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25 november 2021

Debat over fraude online te volgen
Op 29 november organiseert de NBA een debat over het verplicht rapporteren over fraude en continuïteit
in de controleverklaring. Het is voor belangstellenden online te volgen.
Het NBA-consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring' leidde
onlangs tot stevige discussies, onder meer op Accountant.nl. Ook ontving het Adviescollege voor
Beroepsreglementering (ACB) van de NBA ruim dertig reacties op het document. In een artikel op Accountant.nl heeft
ACB-voorzitter Anton Dieleman daarover bericht.
In de optiek van sommige reageerders is verplichte rapportering vooral een maatregel 'voor de bühne'. Anderen menen
dat het accountants kan aanzetten tot een meer actieve rol bij het ontdekken van fraude. En tegelijk verwachten het
maatschappelijk verkeer en de politiek dat het accountantsberoep stappen zet op het gebied van fraude.

Debat
Tijdens het debat 'Tijd voor een goed gesprek' op maandag 29 november (tijd 16.00-17.30 uur) wordt een
toelichting gegeven op het voorstel en bezien of, en zo ja hoe, verplichte rapportering een passend antwoord is op de
verwachtingen.
In verband met de jongste coronamaatregelen is besloten dit debat live met een zeer beperkt aantal deelnemers te
voeren en het tegelijk online uit te zenden. Van de deelnemers aan de live sessie heeft een aantal commentaar
ingediend op de consultatie.
Deelnemers aan het debat zijn: Marco van der Vegte (voorzitter NBA), Rob Bergmans (Stuurgroep Publiek Belang),
Anton Dieleman (ACB), Marcel Pheij er (hoogleraar Nyenrode), Diana Clement (voorzitter SRA), Johan Peters (Ons
Accountants), Rients Abma (Eumedion), Stephan Dekker (commissie mkb) en Eva Eijkelenboom (VNO-NCW).
Gespreksleider is Wim Bartels (KPMG).
Het debat live volgen kan door aanmelding via deze link.
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12 januari 2022

VEB: 'Fraudeparagraaf accountant moet ook over
bevindingen gaan'
De accountant moet zich volgens de VEB onafhankelijker opstellen. De
beleggersvereniging pleit voor verdere verdieping van de controleverklaring
en een "volwaardige"... 
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11 januari 2022

Douma: 'Huidige standaard over rapportageplicht
accountant is niet eind van het verhaal'
NBA-voorzitter Kris Douma sprak op 11 januari 2022 bij BNR Nieuwsradio
over de stand van het accountantsberoep en zijn rol als nieuwe voorzitter van
de beroepsorganisatie. 
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11 januari 2022

Accountants rapporteren vaker over inzet forensische
specialisten
Accountants rapporteerden in de controleverklaringen bij de jaarrekeningen
over 2020 van in Nederland gevestigde AEX- en AMX-fondsen vaker over de
inzet van forensische... 
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22 december 2021

NBA-bestuur licht besluitvorming rapportering over
fraude en continuïteit toe
Zoals eerder toegezegd geeft het NBA-bestuur, via een column van voorzitter
Kris Douma, een nadere toelichting op de besluitvorming rondom het
verplicht rapporteren... 

DISCUSSIE

Column

22 december 2021

Besluitvorming
Kris Douma

NBA-voorzitter Kris Douma licht het bestuursbesluit rondom de verplichte
rapportering over fraude en continuïteit nader toe. 

