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Ik werd vanochtend wakker. De deurbel ging en ik deed de 

deur open. Er stond een datadump op de deurmat, ik kon 

er nog net omheen lopen. Ik twijfelde: loop ik er omheen 

en negeer ik deze data of omarm ik de data en ga er mee 

aan de slag? 

Dit themanummer gaat in op de ontwikkelingen in de 

toepassing van data-analyse voor de accountantscon-

trole. De aanleiding hiervoor is de sterk toegenomen 

aandacht voor data-analyse in de academische litera-

tuur en het accountantsberoep. Zo heeft het accoun-

tantsberoep in zijn hervormingsplannen van 2014 

(Werkgroep Toekomst Accountantsberoep, 2014) de 

ambitie geuit om de kwaliteit van accountantscontro-

le te versterken door onder meer de toepassing van 

data-analyse. 

Data-analyse is niet nieuw: twee decennia geleden 

werd het ook al gebruikt in de accountantscontrole. 

Waarom nu deze hernieuwde aandacht? Technologi-

sche ontwikkelingen maken het nu eenvoudiger om 

data te verzamelen en op te slaan. Daar waar vroeger 

data-analyses zich beperkten tot het grootboek of sub-

administraties, is het nu mogelijk om alle transactieda-

ta uit systemen te trekken en te analyseren met behulp 

van nieuwe process mining tooling. Vanuit de Neder-

landse traditie van typologiedenken waarin verband-

scontroles een prominente plek innemen, blijkt dit ge-

dachtengoed goed te passen in een digitaal tijdperk 

met de veelheid aan elektronische data.

Deze ontwikkelingen passen in een sterk digitaliseren-

de samenleving, waarin een veelheid aan data worden 

gebruikt en opgeslagen. De stap naar analyses van big 

data en continuous assurance ligt in het verschiet.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de accoun-

tantscontrole? Dit themanummer gaat in op een aan-

tal relevante invalshoeken. Eimers en Van Leeuwen bij-

ten de spits af met een overzichtsartikel over de 

typologie als basis voor een effectieve en ef!ciënte data-

analyse, waarin ook stil wordt gestaan bij de vaktechni-

sche kaders. De tweede bijdrage van Van der Aalst en 

Koopman borduurt voort op process mining, een ver-

nieuwing in data-analyse op transactieniveau die een 

nieuwe blik op gegevensverwerkende processen laat zien. 

Van andere aard is de derde bijdrage van Verkruijsse over 

de volgende stap in interne beheersing: Met continuous 

monitoring naar continuous data level assurance. De 

vierde  bijdrage van Snoei en Van Nieuw Amerongen 

gaat in op toepassing van (big) data-analyse in de MKB-

jaarrekeningcontrole in een relatief eenvoudige contro-

le-omgeving. Van Dijken-Eeuwijk sluit af met een bij-

drage over data privacy: Mag alles wat kan?

Data rules the world… zou het? Of is het niets nieuws 

onder de zon? Wij hebben de datadump op de deur-

mat omarmd en hebben ervaren dat er aan de uit-

gangspunten van een controle weliswaar niets is ver-

anderd, maar dat de uitvoering anders en sterker wordt 

door data-analyse: meer kennis van het verdienmodel 

van de cliënt, meer grip op de interne beheersing op 

transactieniveau, en daarmee betere grip op de conti-

nuïteit van de interne beheersing, en een steviger sa-

menhang in het verzamelde controlebewijs. In de ba-

sis dus niets nieuws onder de zon, maar in de uitvoering 

van de controle ontstaat wel degelijk een zonniger per-

spectief. Met data-analyse kan de accountant laten zien 

dat zij (hij) een echt professioneel-kritisch oordeel 

vormt over de getrouwheid van de jaarrekening. U mag 

het zelf ervaren in het lezen van de bijdragen in dit the-

manummer.  
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