als groep zoals bedoeld in ISA 600 zijn georganiseerd en 

hun jaarrekeningen een belangrijke bron vormen voor beleggingsbeslissingen, corporate 

governance, en regelgeving. 

 Controlerichtlijnen en aanverwante literatuur definiëren audit assurance en het complement 

daarvan, controlerisico, en beschrijven het alom gebruikte en geaccepteerde risicoanalysemodel 
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(ARM). Het ARM drukt het controlerisico (AR) uit als het product van het risico op een materiële 

fout voorafgaand aan de controle (RMM) en het detectierisico (DR). Het ARM is een simplistisch 

model voor één entiteit dat alleen maar correct werkt als er geen controleverschillen worden 

verwacht noch aangetroffen. Bovendien geeft het ARM niet aan hoe bij groepscontroles risico’s 

(of assurance) kunnen worden geaggregeerd over groepsonderdelen. Een belangrijk onderdeel 

van dit proefschrift is de ontwikkeling van een vollediger risicoanalysemodel, GUAM genoemd 

als afkorting van general unified assurance and materiality. Het GUAM model geeft een 

raamwerk voor de GUAM methode om materialiteit aan groepsonderdelen toe te kennen. 

 ISA 600 introduceert het begrip interne beheersingsmaatregelen geldend voor de groep als 

geheel. Deze beheersingsmaatregelen zijn essentieel voor goed georganiseerde groepen en 

hebben een belangrijk effect op de efficiëntie van de audit van de bedrijfsvoering. Zij spelen een 

belangrijke rol in het GUAM model en de methode om materialiteit voor groepsonderdelen te 

bepalen. 

 

Hoofdstuk 2, Het weergeven, verzamelen en aggregeren van assurance, beschrijft het GUAM 

model en geeft een korte introductie van gammaverdelingen en de regel van Bayes. 

 De belangrijkste generalisatie in GUAM ten opzichte van het ARM is het vervangen van 

kansen (AR, RMM en DR) door kansverdelingen. Omdat kansverdelingen een weergave zijn van 

de assurance die een accountant heeft over het gehele spectrum van mogelijke fouten worden ze 

hier ook assuranceprofielen genoemd. De priorkans RMM en de posteriorkans AR worden in een 

Bayesiaans model de priorverdeling respectievelijk de posteriorverdeling. De kans DR wordt een 

likelihood-verdeling (een kansfunctie die is gestandaardiseerd tot totale kans 1) en de simpele 

vermenigvuldiging van kansen wordt vervangen door de regel van Bayes, die neerkomt op: 

posteriorverdeling = priorverdeling × likelihood-verdeling. 

 Het GUAM model is gebaseerd op de familie van gammaverdelingen. Deze biedt ruimte 

aan een veelvoud aan mogelijke vormen (van exponentieel tot bijna belvormig) die intuïtief goed 

lijken te passen bij het modelleren van controlezekerheid. Accountants die bij gebruikmaking van 

het ARM het RMM inschatten kunnen dat direct met behulp van een eenvoudige formule vertalen 

in een bijpassende exponentiële priorverdeling, de meest eenvoudige gammaverdeling.  

 Een belangrijke eigenschap van GUAM is dat het aangeeft hoe assurance over 

groepsonderdelen geaggregeerd kan worden. Het geaggregeerde assuranceprofiel voor de groep 

ontstaat door de convolutie van de assuranceprofielen van de groepsonderdelen. Dit groepsprofiel 

kan nauwkeurig worden benaderd door een nieuwe gammaverdeling zodat het model binnen 

dezelfde familie van verdelingen kan blijven werken. Het ARM kent geen manier om te 

aggregeren waardoor het in groepscontroles of multi-location audits beperkt bruikbaar is. 

 

Hoofdstuk 3, Gammaverdelingen in de accountantscontrole, wijdt uit over het belang van de 

gammaverdeling voor de accountantscontrole. 

 Als een accountant in staat is een (zo nodig subjectief) oordeel te geven over de meest 

waarschijnlijke fout in een populatie en een bijbehorende bovengrens kan specificeren 



 SAMENVATTING 175 

 
 

(bijvoorbeeld een 95ste percentiel), kan dat oordeel vrijwel altijd worden weergegeven met 

behulp van een gammaverdeling.  

 Er bestaat een sterke relatie tussen de formule voor de omvang van de geldsteekproef, die 

kan worden benaderd door de Poissonverdeling, en de gammaverdeling. De evaluatieresultaten 

van een geldsteekproef kan mooi worden weergegeven door een gammaverdeling met een piek 

bij de meest waarschijnlijke fout en een 95ste percentiel van bijvoorbeeld de Poissonbovengrens 

bij 95% betrouwbaarheid. In de klassieke statistiek wordt deze bovengrens uit een geldsteekproef 

afgeleid met behulp van de Stringerbound. In een Bayesiaans model kan analoog een Stringer 

likelihood-verdeling worden bepaald.  

