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Big data: bron voor data-analyse 

Door Gerard Bottemanne, zomer 2013 * 

De term ‘Big data’ illustreert dat de omvang van data exponentieel toeneemt. Daartegenover neemt 

computercapaciteit ook toe en lijken de mogelijkheden om data te analyseren onbegrensd. 

Zowel zakelijk als privé slaan we steeds meer data op. Vaak zonder dat we ons daar echt van bewust 

zijn. De komst van ‘cloud computing’ is daar ook debet aan. Denk aan Facebook, LinkedIN, Twitter en 

Dropbox en de steeds groeiende email-accountants. Deze data is inmiddels zo omvangrijk dat ze uit 

hun jasje groeien voor reguliere databasemanagementsystemen. En dan wordt gesproken over big 

data. Dit artikel gaat verder niet in op de uitleg van de term big data. Het is zelfs maar de vraag of er 

één uitleg is van het begrip big data. Graag verwijs ik naar Wikipedia en andere bronnen op internet 

voor een verdere (theoretische) beschouwing van dit begrip. Voor dit artikel wordt big data 

beschouwd als: “omvangrijke data die te analyseren is”. Dit laatste gebeurt met behulp van ‘Data-

analyse’. 

Data-analyse is zeker niet nieuw en wordt bijvoorbeeld door auditors al decennia toegepast. 

Bijvoorbeeld bij controle van de jaarrekening. In de regel is dan sprake van een controle achteraf, die 

zelfs kan plaatsvinden ruime tijd nadat een boekjaar is afgesloten. Dat laatste is echter aan 

verandering onderhevig. Ondernemers, maar ook een uitvragende partij als een bank wil steeds 

frequenter geïnformeerd worden over de financiële huishouding van een onderneming.   

Als bovenstaande wordt vertaald naar de boekhouding levert dit de volgende opsomming op: 

1. Boekingshistorie wordt bewaard gedurende een aantal jaren en schonen wel allang niet 

meer per periode; 

2. Vanaf de balans kunnen we inzoomen op individuele mutaties en de vastgelegde  

journaalpost; 

3. Informatie is steeds actueler en dat leidt weer tot sneller geïnformeerd worden; 

4. Tussentijdse rapportages vervangen jaarlijkse rapportages; 

5. Steeds meer varianten van de Auditfile, leidt tot een heuse ‘Auditfile familie’; 

6. Leveranciers van boekhoudsoftware integreren data-analyse vaker in hun systemen. Enkele 

voorbeelden van eenvoudige accountancy controles op basis van data-analyse in 

boekhoudsoftware zijn: 

- Negatieve kascontrole; 

- Controle op het ontbreken van uitgaande factuurnummers; 

- Controle op het dubbel voorkomen van boekstuknummers; 

- Controle op afwijkende BTW tijdens het boeken; 

- Controle op afboeken debiteuren en crediteuren buiten kas, bank en giro; 

- Kruistabel met grootboekrekeningen en dagboeken. 

Bovenstaande opsomming is zeker niet limitatief en kan binnen een accountantspraktijk zelfs 
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bestaan uit honderden controles die voor een belangrijk deel met data-analyse zijn uit te 

voeren. Het zal duidelijk zijn dat als uw boekhoudsoftware deze controles geautomatiseerd 

kan uitvoeren dit uw accountant werk kan besparen. Zeker als een organisatie de controles 

eerst zelf uitvoert en eventuele onvolkomenheden corrigeert voordat de accountant op 

bezoek komt. Natuurlijk moet de accountant zich er wel van gewisse dat de controles juist, 

tijdig en volledig zijn uitgevoerd. 

Een ontwikkeling is ook dat een controller continu op de hoogte wordt gehouden en daardoor eerder 

kan  signaleren en bijsturen als dat nodig is. Dit is mogelijk omdat (tussentijdse) resultaten eerder 

bekend zijn door het steeds meer real-time bijwerken van systemen.  

Het continu monitoren en auditen van activiteiten, transacties en gebeurtenissen op basis van 

geautomatiseerde systemen door een organisatie wordt aangeduid als ‘Continious monitoring’. Het is 

bijvoorbeeld de controller die de monitoring uitvoert of laat uitvoeren. Er wordt gesproken over 

‘Continious auditing’ als een auditor (in veel gevallen de accountant) de monitoring uitvoert. 

Continious monitoring en Continious auditing te samen wordt aangeduid als ‘Continious Assurance’.  

Dit laatste is dan zekerheid geven door de auditor (in veel gevallen de accountant) nagenoeg 

gelijktijdig of in elk geval snel nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Niet financieel 

Big data en data-analyse hebben uiteraard niet alleen betrekking op financiële data voor de 

controller en accountant. Op de hiervoor genoemde social media zal data-analyse vaak gericht zijn 

op marketing. En wat te denken van de gezondheidszorg, ook daar is sprake van big data en wordt 

data-analyse toegepast, bijvoorbeeld voor het vinden van bepaalde patronen.  

Auditfiles 

De meeste boekhoudpakketten kennen een exportfunctie om een XML Auditfile Financieel (XAF) 

samen te stellen. Met een XAF-bestand kan de medewerker van de Belastingdienst zijn eerste 

analyse maken en wordt voorkomen dat de klant en de accountant zelf uren moeten besteden aan 

het uitleggen van de boekingsgang. Hier is duidelijk sprake van data-analyse. Naast de XAF is er ook 

een auditfile voor afrekensystemen (XAA) en een auditfile voor salaris (XAS). De auditfile voor 

afrekensystemen kan bijvoorbeeld feilloos inzicht geven op welke dagen en tijden kassatransacties 

hebben plaatsgevonden of juist niet. Hiernaast zijn nog nieuwe auditfiles in ontwikkeling. Zeer recent 

is ook de website www.auditfiles.nl operationeel gegaan waar onder andere het artikel: “Auditfiles, 

haal eruit wat er in zit.” is te downloaden. 

 

In memory computing 

De mogelijkheden en snelheid van data-analyse hangen nauw samen met technologische 

ontwikkelingen. Een belangrijke ontwikkeling in dit verband is ‘In memory-computing’, waarbij data 

opgeslagen is op het interne geheugen en niet meer op een harde schijf. SAP noemt deze 

ontwikkeling HANA (High-Performance Analytic Appliance). Een database wordt dan feitelijk 

opgeslagen in het interne geheugen, waardoor de database veel sneller toegankelijk is.  
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Meer informatie 

Op de website www.softwarepakketten.nl is door de auteur van dit artikel een apart thema “Data-

analyse” opgenomen met nieuwsberichten, artikelen en software om data-analyse uit te voeren.   

Dit artikel is ook verschenen in Tijdschrift Administratie, juli/augustus 2013.   

* Gerard Bottemanne AA is eigenaar van onderzoeksbureau GBNED.  
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