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Het Platform Leren van Toezicht rengt regelmatig
accountantorganiatie, toezichthouder, tuchtrechter en de
eroeporganiatie ij elkaar. Doel: evindingen uit het toezicht
vertalen naar praktiche leen voor kwaliteitveretering.
Recent tond het thema fraude op de agenda. 'igenlijk gun ik het
iedere accountant om een een fike fraude mee te maken.'

Irene Kramer en Véronique toffel*
Kenmerkend voor het platform i dat geproken wordt over concrete,
cauovertijgende onderwerpen, die door een aantal deelnemer
amen met de NA worden voorereid. Tijden de
voorjaarijeenkomt van 31 mei werd eert ingezoomd op de rol van
de accountant ij het redreeren van fraude. Vervolgen ging het
over het conequent melden ij intantie, waarmee accountant
invulling kunnen geven aan hun pulieke taak. Aanwezig waren
vertegenwoordiger van de AFM, de Accountantkamer, de Raad voor
Toezicht, de RA, het NA Adviecollege eroepreglementering, de
Werkgroep Focu op Fraude en verchillende
accountantorganiatie.

Wegredeneren
Tijden de ijeenkomt werd duidelijk dat
Accountant
aandacht voor fraude een andere manier
proeren om
van kijken vergt. Fraude i een elangrijk
ignalen voor fraude
riico waarmee al in de planningfae van
‘weg te redeneren’.
de controle rekening moet worden
gehouden. Dat egint al door innen het controleteam de vraag te
tellen: “Hoe zou jij hier frauderen?”. Tegelijk ignaleerden de
deelnemer dat er om accountant zijn die, al er een fraudeignaal
i, proeren dit “weg te redeneren”. Zo wordt nog wel een
aangenomen dat iet niet van materieel elang i, zonder te heen
uitgezocht wat nu precie de aard en de omvang van de fraude i.
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Laagdrempelige conultatie
Al een accountant een aanwijzing voor fraude opmerkt leidt dat tot
emotie die nogal een worden onderchat. De cliënt zit niet te
wachten op prolemen. n de individuele accountant kan gaan
twijfelen aan zijn eigen kunnen en zich afvragen “Had ik dat niet
eerder moeten zien?”. Daarom i het volgen deelnemer elangrijk
dat de accountant zich voldoende geteund voelt door de leiding van
zijn of haar kantoor. en laagdrempelige conultatie innen dat
eigen kantoor taat hierij voorop. Accountantorganiatie heen
al goede ervaringen met interne fraudepanel waarin regelmatig
aanwijzingen van fraude worden eproken. Ook enadrukken
deelnemer het elang van een goede mix van menen in zowel
fraudepanel al controleteam: niet alleen foreniche expert, maar
ook menen met vertand van de klant en de ector.

Opvoedende taak
De accountant moet volgen de deelnemer niet alleen taan voor
het goed inrichten van de controle, maar de cliënt ook willen
ehoeden voor mitanden. De accountant heeft in die zin een
opvoedende taak. ij prolemen domweg afcheid nemen van een
cliënt en de rotte appel doorchuiven i dan niet genoeg. Mocht het
uiteindelijk toch zover komen, dan moet de opvolgende accountant
zich goed laten informeren door zijn voorganger en voorwaarden
tellen voordat hij of zij de nieuwe opdracht aanvaardt. enadrukt
wordt dat accountant edreven moeten zijn in het voeren van een
lechtnieuwgeprek met de cliënt.