 De exponentiele verdeling (zijnde de meest eenvoudige vorm van de gammaverdeling) legt 

de relatie tussen de GUAM en ARM risicoanalysemodellen. Het ARM werkt correct als en 

uitsluitend als de kansen RMM en DR afgeleid zijn van exponentiele verdelingen, wat 

overeenkomt met de verwachting of het vermoeden dat controleverschillen afwezig zijn. Hierdoor 

is het ARM een bijzonder geval van GUAM. En dus generaliseert GUAM het risicoanalysemodel 

dat accountants sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kennen en gebruiken bij de planning 

van de controlewerkzaamheden. Belangrijk is om te benadrukken dat in minder simpele situaties 

GUAM wel en ARM niet correct werkt. Wanneer het ARM wordt gebruikt bij het vermoeden van 

controleverschillen zal het de neiging hebben het controlerisico te onderschatten. 

 De exponentiële verdeling is belangrijk wanneer geen controleverschillen worden verwacht 

of vermoed omdat het de meest conservatieve inschatting weergeeft van de controlezekerheid van 

de accountant en het minst gebaseerd is op aannames. Deze plaatsing van de exponentiële 

verdeling komt voort uit zijn status van maximum entropy verdeling.  

 Hoewel GUAM is gebaserd op gammaverdelingen, zou ook een model kunnen worden 

ontwikkeld op basis van de betaverdeling. Zo een model zou een alternatieve wijze van 

toekenning van materialteit aan groepsonderdelen kunnen leveren, maar dat model zal 

waarschijnlijk complexer zijn dan GUAM. 

 

Hoofdstuk 4, De GUAM methode om materialiteit voor een groepsonderdeel te bepalen, 

beschrijft de afleiding van de GUAM methode en het algoritme. 

 Die afleiding begint met een groepsaccountant die op basis van professional judgment de 

controledoelstellingen voor de groep bepaalt, bijvoorbeeld het bereiken van 95% assurance dat de 

totale afwijking in de groepsjaarrekening de groepsmaterialiteit van $100.000 niet overschrijdt. 

Dit is het doel waaraan het posterior assuranceprofiel voor de groep moet voldoen. 

 Omdat het meeste controlewerk voor de groep wordt uitgevoerd bij de groepsonderdelen, 

moeten we per groep een doel bepalen voor het posterior assuranceprofiel van dat onderdeel. Dit 

wordt bereikt door gewichten (die tot 1 optellen) aan de onderdelen toe te kennen en die samen 

met het posterior assuranceprofiel voor de groep aan een algoritme aan te bieden. Dat algoritme 

bepaalt de materialiteit per groepsonderdeel op bedragen die precies laag genoeg zijn om genoeg 

controlewerk af te dwingen op onderdeelniveau om er voor te zorgen dat—als de controles zo 

verlopen als gepland—het assuranceprofiel voor de groep aan het gestelde doel voldoet. Het 
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algoritme gebruikt de regel van Bayes om daar waar mogelijk de materialiteit per 

groepsonderdeel te verhogen als de groepsaccountant in staat is een prior assuranceprofiel voor 

de het onderdeel te specificeren. Dit reduceert de zekerheid die te verstrekken is door de 

component auditor en de scope en diepgang van de component audit. Als de 

controlewerkzaamheden per groep verlopen zoals gepland worden de posterior 

assuranceprofielen per groep bepaald en vervolgens geaggregeerd tot een posterior 

assuranceprofiel voor de groep dat aan het gestelde doel voldoet. 

 Het GUAM algoritme werkt voor elke set gewichten voor de groepsonderdelen als die 

gewichten maar optellen tot 1. Dit laat de groepsauditor de vrijheid om gewichten te kiezen 

waarmee ook aan andere doelstellingen wordt voldaan. Als de enige doelstelling is om de totale 

controlekosten te minimaliseren, dan is de optimale keuze voor de gewichten die voor de wortel 

uit de omvang van de groepsonderdelen. 

 
Hoofdstuk 5, Vergelijking van methoden om materialiteit voor groepsonderdelen te 

bepalen, beschrijft de volgende methoden om materialiteit voor een groepsonderdeel te bepalen 

en vergelijkt deze met de GUAM methode (met eigen afkortingen): 

 MACM: verdeelt de maximale geaggregeerde materialiteit voor de onderdelen (de 

groepsmaterialiteit vermenigvuldigd met een tabelwaarde) over de onderdelen naar rato van 

de wortel van hun omvang. 

 SQRT: bepaalt de materialiteit voor een onderdeel als groepsmaterialiteit maal de wortel uit 

hun relatieve omvang. 

