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IT-audits uitvoeren of begeleiden



Bedrijf (Leverancier)
1e gerangschikte: Ernst &
Young Special Business
Services CVBA
2e gerangschikte: Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV ovve
CVBA
3e gerangschikte:



Looptijd
Van 09/06/2016 tot
08/06/2020



Bevoegde overheidsdienst
Audit Vlaanderen

PricewaterhouseCoopers
Enterprise Advisory CVBA

Ondersteuning bij de uitvoering of volledig zelfstandig uitvoeren van
verschillende soorten IT-audits
Bij een IT-audit wordt een oordeel of advies gegeven over de kwaliteit van een
onderzoeksobject op het gebied van de realisatie, het beheer of het gebruik van
informatie- en communicatietechnologie. Het begrip kwaliteit kan daarbij worden

Algemene info
Prijs & technische info
Leveranciersinfo
Te downloaden

omschreven in termen zoals effectiviteit, efficiëntie, vertrouwelijkheid,
integriteit, beschikbaarheid, naleving en betrouwbaarheid.
Het onderzoeksobject van een IT-audit kan betrekking hebben op de volgende 7
domeinen:
• Bedrijfsapplicaties;
• IT-service management (cf. ITIL);
• IT projectmanagement en systeemontwikkeling;
• Informatieveiligheid (cf. ISO/IEC 27002:2005, minimale veiligheidsnormen van
de KSZ, richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging);
• IT-infrastructuur (bvb. communicatietechnologie, hardware,
besturingssystemen, databasemanagementsystemen, middleware, generieke
applicaties);
• IT-governance (cf. COBIT);
• Beheersing van IT-kosten (bvb. contractbeheer, benchmarking,
marktconformiteit).
Zie ook:
Procesaudits
Financiële audits
Forensische audits
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Organisatieaudits
Quality Assurance Review

Thema

Facilitair management

Type

Raamcontract

Productcategorie

Personeel en organisatie,
Organisatie

Doelgroep / Beschikbaar voor

Lokale besturen, Vlaamse overheid

Algemene info
Begin

09/06/2016

Einde

Van 09/06/2016 tot 08/06/2020

Referentie contract

Audit Vlaanderen 2015-02 Ondersteuning bij de uitvoering van
auditopdrachten of zelfstandig
uitvoeren van auditopdrachten

Prijs & technische info
Prijs

Voor prijsinformatie alsook voor
de lijst van auditoren die (per
perceel, firma en profiel) zijn
goedgekeurd om bestellingen te
kunnen uitvoeren, kan je contact
opnemen met Facilipunt  via
de module 'Meldingen'
(Meldingen i.v.m. aankoop). Je
vermeldt hierbij best steeds :
'Audit Vlaanderen 2015-02
bestelinfo perceel ' + het
nummer van het perceel
waarvoor je de informatie
opvraagt.

Leveranciersinfo
Leverancier

1e gerangschikte: Ernst & Young
Special Business Services CVBA
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2e gerangschikte: Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA

3e gerangschikte:
PricewaterhouseCoopers Enterprise
Advisory CVBA

Hoe bestellen

Deze opdracht is een
bestellingsopdracht, waarvan de
uitvoering slechts invulling krijgt
door middel van afzonderlijke
bestellingen. Alle bestellingen
worden per bestelbrief, ondertekend
namens de bestellende entiteit, aan
de opdrachtnemer overgemaakt.
Alvorens een bestelling kan worden
geplaatst, moet een voorafgaand
overleg worden georganiseerd
tussen de bestellende entiteit en de
opdrachtnemer.
Bij dit voorafgaand overleg dient de
bestellende entiteit aan te
geven welke profielen en hoeveel
dagen per profiel men wil
bestellen, alsook de hierbij
beoogde timing. (In de regel dient
het voorafgaand overleg minstens 2
maanden vóór de eigenlijke start
van de werkzaamheden te worden
opgestart, enkel bij gemotiveerde
hoogdringendheid kan een kortere
termijn worden gehanteerd). De
gecontacteerde firma bezorgt hierop
binnen de week de nodige
informatie zodat de bestellende
entiteit kan beoordelen of er
mogelijks sprake is
van belangenvermenging en
of voldoende tijdig het gevraagde
personeel kan worden ingezet. Het
is niet nodig om voor dit
voorafgaand overleg fysiek samen
te komen.
Aangezien het om het inhuren van
gespecialiseerde auditoren gaat
tegen een reeds gekende dagprijs,
kan over de prijs op zich niet worden
onderhandeld.
De bestellende entiteit dient steeds
eerst de in de cascade
voordeligst gerangschikte firma
te contacteren en kan pas indien er
een probleem is qua
belangenvermenging of qua tijdige
beschikbaarheid gemotiveerd
beslissen om de volgend
gerangschikte firma uit de cascade
te contacteren.
Voor de toepassing van de
uitvoeringsregels wordt elke
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g g
bestelling als een afzonderlijke
opdracht aanzien, afgesloten tussen
de opdrachtnemer en de
bestellende entiteit.

Voor meer info zie document
'Bestelinfo' of contacteer Facilipunt
met je specifieke vragen.
www.facilipunt.be 

Te downloaden
Bestek, bestelinfo, rollen &
verantwoordelijkheden,…

Bestek 
Gemotiveerde gunningsbeslissing 

terug naar overzicht

https://overheid.vlaanderen.be/it-audits-uitvoeren-of-begeleiden#

4/4