ehoefte aan guidance
Deelnemer vragen zich af of voor alle
accountant duidelijk i welke
vervolgtappen nodig zijn, op het moment
dat ze een aanwijzing van fraude heen.
Zo taat in tandaard 4410 wel dat ook de
amentellend accountant moet
handelen, maar niet hoe. Geuggereerd
wordt om hiervoor nog een goed te
kijken naar de eerder logelaten koppeling met tandaard 240, die
van toepaing i op de controlepraktijk. “ij grotere kantoren lijkt
het melden van ongeruikelijke tranactie al een ‘pré’ te worden
gezien, maar ij kleinere kantoren nog al een ‘min’”, aldu één van
de deelnemer. Voor zulke kantoren kan een ‘elioom’, die de
regelgeving voor meldplichten inzichtelijk maakt, ehulpzaam zijn.
Kantoren moeten ook alerter zijn op gevallen die in aanmerking
komen voor een incidentenmelding ij de AFM.
Kantoren moeten
alerter zijn op
gevallen die in
aanmerking komen
voor een
incidentenmelding
ij de AFM.
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Hertelplan
De controlerend accountant moet, ij een redelijk vermoeden van
fraude van materieel elang ten aanzien van de financiële
verantwoording, dit melden ij een opporingintantie. Zo’n
melding kan achterwege lijven al de cliënt een volgen de
accountant toereikend hertelplan heeft. Deelnemer enadrukken
dat de accountant niet alleen moet letten op de tijdpanne, maar ook
op de kwaliteit van het hertelplan. Zo moet de accountant
voldoende etrokken zijn ij het onderzoek naar de aard en omvang
van de fraude, toegang heen tot de rapportage en zicht heen op
de enodigde maatregelen naar aanleiding van de fraude. en
accountant moet die kunnen etrekken ij de controle en zich niet
laten afchepen door een door de cliënt ingehuurde advocaat, die
zich eroept op het verchoningrecht. Ook moet worden tilgetaan
ij de gevolgen voor eerder afgegeven verklaringen.
De deelnemer pleitten ervoor dat de NA duidelijk maakt waarop
accountant moeten letten ij een hertelplan. rkend werd tegelijk
dat dit vaak afhangt van de feiten en omtandigheden per geval.

Vervolgactie
Voor de deelnemer i evident dat accountant moeten acteren al zij
tegen een aanwijzing voor fraude ignaleren. De accountant heeft
immer een maatchappelijke rol. “Fraudecauen moeten we niet
zien al een edreiging, maar al een kan”, aldu een deelnemer.
en kan om te laten zien waar de accountant voor taat en het
dienen van het pulieke elang.
De NA gaat ezien hoe invulling kan
‘Fraudecauen
worden gegeven aan de uggetie die
moeten we niet zien
tijden de ijeenkomt werden gedaan.
al een edreiging,
Zoal voor het geven van handvatten om
maar al een kan.’
te voldoen aan meldplichten en
aandachtpunten ij hertelplannen. Ook wordt gewerkt aan een
later dit jaar te verchijnen vervolg op de in 2016 verchenen
pulicatie Uitglijder, die geheel gericht zal zijn op fraude. Hierin
worden in ieder geval zoveel mogelijk rode én groene vlaggen
genoemd, die van elang zijn voor het herkennen, redreeren en
melden van (ignalen van) fraude.
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* Irene Kramer i ecretari van het Platform Leren van toezicht en
Véronique toffel i projectleider Fraude ij de NA.
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KPMG: 'Accountant eteedt ij minderheid
euredrijven uitgereid aandacht aan fraude'
Uit onderzoek van KPMG onder vijftig Nederlande AX- en AMX-fonden lijkt dat
ij 44 procent van de edrijven in het recent afgeloten oekjaar de accountant
geruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de takeholder in de uitgereide
controleverklaring meer inzicht te geven in het onderwerp fraude. ij deze 22
ondernemingen i in 12 gevallen ook aandacht eteed aan een ke audit matter die
gekoppeld i aan een gecontateerd frauderiico. 
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6,5 miljoen pond oete voor Deloitte UK inzake controle
erco
Deloitte heeft een oete van 6,5 miljoen pond gekregen van de rite toezichthouder
Financial Reporting Council (FRC), vanwege nalatigheid ij de controle van
outourcingedrijf erco Geografix in 2011 en 2012. 
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'Jonge accountant moet tegen fraude aanlopen'
'De nron-cau i heel leerzaam en ik gun elke accountant om al vroeg in zijn of haar
carrière tegen een fraude aan te lopen.' Dat zei NA-voorzitter Marco van der Vegte ij
een ijeenkomt van de FIOD. rvaren collega' die zeggen dat zij nooit een fraude
zijn tegengekomen, heen die volgen Van der Vegte vermoedelijk niet gezien. 
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'Michien onderzoekjournalit opnemen in het
controleteam'
FD-journaliten Jori Polman en Matthij Rotteveel deden mee aan een Y-workhop
over de rol van de accountant ij fraude. De journaliten drongen opvallend nel door
tot de kern van de zaak, merkte Y op. Y-etuurder Auke de o: "Michien
moeten we wel een onderzoekjournalit opnemen in het auditteam." 
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Dahoard Accountanc uitgereid met info over
fraude
Het online Dahoard Accountanc, egin april door de NA geopend om inzicht te
ieden in de kwaliteitveretering door het eroep, heeft een update gekregen. Het i
uitgereid met informatie over de rol van de accountant ij fraude. 
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