 PROP: verdeelt de groepsmaterialiteit over de onderdelen naar rato van hun relatieve 

omvang, volgens ISA 600 de ondergrens voor de materialiteit per onderdeel.  

 HALF: bepaalt de materialiteit voor een onderdeel op de helft van de groepsmaterialiteit, 

ongeacht het aantal onderdelen of hun omvang. 

 FULL: stelt de materialiteit voor een onderdeel gelijk aan de groepsmaterialiteit, volgens 

ISA 600 de toegestane bovengrens voor de materialiteit per onderdeel. 

 De verschillende methoden leveren verschillende materialiteitsbedragen per onderdeel op, 

verschillende gevolgen voor de variabele kosten van de controle, en bereiken verschillende 

niveaus van controlezekerheid voor de groep. Kosten en controlezekerheid voor de groep helpen 

bij het vergelijken van deze methoden met GUAM. Om externe factoren uit te schakelen wordt de 

numerieke vergelijking uitgevoerd aan de hand van groepen van twee tot tien even grote 

onderdelen waarvoor geen voorkennis bij de accountant is verondersteld. Daarnaast wordt een 

vergelijking gemaakt voor een voorbeeld met onderdelen die significant van elkaar in omvang 

verschillen.  

 Die vergelijking laat zien dat GUAM lagere materialiteitsbedragen per onderdeel bepaalt 

dan alle andere methoden behalve PROP. Daardoor zijn de totale controlekosten bij GUAM 

hoger dan bij alle andere methoden behalve PROP. GUAM bereikt echter als enige methode de 
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gewenste controlezekerheid voor de groep (gesteld op 95%), terwijl PROP een hogere zekerheid 

geeft dan noodzakelijk, en de andere methoden minder. 

 De MACM en SQRT methoden zijn net als GUAM gebaseerd op kansverdelingen en 

worden daarom nader onderzocht. 

 

Hoofdstuk 6, Benaderingen en optimalisatie, gaat dieper in op de belangrijkste technische 

details die eerder in dit proefschrift minder aandacht kregen.  

 Een belangrijk aspect van GUAM is dat het assuranceprofiel voor de groep kan worden 

afgeleid uit de aggregatie (convolutie) van gammaverdelingen voor de groepsonderdelen. In feite 

is de convolutie van gammaverdelingen een complexe niet gamma verdeelde kansverdeling. 

Echter, de benadering van die kansverdeling door een gammaverdeling blijkt goed genoeg te 

passen voor groepen zoals die in de praktijk van de accountantscontrole zullen voorkomen. 

 Het GUAM algoritme om de materialiteit voor groepsonderdelen te bepalen maakt gebruik 

van gewichten voor onderdelen die in een formule gaan waarmee de materialiteit per onderdeel 

wordt bepaald; het doel waaraan de posterior assuranceprofielen van de groepen moeten voldoen. 

Deze methode leidt er toe dat de controlezekerheid voor de groep wordt gehaald ongeacht de 

keuze van de gewichten. In dit hoofdstuk worden de simulaties getoond die deze aanpak 

ondersteunen. 

 Als de gewichten evenredig worden gekozen met de wortel uit de omvang van de 

onderdelen zal dit in GUAM leiden tot minimalisatie van de controlekosten. Deze wortelformule 

wordt afgeleid door optimalisatie onder restricties toe te passen.  

 Hoewel de accountant voorkennis over een onderdeel kan gebruiken om de controlekosten 

voor dat onderdeel te reduceren, zijn er ook kosten gemoeid met de inspanningen die de 

accountant op groepsniveau moet verrichten om die voorkennis vast te stellen en te onderbouwen. 

Met een voorbeeld wordt de afweging tussen controlekosten op groepsniveau en controlekosten 

op het niveau van de onderdelen geïllustreerd. 

 

Hoofdstuk 7, Optimalisatie voor specifieke omstandigheden van de groep, restricties en 

structuren, geeft verdere resultaten van de optimalisatie in praktische situaties wat betreft 

groepsstructuur of in geval van restricties.  

 Andere factoren dan de omvang van een groepsonderdeel spelen vaak een rol in de praktijk 

van een groepsaudit, en beïnvloeden de optimale combinatie van materialiteiten van onderdelen. 

Statutaire audit regelgeving kan bijvoorbeeld een beperking op de keuze voor de materialiteit 

voor een groepsonderdeel vormen, controlekosten kunnen aanzienlijk verschillen tussen 

groepsonderdelen, of een onderdeel kan eenvoudig integraal te controleren zijn waardoor het 

risico in dat onderdeel tot nul teruggebracht kan worden.  

 De GUAM methode bepaalt combinaties van materialiteitsbedragen voor groepsonderdelen 

die leiden tot controlezekerheid voor de groep voor elke combinatie van gewichten die optellen 

tot 1. Omdat combinaties van gewichten uit een continuüm gekozen kunnen worden, bestaat er 

ook een continuüm van mogelijke combinaties van materialiteitsbedragen per onderdeel die 
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allemaal voldoen aan de vereiste controlezekerheid voor de groep. Dat continuüm is de efficiënte 

materialiteitsgrens. Het aanpassen van de materialiteit vanwege praktische randvoorwaarden 

komt neer op het kiezen van een punt op de grens dat gegeven die restricties optimaal is. 

 Tot nu toe is aangenomen dat groepen bestaan uit losse onderdelen die afzonderlijk 

bestuurd worden. Echter, er bestaan ook groepen die bestaan uit subgroepen van onderdelen met 

overeenkomstige activiteiten, processen, risico’s en beheersingsmaatregelen die, hoewel 

afzonderlijk bestuurd, toch bepaalde zaken delen waardoor een mate van samenhang ontstaat. Zo 

een subgroep heet een cluster. 

 Er zijn omstandigheden waaronder de accountant een cluster als een enkel onderdeel 

behandelt bij de planning en uitvoering van de controlewerkzaamheden. In dat geval kan de 

accountant de materialiteit voor het cluster gebruiken voor elk onderdeel er van, en daarmee 

aanzienlijk besparen op de controlekosten. In feite wordt hiermee een theoretische onderbouwing 

geleverd voor de huidige praktijk, zoals erkend in ISA 600, waarin de groepsaccountant een zeker 

niveau van aggregatie hanteert, in plaats van het uitvoeren van werkzaamheden op het niveau van 

de afzonderlijke onderdelen. 

 
Hoofdstuk 8, Softwaretoepassing, geeft een stap voor stap aanpak om een Exceltoepassing voor 

de GUAM methode te maken. Het algoritme is in pseudocode beschreven zodat het in elke 

softwaretoepassing geprogrammeerd kan worden. 

 Naast het bieden van een praktische oplossing voor dit specifieke probleem laat deze 

softwaretoepassing ook zien dat complexe, rekencapaciteit vereisende Bayesiaanse methoden 

kunnen worden geïmplementeerd op een manier die voor elke accountant toegankelijk is. Dat is 

een hele stap vergeleken met de tijd, nog niet zo lang geleden, dat academici and gebruikers 

konden omschrijven wat de mogelijkheden van Bayesiaanse methoden waren maar geen tools 

hadden om ze in te zetten. 

 
Hoofdstuk 9, Conclusies, vat de bijdragen van dit proefschrift samen en duidt de mogelijkheden 

voor verder onderzoek naar en nieuwe toepassingen van het GUAM model.  

 Er zijn drie bijdragen aan de theorie en de praktijk van de accountantscontrole te melden:  

 Een generalisatie en uitbreiding van het standaard risicoanalysemodel 

 Een theoretisch onderbouwde oplossing voor het bepalen van materialiteit van een 

groepsonderdeel 

 Een algoritme en bijbehorende softwaretoepassing om die materialiteit te berekenen. 

 Deze bijdragen zijn mogelijk van belang voor verscheidene betrokkenen waaronder 

opstellers van controlerichtlijnen, partners van accountantsfirma’s die verantwoordelijk zijn voor 

vaktechniek, individuele accountants in de praktijk, regelgevers en toezichthouders, academici 

die met onderzoek bezig zijn in het vakgebied, en anderen die belang hebben bij effectieve en 

efficiënte groepscontroles.  
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 Dit proefschrift raakt een aantal zaken dat nader onderzoek verdient. Algemeen gesproken 

heeft het GUAM model de potentie om bij te dragen aan het begrip en de oplossing van assurance 

gerelateerde problemen die in hun voortgang werden geremd door gebrek aan een analytisch en 

rekenkundig raamwerk. Specifieke research richtingen zijn groepscontroles in theorie en praktijk, 

het kwantificeren van professional judgment, en verdere verbeteringen aan het 

risicoanalysemodel. Er zijn ook enkele direct praktische toepassingen van GUAM die de moeite 

waard zijn om nader te verkennen. Zo zijn er steekproefopzet en –interpretatie, het toepassen van 

de methode om materialiteit voor onderdelen in een groep te bepalen op jaarrekeningposten in 

een enkele financiële verantwoording, het opzetten en evalueren van gestratificeerde 

geldsteekproeven, risico-gewogen geldsteekproeven en de controle op shared services centers. 

 Ik hoop dat de toepassing van het GUAM model op het vraagstuk van materialiteit voor 

groepsonderdelen niet alleen op zichzelf waardevol is maar zal worden gezien als een voorbeeld 

hoe Bayesiaanse methoden een raamwerk leveren voor logisch redeneren en het oplossen van 

praktische problemen in de accountancy. 

 


